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Sammanfattning 

Det här examensarbetet har utförts vid SCA Hygiene Products:s produktions-
anläggning i Lilla Edet. Där trä och återvunnet material förädlas till toalett- och 
hushållspapper för konsumenter och industrier. Bakgrunden till projektet var att de 
anställda vid konverteringen var överrepresenterade vad gäller belastningsbesvär.  

Projektet var avgränsat till tre av produktionslinjerna vid konverteringen. Vilket 
omfattade ungefär 55 operatörer som arbetade 5-skift. Vid konverteringen omvandlas 
stora moderrullar till mjukpapper som går ut till konsumenter. Syftet med examens-
arbetet var att utvärdera arbetsmiljön och finna vilka faktorer som bidrog till skadliga 
fysiska belastningar samt ta fram lösningar på problemen. Målet var att de förslag och 
åtgärder som togs fram i framtiden skulle minska sjukskrivningar och belastnings-
besvär hos de anställda.  

Genom observationer, samtal med anställda och en enkätundersökning fastställdes det 
att logghanteringen var det mest belastande momentet. Under logghanteringen 
hanterar operatörerna 3,4 meter långa toalettrullar som måste knäckas, släpas och 
lyftas. För att öka förståelsen för problemet analyserades det med hjälp av 
ergonomiska bedömningsmodeller som MAC och NIOSH. Operatörerna fick svara på 
frågor om arbetsmomentet och data samlades in med hjälp av film, foto, måttband och 
dynamometer.  

Lösningsarbetet utmynnade i elva förbättringsförslag varav tio gick vidare till 
utvärdering. De olika förslagen som togs fram förenklade kasseringen av loggar, med 
hjälp av sågning knäckning och upplösning av pappersloggarna. Förslagen bedömdes 
utifrån viktade värderingskriterier från en upprättad kravspecifikation.  

Utvärderingen resulterade i att det fortsatta arbetet fokuserade på att utveckla en 
lösning där en loggkapare är inbyggd i lösarnedkastet. För närvarande har endast linje 
10 ett lösarnedkast. Men det är tänkt att ett liknande nedkast i framtiden ska install-
eras vid linje 12. Förslaget innebär att operatören slipper lyfta och knäcka loggen. 

Slutsatsen blev att företaget ska undersöka huruvida en knäckningsanordning ska 
installeras. Om de blåa vagnarna fortfarande ska användas för att transportera kasserat 
papper och loggar bör företaget se över om vagnarna kan modifieras för att förenkla 
lyft och transport. Förutom logghanteringen finns det också andra aspekter av arbetet 
som bidrar till den skadliga fysiska belastningen. Förslag på vad företaget i framtiden 
kan arbeta med för att förbättra arbetsmiljön presenteras i form av en bilaga.  
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1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs projektets bakgrund, syfte och omfattning. 

SCA Hygiene Products i Lilla Edet tillverkar och distribuerar toalettpapper och 
hushållsrullar. På produktionsanläggningen i Lilla Edet löses bland annat returfibrer 
upp till pappersmassa, som med hjälp av pappersmaskinen, omvandlas till färdigt 
papper. Det färdiga pappret går i form av stora moderrullar automatiskt vidare till ett 
lager eller direkt till konverteringsavdelningen. På konverteringsavdelningen förädlas 
en 1-2 ton tung moderrulle på 45 minuter till ungefär 10000 toalettrullar. Vid 
avdelningen paketeras slutligen rullarna och skickas därefter vidare till ett lager. På 
konverteringen utförs många manuella arbetsmoment  

Det här projektet inriktar sig mot konverteringen där det förekommer många manuella 
arbetsmoment. För de tyngsta manuella arbetsmomenten finns det lyfthjälpmedel, 
men trots detta har personalen belastningsrelaterade besvär.  

Vid pappersbruket arbetar cirka 500 personer. Majoriteten av personalen är kollektiv-
anställda och vid konverteringen arbetar ungefär 200 personer. 

1.1. Problemställning 
År 2010 genomförde Previa en arbetsmiljöundersökning vid produktionsanläggningen 
i Lilla Edet. I diagram 1 nedan sammanfattas resultatet av undersökningen. 

 
Diagram 1: Antalet arbetsrelaterade nybesök till företagssjukgymnast fördelade på kroppsområde och avdelning 
inom SCA under mars 2005 - aug 2010. 

Diagram 1 visar att de vanligaste skadorna bland de anställda är i Nacke-skuldra och 
ländrygg. Den visar också att de anställda vid konverteringsavdelningarna är de som 
är mest drabbade av besvär. Detta representeras av de grå staplarna på diagrammet. 
Könsfördelningen visas inte på bilden. Enligt (Nilsson, 2011) är kvinnor generellt sett 
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överrepresenterade, även om detta inte framkommer i Previas undersökning.  

1.2. Syfte och mål 
Syftet med projektet är att kartlägga arbetsmiljön och komma med förslag på 
förbättringar av belastningsergonomin vid konverteringsavdelningen. Målet var att 
förbättringsförslagen i framtiden ska leda till minskade belastningsbesvär hos 
operatörerna.  

Varför har personalen vid konverteringsavdelningen problem med belastnings-
ergonomi? Och hur kan den förbättras?  

1.3. Avgränsningar 
Arbetet avgränsades till konverteringslinjerna 10, 12 och 14. Detta är 
konverteringslinjer som framförallt tillverkar papper till konsumentmarknaden.  

Inget avancerat konstruktionsarbete ingår i arbetet, de lösningar som tas fram och 
presenteras är rent konceptuella.  

Begreppet arbetsmiljö brukar förutom fysisk arbetsmiljö också inkludera psykosocial 
arbetsmiljö. Arbetsmiljö innefattar även buller, damm, kemiska hälsorisker och 
belysning. Det här projektet omfattar endast fysisk arbetsmiljö. Dock inverkar ofta 
den psykosociala arbetsmiljön på den fysiska belastningen. Hög stress kan innebära 
att operatörer använder fel metoder och att de spänner sig i axlar och nacke.  
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2. Teori 

Teoriavsnittet behandlar framförallt området belastningsergonomi och skador i 
nacke/axlar, de områden som är relevanta i detta examensarbete. 

2.1. Belastningsergonomi 
Belastningsergonomi innebär arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och 
andra förhållanden som inverkar på hälsan i rörelseorganen vilket innefattar: muskler, 
skelett, brosk, ledband samt vissa nerver (AFS, 1998). 

Under de senaste decennierna har många fysiskt tunga arbeten försvunnit och tunga 
arbeten förenklats genom lyfthjälpmedel och automatisering. Trots det uppger 30 % 
av alla sysselsatta män och kvinnor att de har ett tungt arbete (Arbetsmiljön, 2005). 
Belastningsskador utgör i Sverige 70 % av alla anmälda arbetssjukdomar, över 20 % 
av alla arbetsolyckor och tillsammans utgör de 40 % av alla anmälda arbetsskador 
(AFS, 1998). Skadorna innebär stora kostnader för företag och samhälle i form av: 
sjukfrånvaro, rehabiliteringskostnader, ökad personalomsättning och störningar i 
produktionen (AFS, 1998). Dessutom drabbas enskilda individer av smärta, värk och 
handikapp (ibid). 

I en undersökning gjord av (Engström, et al., 1998) har det visat sig att det är svårt att 
på ett tillfredsställande sätt ta hänsyn till arbetsmiljöaspekter i allmänhet och 
belastningsergonomiska aspekter i synnerhet vid utveckling av komplexa 
produktionssystem (Bellgran, 2005). 

Individer kan drabbas av akuta besvär genom enstaka höga belastningar, till exempel 
lyft av tunga detaljer i produktionen (AFS, 1998). Problem kan också uppstå vid 
repetitiva arbeten så som: kassaarbete och ensidigt upprepande monteringsarbeten 
(ibid). Olämpligt underlag kan försämra arbetsmiljön genom att individen måste 
använda sig av belastande arbetsställningar och rörelser (ibid). Detta är främst 
påtagligt i situationer där medarbetarna hoppar, bär bördor och går och står mycket 
(ibid). Det är viktigt att de anställda använder sig av bra arbetsskor med svikt i sulan 
vid arbete på stumt och hårt underlag (ibid). Dock räcker det inte med bra arbetsskor; 
sneda, hala och ojämna underlag åtgärdas inte med arbetsskor (AFS, 1998). 

Arbete där musklerna belastas i ytterlägen innebär att lederna kan skadas och att 
förmågan att utveckla kraft försämras (AFS, 1998). Den egna kroppstyngden kan 
utgöra betydande belastningar i vissa arbetsställningar (se figur 1). Om arbets-
ställningen samtidigt är böjd och vriden ökar risken att bli skadad markant (AFS, 
1998). Muskler kan också överbelastas genom statiskt muskelarbete. Arbete där 
arbetstagaren inte får tillfället att slappna av i skuldror och axlar kan orsaka 
överbelastning i form av smärta och trötta muskler, vilket kan leda till arbetsskador. 
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Figur 1: Den egna kroppstyngden kan innebära betydande belastningar i vissa arbetsställningar (AFS 1998). 

Hög kraft och hög repetitivitet i arbetet ökar risken för att arbetstagaren ska drabbas 
av belastningsbesvär. En vanlig skada som kan uppstå på grund av repetitiva 
belastningar är olika former av senfästesinflammationer. Enligt Bohgard (2008) sker 
detta genom upprepade relativt kraftiga belastningar på muskulaturen vilket leder till 
inflammation i muskelsenor och infästningen i skelettet. Senan som leder till 
supraspinatusmuskeln i axelleden, den muskel som lyfter överarmen uppåt och utåt, 
drabbas ofta av inflammationer i yrken där dessa rörelser är vanliga (Bohgard, 2008). 
En annan kroppsdel som ofta drabbas av tendinit är den muskel som lyfter tummen. 
Detta tillstånd betecknas kapraltunnelsyndrom och arbetsrelaterade riskfaktorer är 
böjd handled kombinerat med hög gripkraft (Bohgard, 2008). 

2.1.1. Skärande arbete 
Skärande arbete förekommer främst i livsmedelsbranschen och är ofta förknippat med 
stora krafter och monotoni. Många företag försöker minska belastning vid 
handverktyg genom att förändra verktygets grepp. De försöker då minimera 
avvikelsen från neutralt handleds läge. I ett försök i USA fick medarbetarna vid ett 
slakteri knivar med ett pistolliknande grepp, vilket ger en mer neutral 
handledsställning. Dock fick inte knivarna acceptans hos de anställda på grund av att 
arbetet upplevdes som svårare med de nya knivarna (Bohgard, 2008). 

2.1.2. Ålder 
Redan vid ålder 25 års ålder börjar kroppsfunktionerna som syreupptagningsförmåga, 
muskelstyrka, syn, hörsel och skelettets hållfasthet succesivt försämras (Bohgard, 
2008). Därför ökar risken att en individ ska drabbas av arbetsrelaterade sjukdomar vid 
ökad ålder. Många äldre tvingas också sluta arbeta för att de inte längre klarar av 
arbetstempot. Maximal belastning som ryggradens kotor klarar av halveras för 
personer över 60 år jämfört mer individer under 40 år. Dock kan den ökade 
livserfarenheten hos äldre personer bidra till att olika typer av intelligens som: 
samarbetsförmåga och informellt lärande (Bohgard, 2008). 

2.1.3. Kön 
Generellt sett har kvinnor cirka 50-80 % av männens muskelstyrka och 70-80 % av 
männens syreupptagningsförmåga. Den största skillnaden vad gäller muskelstyrka är i 
de övre extremiteterna. Kvinnor som grupp har också mindre kroppsmått än män. 
Verktyg och utrustning är av tradition utformade efter männens mått och kapacitet 
vilket kan försvåra handhavandet för kvinnor (Bohgard, 2008). 
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2.1.4. Antropometri 
Vid utformning av produkter och arbetsplatser är det viktigt att bestämma vilka som 
ska använda systemet. Det går antingen att utforma efter: berörd grupp, medellängd, 
de minsta individerna, de största individerna eller design för alla användare. Ett 
normalt förfarande är att anpassa arbetsplatsen efter så kallade percentiler. Exempel 
genom att 95 % av en normalpopulation kan få plats i det aktuella utrymmet och att 
95 % av populationen har tillräcklig räckvidd. Om möjligt ska arbetsplatsen eller 
produkten utformas för alla individer. Men på grund av ekonomiska och praktiska 
begränsningar är detta inte alltid möjligt (Bohgard, 2008). 

2.2. Arbetsplatsutformning 
En sund arbetsställning kännetecknas av att arbetstagaren större delen av dagen kan 
arbeta i en upprätt ställning med överarmarna nära kroppen. Axlarna hålls sänkta och 
arbetshöjden är ungefär i armbågshöjd (se figur 2). Är arbetshöjden för hög utsätts 
skuldrans muskler av oönskad statiskt belastning på grund av att armarna tvingas 
hållas på hög höjd. Är arbetshöjden för låg ökar belastningen på rygg och nacke på 
grund av att kroppen och huvudet böjs framåt.  

För att minska den fysiska belastningen vid lyft ska det vara möjligt att böja på knän, 
arbeta i en framåtriktad ställning utan kroppsvridning och med brett fotavstånd. Det är 
viktigt att individen har handlingsutrymme och kan växla mellan olika 
arbetsuppgifter, det är också en fördel om arbetsuppgiften kan utföras sittande såväl 
som stående (AFS, 1998). Det är också viktigt att arbetet ger möjlighet till 
belastningsvariation med omväxlande tunga och lätta belastningar och pauser med 
möjlighet till total avslappning av muskulaturen (Bohgard, 2008).  

 
Figur 2: Lämplig arbetshöjd (AFS, 1998). 

Den ansträngning som arbetstagaren känner i arbetet är ett viktigt mått som bör finnas 
med vid förändring av arbetsmiljön (AFS, 1998). Upplever arbetstagaren arbetet som 
tungt eller påfrestande kan detta vara signaler på kommande besvär (ibid). Om 
arbetstagare upplever att ett moment är olämpligt eller belastande bör det ge signaler 
att en förändring av arbetet är nödvändig. Dock kan den enskilda människan inte 
alltid avgöra om belastningar är hälsofarliga eller inte (ibid). 
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Enligt Aaras et al (1998) och Nelson & Silverstein (1998) har det visat sig att ergo-
nomiska ingripanden och modifikationer minskar muskuloskeletala symptom hos 
arbetare. Det är ofta ett viktigt komplement till behandling av belastningsskador 
eftersom det också förebygger skador från att uppkomma hos övriga operatörer. 
Modifikationerna bör alltid inkludera identifikation och bedömning av riskfaktorer. 
Genom att träna personalen i hur lyft ska utföras och hur nya verktyg och maskiner 
ska användas kan också risken för skador minska (Piligian et al., 2000). 

Vid förändring av ett arbetssätt eller av den utrustning som används är enligt Erdil & 
Dickerson (1997) följande mål användbara: (1) Reducera belastande 
kroppsställningar, (2) Minimera behovet av att använda stora krafter, (3) Reducera 
väldigt repetitiva rörelser, (4) Reducera långa perioder i statiska kroppsställningar, (5) 
se till så att det finns möjlighet att återhämta sig under arbetsdagen (Piligian et al., 
2000). 

2.3. Lätt fysiskt arbete 
Fysiskt mycket lätta arbeten kan innebära stora risker för skador i framförallt 
muskulaturen. Det har visat sig att arbeten där den statiska belastningsnivån endast 
uppgår till 2-5 procent av maximal muskelstyrka ger verifierbara sjukliga 
förändringar i muskler. Det är framförallt kappmuskeln som stabiliserar skulderbladet 
och hela armen, men även underarmsmuskler är drabbade. Förändringar kan påvisas 
hos alla med smärta, men även personer som är smärtfria kan vara drabbade. Det är 
framförallt arbeten där få tillfällen ges till fullständig muskelavslappning som är 
drabbade (Bohgard, 2008). 

Askungenhypotesen beskriver varför låga belastningsnivåer kan vara skadliga. 
Hypotesen är ännu inte helt verifierad, men det finns stöd för den från flera studier. 
Modellen bygger på det faktum att kraftreglering i muskler huvudsakligen sker genom 
ett antal motoriska enheter. Studier har visat att motoriska enheter aktiveras när 
kraften ökas och minskar när kraften avvecklas. Enligt Askungenhyptosen tillhör 
skadade fibrer så kallade askungeenheter, motoriska enheter som arbetar längst tid. 
För att avlasta de belastade askungenfibrerna måste regelbunden total 
muskelavslappning förekomma. Det finns idag ingen forskning om hur pauserna ska 
utformas, men det handlar om 10-20 sekunder var 5-10 minut (Bohgard, 2008). 

Studier av de kvinnliga anställda på en chokladfabrik har visat att de som hade korta 
perioder av muskelvila hade betydligt mindre risk att drabbas av besvär i 
trapeziusmuskeln (kappmuskeln) än de som arbetade längre perioder utan kortare 
pauser. För de som hade många korta perioder av muskelvila var risken 30 % att 
drabbas av problem i trapezius och för de kvinnor som hade färre perioder var risken 
70 % (Lundberg, 2003). Förutom besvär i axelmuskulaturen kan fysiskt lätt arbete 
leda till besvär i ländryggen genom belastning från den egna kroppstyngden 
(Bohgard, 2008). 

2.4. Tungt fysiskt arbete 
Till skillnad från lätt fysiskt arbete har det vid tungt fysiskt arbete visat sig att en ökad 
muskelstyrka minskar risken att drabbas av arbetsskador. De problem som oftast 
uppstår på grund av tungt fysiskt arbete är ryggont. Orsaken till dessa besvär är 
framförallt tunga lyft kombinerat med vridna arbetsställningar. Tyvärr är det svårt att 
säkert diagnostisera patienter som har ryggbesvär och ofta går symtomen av smärtan 
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ganska snart över. De flesta med ryggbesvär tillfrisknar inom några veckor (Bohgard, 
2008).  

2.5. Psykosocial arbetsmiljö:  
Den fysiska belastningen kan förstärkas när den kombineras med psykisk belastning 
(AFS 1998). Faktorer som inverkar på psykisk belastning är: höga krav på sig själv 
eller från andra, stark tidspress och stor koncentration vid hantering av ömtåliga 
bördor (ibid). Höga prestationsmål i arbetsgrupper kan bidra till ökad psykisk 
belastning genom hög arbetstakt och ojämn rollfördelning i gruppen vilket leder till 
att vissa individer får utföra ensidigt upprepade och ansträngande uppgifter (ibid). 

Vetenskapliga undersökningar har under senare år visat samband mellan 
muskuloskeletala problem och den psykosociala arbetsmiljön. Repetitiva 
arbetsuppgifter, vantrivsel och stress på arbetsplatsen hänger samman med ökad risk 
för arbetsskador i framförallt nacke och skuldror (Lundberg, 2003). Risken för 
belastningsbesvär som beror på den psykosociala arbetsmiljön kan minskas genom att 
individer får vara med och påverka arbetets genomförande, uppläggning/planering, 
arbetsmetod, arbete/paus, tempo och anskaffning och användning av lyfthjälpmedel. 
Det är också viktigt att det sociala samspelet fungerar inom arbetslag och till 
arbetsledning (AFS, 1998). 

En modell utvecklad av Bongers et al. (1993) och Huang et al. (2002) visar att 
psykosociala förhållanden på arbetsplatsen kan trigga igång olika former av stress hos 
de anställda som kan leda till muskuloskeletala symptom. Den upplevda stressen kan 
också bidra till att de anställda ändrar uppfattning om arbetssituationen och 
muskuloskeletala besvär (Bongers et. al 2002). 

Krav- kontroll- och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) är en etablerad modell 
för att analysera den psykosociala miljön. Där kraven består av arbetsgivarens, 
omgivningens och kundernas krav på den anställde. Kontroll avser den möjlighet den 
anställde har att påverka sin arbetssituation. Det innefattar bland annat: planering, 
möjlighet att påverka förändringar av arbetsplatsen och hur arbetet utförs. Stöd avser 
det stöd som fås från kollegor och arbetsledningen. Enligt (Wilholm & Arnetz, 1997; 
Hagen et al., 1998) löper de anställa större risk att drabbas av muskoskelletela besvär 
i arbeten med låg kontroll, lågt stöd och högra krav (Hägg, 2001). En annan modell 
som beskriver psykosociala konsekvenser för hälsan är effort-reward modellen 
(Siegrist, 1996). Modellen förklarar att hälsokonsekvenser i arbetet kan bero på att 
arbetet inte resulterar i synliga belöningar och resultat (Hägg, 2001).  
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2.6. Nackskador 
En rapport utgiven av statistiska centralbyrån tillsammans med arbetsmiljöverket 
visar att andelen anställda som uppger att de har ont i övre delen av rygg, axlar eller 
armar har ökat under åren 1991-2005 (se diagram 2).  

  
Diagram 2: Andelen av de anställda i Sverige som uppger att de har ont i övre delen av rygg/nacke, axlar eller 
armar (SCB; AMV, 2005). 

En holländsk litteraturstudie av Ariëns (2000) granskade vetenskapliga artiklar, som 
utkom mellan 1966 och 1997, inom området nackskador. Besvär i nacken beror på en 
mängd riskfaktorer, de kan vara arbetsrelaterade eller uppstå på fritiden. I stora drag 
kan de delas in i: fysiska, psykosociala och individuella riskfaktorer (Ariëns, 2000). 
Forskarna fann vissa bevis att det finns ett positivt samband mellan tiden i 
stillasittande arbetsställningar och ont i nacken och vissa bevis för att vridning och 
böjning av överkroppen bidrar till ont i nacken (ibid). En känslighetsanalys visade att 
det finns viss bevisning för ett positivt samband mellan ont i nacken och böjning av 
nacken, den kraft armen använder, armens position och hur länge en statisk position 
hålls (Ariëns, 2000). 

Enligt Rosecrance (1998) visar flera studier (Jonsson 1988, Kilbom 1986, Kilbom och 
Persson 1987) att det finns signifikanta samband mellan kroppsställningar och 
muskuloskeletala besvär i nacken. En svensk undersökning av arbetare inom 
elektronikbranschen Kilbom (1986) visar framförallt två signifikanta resultat: (1) Om 
arbetarna använder en mer dynamisk arbetsteknik, minskar andelen nacksymptom; (2) 
ju längre tid nacken hålls böjd eller vriden, desto större blir risken att drabbas av 
problem med nacke/axlar. Studien fann också att det finns ett samband mellan 
nackskador och nackböjning och om överarmen hålls lyft.  

En epidemiologisk litteraturanalys av Kuornika och Forcier (1995) visar ett starkt 
samband mellan inflammation i nackmuskulaturen och arbete med armar ovanför 
axelhöjd och repetitiva arbetsuppgifter. En studie av Chiang (1993) på taiwanesiska 
arbetare inom fiskindustrin visar att repetitiva arbeten med överarmarna ökar risken 
för smärta i nacken. Kraften som arbetaren var tvungen att använda samverkade med 
de repetitiva arbetsmomenten och hade en signifikant betydelse för uppkomsten av 
nackbesvär. En studie av Ohlsson (1994) visar att ålder, normal anspänning och 
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stress/oro också bidrar till problem med nacke/axlar. 

Den största risken för muskuloskeletala sjukdomar på grund av arbetsställningar är 
vid en kombination av riskfaktorer som använd kraft och repetitiva arbetsuppgifter 
(Baron 1991, Bjelle 1979, English 1995, Herberts 1981, Ohlsson 1981, Ohlsson 1994, 
Ohlsson 1995).  En sådan arbetsställning kan vara att hålla ett tungt verktyg, som en 
borrmaskin, ovanför axelhöjd. Prospektiva studier har visat att den procentuella tid i 
varje arbetscykel där armarna hålls upphöjda (Jonsson 1988) eller ut från sidan av 
kroppen (Kilbom 1986, Persson 1987) bidrar till att arbetaren i framtiden får 
allvarliga problem med nacke och axlar. 

Enligt undersökningar av (Sporrong et al., 1995; Sporrong et al., 1996) har det visat 
sig att dynamiska och statiska handkontraktioner ökar muskelaktiviteten i 
skulderregionen och då främst i supraspinatusmuskeln (Hägg, 2001). 

Forskning har visat att det finns flera faktorer som samvarierar med besvär i nacke 
och skulder området. De viktigaste är:  

• Arbetsställningar: Böjd nacke och lyfta armar ökar risken för besvär. 
• Arbetsteknik: Det finns olika sätt att lösa uppgifter med olika riskfyllda 

belastningsmönster. 
• Arbetstillfredsställelse och arbetsinnehåll: Hur arbetstagaren trivs med jobbet 

vad gäller arbetskamrater och arbetsledare samt hur arbetsbelastning och stress 
upplevs är viktiga riskfaktorer. Risken ökar om det finns dåliga möjligheter att 
påverka arbetet och om individen inte trivs. 

• Arbetstakt och ackordslön: Hög arbetstakt och ackordslön ökar risken för att 
medarbetare ska drabbas av besvär. 

• Ålder: Individer med högre ålder löper större risk att drabbas.  
• Kön: Kvinnor är i nästan all statistik överrepresenterade vad gäller lätt 

manuellt arbete (Bohgard, 2008). 

2.7. Participativ metodik 
Under projektet har ett participativt förfarande använts för att involvera personalen. 
Grundtanken med metodiken är att varje individ i en organisation är en 
kunskapsbärare (Toulmin & Gustavsen, 1996). Genom att involvera de anställda ökar 
sannolikheten att personalen ska acceptera förändringar (Bohgard, 2008). 

Participation, eller delaktighet handlar om att involvera de anställda i verksamheten 
och dess förändringar (Bohgard, 2008). Hög grad av delaktighet av de anställda och 
ledning är avgörande för att resultaten från förändringsarbeten ska bli hållbara (ibid).  
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3. Metodbeskrivning 

Detta kapitel beskriver vilket arbetssätt och vilka metoder som användes i projektet. 

Ett cykliskt arbetssätt enligt Ranhages (1994) projektspiral har tillämpats; projektet 
delades in i tre varv med sex steg där tyngdpunkten i projektspiralen flyttades fram 
under arbetets gång (se figur 3). För varje varv fördjupades kunskapen, mer 
information erhölls och mer detaljerade lösningsförslag kunde utarbetas. 

Det första varvet fokuserade på projektplanering och diagnos. I andra varvet var fokus 
på mål och krav och i tredje varvet låg tyngdpunkten på värdering och val av 
alternativ samt detaljbearbetning. Det cykliska arbetssättet innebar att de olika 
cyklerna gick in i varandra. Gannt-schemat, eller tidplanen, anpassades efter 
projektspiralen och projektet delades upp i olika mer eller mindre överlappande delar 
(se bilaga B). Detta arbetssätt användes för att det enligt Ranhage (1995) och Bohgard 
(2008) minskar risken att köra fast i och med att tidigare resultat kontinuerligt 
omvärderas och utvärderas. 

 
Figur 3: Projektspiralen (Ranhage, 1995) 

1. Planera för förändring 
En inledande projektplanering genomfördes för att lägga upp arbetet och bestämma 
vilka områden som skulle undersökas. En projektplan (se bilaga D) och en tidplan (se 
bilaga B) sammanställdes.  

2. Kartlägg och analysera 
Kartläggningen inleddes med en observation av produktionen som undersöktes under 
fyra dagar. Observationen var direkt och ostrukturerad, vilket innebär att 
respondenterna visste om att de var övervakade och att allt av intresse noterades. 
Under de olika observationerna har arbetsmoment, arbetsställningar och utrustning 
fotograferats och filmats.  
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För att fördjupa kunskaper inom relevanta områden utfördes en litteratstudie genom i 
stort sett hela projektet. Till en början studerades litteratur om datainsamling, 
enkätundersökningar, projektplanering, arbetsmiljö och ergonomi. Efter problem-
identifieringen inriktades litteraturstudien mot metoder för problemlösning och 
tidigare undersökningar inom samma område.  

En inledande enkätundersökning utfördes för att identifiera problemområden och 
skadliga fysiska belastningar som de anställda anser att de utsätts för i arbetet (se 
bilaga A1). Enkätmetoden användes för att relativt snabbt samla in data från många 
respondenter. Enkäten och ett följebrev (se bilaga A3) utformades efter rekommen-
dationer från Kylen (1994), Dahmström (2005) och Bohgard (2008).  

För att fastställa nuläget och för att kunna bedöma arbetsplatsen innan och efter 
förbättringar analyserades belastande arbetsställningar med hjälp av fyra olika 
ergonomiska bedömningsmetoder; Rapid Upper Limb Assessment, NIOSH, Manual 
Handling Assessment Charts och Rapid Entire Body Analysis. Enligt Bohgard (2008) 
bedömer RULA och REBA framförallt ledvinklars positioner, hur ofta ett moment 
utförs och tyngden på belastningen. NIOSH lyftekvation, som Bohgard (2008) skriver 
om, användes för att undersöka maximal börda och vilken belastning som ryggen 
utsätts för vid lyft. Manual Handling Assessment Charts, som är framtagen av HSE 
(2011), användes för att bedöma lyftande, släpande och bärande arbete. Metoderna 
användes i projektet genom att stillbilder från videoinspelningar och fotografier 
valdes ut och undersöktes. Bördans vikt och hur ofta arbetet utfördes ingick också i 
bedömningen.  

3. Formulera mål och krav 
En kravformulering sattes samman för att användas vid framtagning och utvärdering 
av koncept. Kraven baserades på data som inhämtades genom observationer, enkäter 
och videoinspelningar. Handledare och processingenjörer hjälpte också till i 
utformandet av kravspecifikationen. Kraven verifierades med operatörer som till viss 
del fick vara med och bestämma kravens vikt. I den mån det var möjligt 
kvantifierades krav. 

4. Ta fram lösningsförslag 
Lösningsförslag tog fram med utgångspunkt från data som samlades in och 
analyserades. Kravspecifikationen var också till hjälp vid utformandet av koncept. 
Samtliga koncept skissades upp för hand, vidare visualisering utfördes med CAD-
programmet SketchUp. Några av koncepten visades för operatörer som fick komma 
med synpunkter och förbättringsförslag (se bilaga F2). De koncept som visades upp 
var framförallt de där operatörerna till stor del ska samverka med lösningen.  

5. Värdera och välj alternativ  
Samtliga lösningar värderades utifrån kravspecifikationen med hjälp av en ut-
värderingsmatris (se bilaga G). Värderingen utfördes av projektledningsgruppen. 

6. Utveckla och detaljbearbeta  
Det sista steget innebar att det konceptet som bäst uppfyllde kraven gick vidare till 
detaljbearbetning. Med hjälp av lösningar från de andra koncepten och råd från hand-
ledaren utformades en vidareutvecklad lösning. Rekommendationer sammanställdes 
utifrån lösningar och analysen.  
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4. Nulägesbeskrivning 

Detta kapitel beskriver arbetsorganisationen och produktionen vid konvertering-
slinjerna 10, 12 och 14. 

4.1. Arbetsorganisation 
Vid produktionslinjerna 10, 12 och 14 arbetar strax över 55 operatörer i fem-skift. 
Varje skiftlag består av tre personer och det finns två reserver som hjälper till vid de 
tre konverteringslinjerna. Det finns även tillgång till mekaniker och elektriker vid 
varje skift. Kommunikation med produktionschef, processingenjör och tekniker sker 
främst genom ett längre morgonmöte där en lagledare från varje skiftlag får 
information som han eller hon förmedlar till övriga operatörer. Varje enskild operatör 
kan ta del av information som; kommande ordar, maskineffektivitet och stopp med 
hjälp av en dator som finns i varje konveteringslinje.  

4.2. Produktion 
Vid konverteringslinjerna omvandlas moderrullar dels till toalett- och hushållsrullar 
och dels till industrirullar. En moderrulles mått är: bredd 3,41 m, diameter cirka två 
meter och vikt cirka två ton. Moderrullarna (foto 1), tillverkas av pappersmaskiner i 
avdelningen intill konverteringen och transporteras till konverteringen med hjälp av 
automatiska truckar. Två operatörer laddar in moderrullen i rullmaskinen med hjälp 
av en travers. Innan den lyfts på monteras en stosa på varje sida av moderrullen. 
Stosorna plockas från ett närbeläget ställ med ett lyfthjälpmedel. Stosorna som är 
tunga och otympliga kan ibland fastna på grund av friktion när de ska lyftas av 
moderrullen. Detta kan bero på att hylsan är dålig och därför klämmer åt stosan. 
Operatören måste då lirka ut stosan med lyfthjälpmedlet (se foto 2).  

 
Foto 1: Moderrulle (Foto: Jesper Green)        Foto 2: Borttagning av stosa (Foto: Jesper Green) 

Efter att moderrullen körts färdigt i rullmaskinen lyfts den av med hjälp av travers (se 
foto 3). Stosarna på sidorna lyfts undan med hjälp av ett lyfthjälpmedel och det 
papper som finns kvar på rullen skärs bort med kniv. Speciella handskar används för 
att undvika skador. Operatören måste trycka relativt hårt när han eller hon skär bort 
pappret. Det bortskurna pappret transporteras för hand till en vagn eller direkt i ett 
nedkast där materialet löses upp till pappersmassa.  
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Foto 3: Färdig moderrulle och hylsor (Foto: Jesper Green) 

Beroende på produktionshastighet och maskineffektivitet sker moderrullsbytet sex till 
åtta gånger per dag vid linje tio och tolv. Vid linje 14 sker bytet 16 till 18 gånger per 
dag. Moderrullarna som används vid linje 14 är hälften så breda som de vid linje tio 
och 12. Hylsan (se foto 3) som har suttit i moderrullen lyfts undan till ett lager (se 
foto 3), antingen för hand, eller med hjälp av ett lyfthjälpmedel. Vid linje 14 saknas 
det lyfthjälpmedel för detta moment, dock är moderrullarna hälften så breda vid denna 
produktionslinje. Hylsan väger uppskattningsvis 25 kg. Lyfts den för hand måste 
operatörerna lyfta över axelhöjd. 

 

 
Foto 4: Omställning (Foto: Jesper Green)      Foto 5: Hylsor (Foto: Jesper Green) 

Vid omställning eller när pappret går av trär operatörerna pappret från den nya 
moderrullen genom rullmaskinens olika processteg. Pappret träs i remmar som 
transporterar pappret genom önskade valsar och processteg. I det här momentet 
behöver operatören ofta klättra inne i maskinen, arbeta med armarna ovanför axelhöjd 
och arbeta under knähöjd (se foto 4).  

De hylsor som sitter i den färdiga toalettrullen tillverkas vid konverteringslinjen. 
Hylsrullarna inkommer till hylstillverkningen på högkant. Operatören måste därför 
rulla in de 60-70 kg tunga rullarna i en maskin som sedan träs för hand. De färdiga 
hylsorna transporteras in i rullmaskinen av ett transportband. Vid byte till annan typ 
av hylsa händer det ibland att operatören blir tvungen att lägga tillbaka överblivna 
hylsor på en pall.  I det momentet använder sig operatören ena handen för att 
stabilisera hylsan, samtidigt som han eller hon höjer gafflarna på trucken med andra 
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handen (se foto 5).  

Rullmaskinens uppgift är att omvandla moderrullen till loggar, toalettrullar som är 
cirka 3,4 meter långa. På grund av olika problem som att limmet torkar när maskinen 
står stilla, eller vid inkörning efter omställning, matar maskinen ibland ut loggar för 
kassation (se foto 6). Linje 12 och 14 använder vagnar där kasserat material såsom 
loggar, papper och hylsor slängs (se foto 7). Vagnen skjuts för hand till en avgränsad 
yta där den blir upphämtad av en truck. Den kan ibland vara tung att skjuta på grund 
av tung last och för att papper fastnar i hjulen. Vid linje 10, används inte vagnar, där 
bär operatörerna allt spill till en lösare där de kasserar material.  

 
Foto 6: Loggar (Foto: Jesper Green)            Foto 7: Skrotvagn (Foto: Jesper Green) 

Efter rullmaskinen transporteras loggar till en buffert innan kapverket. Bufferten 
består av en loggackumulator där loggarna placeras i olika nivåer. Det händer att 
operatören får klättra upp på maskinen för att tömma bufferten när något gått fel. 
Loggarna transporteras därefter till ett kapverk som kapar loggarna till toalettrullar 
eller hushållsrullar. Operatören måste ibland byta klinga i kapverket. Vid kapning av 
mjuka loggar sker bytet av klinga någon gång i veckan. Om maskinen kapar styvare 
och hårt packade loggar slits klingan snabbare, operatören måste då byta klingan 
ungefär varannan dag. Den utslitna klingan placeras i en ståltunna. Den anställde 
måste då lyfta av locket på den relativt höga tunnan och lägga klingan på botten, ny 
klinga plockas från golvhöjd (se foto 8). Tunnans lock väger cirka 7 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 8: Tunna och klinga (Foto: Jesper Green) 
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Efter kapmaskinen transporteras de färdiga toa- och hushållsrullarna med 
transportband till nästa steg i processen där rullarna plastas in. Bristfälliga rullar 
måste plockas manuellt från banan. Detta moment innebär att operatören måste 
sträcka sig över rullbanorna på grund av deras bredd (se foto 9). Rullarna pressas 
samman av transportbanan vilket försvårar handhavandet. Ett besvärligt moment vid 
inplastningsmaskinen, TMC, är när plastrullen behöver bytas. Operatören måste då 
lyfta upp den spindel där rullen har suttit, trä av hylsan och sätta på en ny plastrulle. 
Ett annat moment vid samma maskin är inställning av fingrar vid omställning. 
Operatören måste då dra runt de plastfingrar som förflyttar den inplastade produkten 
inne i maskinen. Vid omställningsarbete och vid övriga inställningar i maskiner i linje 
10, 12 och 14 förekommer det arbete i bristfälliga arbetsställningar (se foto 9). 

 
Foto 9: Plockning av rullar, arbete i maskin (Foto: Jesper Green) 
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5. Framtidsbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs den förväntade utvecklingen för mjukpappersindustrin och hur 
det i framtiden kan komma att påverka Edet bruk. Därefter beskrivs framtida 
förändringar som kan komma att beröra Edet bruk och konverteringslinjerna.  

SCA är världens tredje största producent av mjukpapper. Det är stor konkurrens på 
marknaden och företagen arbetar ständigt med att ta fram nya produkter, minska 
kostnaderna och förbättra sin marknadsföring för att ta kundandelar. Trots detta har 
SCA som mål att växa organiskt 3-4 % årligen inom mjukpapper.  Koncernen ser 
goda tillväxtmöjligheter för hygienprodukter på grund av den globala befolknings-
ökningen, ökade disponibla inkomster och en åldrande befolkning (SCA, 2010).  

SCA arbetar med att öka sin konkurrensförmåga genom att koncentrera produktionen 
till effektiva anläggningar med strategiska lägen. Lilla Edet bruk har en stark ställning 
med tanke på att det är en stor anläggning med både pappersmassetillverkning och 
konvertering. En annan faktor som talar för att SCA kommer att fortsätta satsa på 
Edet bruk är att det relativt nybyggda moderna höglagret som ligger innanför 
fabrikens grindar. Ett, till stora delar, automatiserat höglager som förser nordens 
konsumenter med hygienprodukter. SCA har på senare år investerat i en ångcentral 
för att därigenom kunna elda upp och återanvända spill från produktionen. För 
närvarande bygger företaget ut pappersmassetillverkningen. En annan faktor som talar 
för pappersbruket är varumärket Edet som är välkänt i framförallt de nordiska 
länderna. (SCA, 2010).   

Som ett led i att minska företagets kostnader arbetar forskningsavdelningen med att ta 
fram ett papper med bra kvalitet av så lite pappersmassa som möjligt. Samtidigt 
försöker operatörer, tekniker och ingenjörer i fabrikerna tillverka mjukpapper så 
effektivt som möjligt. Företaget försöker också att förädla produkten genom att prägla 
mönster på pappret och färglägga det vita pappret med färgat lim.  

På grund av en olycka 2009 som resulterade i att en person avled har pappersbruket 
de senaste åren byggt skydd och dörrar runt många av maskinerna. Samtliga maskiner 
av den typen som var inblandad i dödsolyckan har i dagsläget byggts om. Inte bara i 
Lilla Edet, men också på andra pappersbruk runt om i världen. Det ökade 
säkerhetstänket har också påverkat andra maskiner där operatörerna nu måste bryta 
och låsa innan de ställer om maskiner eller åtgärdar störningar. Denna utveckling 
kommer att fortsätta, maskiner kommer att byggas in och operatörerna kommer att 
blir tvungna att stänga av maskinerna och öppna grindar istället för att pausa 
maskinen eller utföra förändringar under drift. Vid linje 10 har företaget redan byggt 
in rullmaskinen och säckmaskinen. Operatörerna tycker att det är bra att säkerheten 
ökar, samtidigt klagar många på att moment tar längre tid och blir mer omständliga. 

Efter samtal med operatörer och tekniker vid Edet bruk verkar den allmänna 
uppfattningen vara att avdelningen som tillverkar Away-from-home-produkter (AFH) 
till storförbrukare och konsumentprodukten Torky alltid har haft högre 
maskineffektivitet och i större vinster än det mjukpapper som går till vanliga 
konsumenter. Linje 10 och 12 tillverkar visserligen produkter till storförbrukare, men 
framförallt tillverkas mjukpapper till konsumenter. Enligt processoperatörer vid Edet 
bruk går utvecklingen mot att tillverkningen av hårdare produkter ökar vid linje 10 
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och 12.  

Enligt operatörer är tillverkning av AFH produkter lättare för kroppen då pappret 
sällan går av och loggarna av papper som tillverkas är tjockare och stabilare än de 
produkter som går till konsumenter.  Maskinerna som tillverkar mjukpapper till 
storkonsumenter och industrier pausar mellan varje tillverkad logg istället för att 
ständigt mata fram papper med en hastighet på cirka 500 meter i minuten. De hylsor 
som används till dessa produkter är stabilare och styvare och därför mer lätthanterliga.  

Gemensamt för AFH- och konsumenttillverkning är att den är beroende av stora 
kunder. För tillfället producerar Lilla Edet förutom egna varumärken som Edet Soft, 
Edet Maxi och Edet Extra också produkter till norska matvarukedjor, Hemköp och 
Willys. Om företaget skulle förlora en stor kund skulle kapacitetsutnyttjanden minska. 
Samma problem finns på AFH-sidan som är beroende av stora restaurangkedjor, 
kommuner och industrier 

Det pågår en ständig kamp mellan operatörer och logistikansvariga. De logistikan-
svariga vill hålla lagernivåerna låga och snabbt kunna skicka ut leveranser när 
kunderna har beställt. Operatörerna vill däremot undvika tidskrävande och belastande 
omställningar för att istället tillverka större serier av samma typ.  

Det framkom sent i projektet att företaget planerar att installera en lösare vid linje 12 
likt den som finns vid linje 10. En lösare minskar behovet av att använda blå vagnar 
för operatörerna och företaget slipper lägga kostnader på att, med hjälp av truck, 
hämta och lämna blå skrotbingar. Linje 14 kommer dock fortfarande behöva någon 
form av vagn för att transportera spill till lösaren som ska installeras.   

Företaget kommer i framtiden fortsätta arbetet med det Lean-influerade 20-keys. Det 
innebär att individer tar ett större ansvar och att företaget arbetar med ständiga 
förbättringar. Arbetet med 20-keys kommer säkerligen fortsätta i framtiden då det är 
starkt förankrat hos ledningen och företaget utbildar operatörer och övriga anställda i 
systemet. Lagledarna kommer att få mer ansvar att rapportera och informera de 
anställda vilket innebär att de övriga operatörerna får högre arbetsbelastning.  
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6. Problembestämning 

I detta kapitel beskrivs de problem som identifierades med hjälp av observationer och 
enkätundersökningen. 

Genom observation och samtal med handledare och medarbetare identifierades 
belastande utvecklingsområden/problemområden. Genom enkätundersökningen 
visade det sig att följande problem var de största i fallande ordning:  

• Hantering av loggar 
• Trångt vid arbete i maskiner 
• Lyft av stora hylsor 
• Långa gångavstånd 
• Rensning av stora hylsor 
• Omställningar 
• Justering av fingrar i TMC 
• Plastrullbyte i TMC 
• Byte av prägelvals 

Svarsfrekvensen för enkätundersökningen var 41 av 55 utdelade enkäter vilket 
motsvarar 75 %. Bilaga A2 visar en sammanställning av rådata som samlades in. 

Vilka två arbetsmoment anser du vara mest belastande? 
På frågan som berörde problemområden blev svarsfrekvensen 64 % på grund av 
partiellt bortfall på just den frågan. Respondenterna fick välja ut de två mest be-
lastande arbetsmomenten (se diagram 3). På nästa sida beskrivs samtliga 
problemområden (y-axeln) i fallande ordning. Färgerna på bilden representerar de tre 
olika produktionslinjerna. 

 

 
Diagram 3: Enkätundersökning problemområden. X-axeln visar antalet personer som tycker att problemområdet är  
ett av de två mest belastande momenten.  
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Hantering av loggar 
Produktionspersonalen anser att hantering av loggar är det mest belastande 
arbetsmomentet. Hantering av loggar innebär moment som knäckning av logg, lyft av 
logg och manuell transport av logg. Detta problem är enligt undersökningen unikt för 
linje 10 och 12. Anledningen till detta är troligtvis att loggarna är hälften så långa, och 
därmed mer lätthanterliga, vid linje 14. Där använder också operatörerna en mindre 
vagn för att transportera loggar till skrotbinge.  

Trångt vid arbete i maskiner 
Trångt vid arbeta i maskiner anser samtliga produktionskanaler vara ett belastande 
moment. Linje 14 är dock överrepresenterad. Detta beror troligtvis på att maskinerna 
är äldre och därför sämre anpassade för omställningsarbete. 

Lyft av stora hylsor 
Trots att det finns tillgång till lyfthjälpmedel anser åtta personer vid linje 10 och 12 att 
ett av de två mest belastande arbetsmomenten är lyft av hylsor. Tre operatörer vid 
linje 14 har samma inställning.  

Långa gångavstånd 
Personal vid linje 10 och linje 14 anser att långa gångavstånd är ett belastande 
arbetsmoment. Ingen av respondenterna från linje 12 anser att gångavstånd är 
belastande. Detta kan bero på att linje 12 har en något snävare layout med kortare 
gångavstånd. Linje 14 har dessutom trappor som går över de rullband där produkter 
transporteras.  

Rensning av stora hylsor 
Tio respondenter vid linje 10 och 12 tycker att rensning av stora hylsor är ett av de två 
mest belastande arbetsmomenten. Detta innebär att hylsan rensas genom att 
operatören skär bort det papper som sitter kvar. Pappret transporteras därefter för 
hand till skrotbinge. 

Övriga problemområden i storleksordning: 
Omställningar, justering av fingrar vid TMC, plastrullbyte TMC och byte av prägel-
vals. 



 

 21 
 

6.1. Komplettering till problembestämning  
Under tolv veckors arbete utfördes en deltagande observation i form av sommarjobb 
och praktik vid en av produktionslinjerna. Under praktiken genomfördes bland annat 
alla de arbetsmoment som ingick i den inledande enkätundersökningen. Det visade sig 
att moment, som enligt enkätundersökningen inte framstod som något av de två mest 
belastande arbetsmomenten, var relativt belastande.  

Arbetsmoment som kan vara tunga för en nybörjare blir visserligen lättare i och med 
att tekniken förbättras successivt. Ett exempel på det är när operatörerna skär rent 
moderrullens hylsa. De flesta operatörerna använder förstärkta skärhandskar som 
skyddar mot skärskador och minskar risken för olyckor.    

Som väntat visade det sig att skiftlagen arbetar på olika sätt. Somliga skiftlag 
använder lyfthjälpmedel för att lyfta moderrullens hylsa - andra gör det inte. Under 
sommaren fick alla skift en eller två extra sommarjobbare. Sommarjobbarna tog efter 
skiftlagens arbetssätt. Det visar att normen i gruppen är den faktor som avgör om 
lyfthjälpmedel används. 

Framförallt visade sommarens sammanlagda observationer att det är flera olika 
moment som ger upphov till den sammanlagda belastningen. Allt från den psykiska 
stressen, den höga ljudnivån och framförallt de olika fysiska momenten. Det absolut 
största problemet är enligt många anställda arbetet i rullmaskinen, där det på 
sommaren kan bli väldigt varmt. En termometer som var placerad ungefär 10 meter 
utanför själva rullmaskinen kunde, under varma sommardagar, visa temperaturer på 
upp till 31 grader och hög luftfuktighet. Temperaturen inne i maskinen bedöms vara 
cirka 40 grader under varma sommardagar.   
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7. Analys av nuläge 

I detta kapitel analyseras belastande moment under logghanteringen och skjutning av 
skrotbinge.  

7.1. Logghantering 
Genom enkätundersökningen visade det sig att det enskilt största problemet enligt 
operatörerna var logghanteringen (se bilaga A2). Totalt 45 % av de medarbetare vid 
linje 10 och 12 som svarade på enkäten anser att detta är ett av de två mest belastande 
arbetsmomenten. Vidare granskning av enkäten visar att en betydande del av 
kvinnorna i de här produktionskanalerna anser att det är ett av de två mest belastande 
momenten (se diagram 4). Vid linje 14 är loggarna hälften så långa och matas direkt 
till en vagn, knäckningsmomentet förekommer inte och transporten av loggar är 
betydligt enklare. Därför uppfattar inte operatörer vid linje 14 logghanteringen som 
ett stort problem. De personer som ansåg att logghanteringen var det mest belastande 
momentet fick möjlighet att kryssa i flera alternativ för att beskriva varför momentet 
är belastande (se diagram 5).  

 
Diagram 4: Andel av männen och kvinnorna som anser att logghanteringen är det mest belastande momentet vid 
linje 10 och 12.  

 
Diagram 5: Orsaker till varför logghanteringen är belastande enligt de respondenter som angav logghanteringen 
som ett av de två mest belastande momenten. X-axeln visar antalet röster. 
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Varje gång maskinen startas efter ett stopp - till exempel vid byte av moderrulle - 
matas en eller två loggar ut på grund av att limmet torkar. Vid inkörning efter 
omställning matas också loggar ut på grund av att de inte har rätt diameter eller andra 
nödvändiga egenskaper. En annan orsak till att loggar kasseras kan vara att pappret 
från moderrullarna går av i rullmaskinen. Det kan också bli problem när laminerat 
papper tillverkas.  

Loggar med en längd på 3,4 meter matas ut direkt till golvet. Operatören måste då för 
hand bära undan och knäcka loggarna. Loggarna som tillverkas har en diameter 
mellan 10,4 och 12 centimeter och kan därför vara svåra att greppa. Hur tätpackat 
pappret är påverkar också greppbarheten. Enligt uppgifter från en processingenjör 
som jobbar i konverteringen väger de tyngsta loggarna 8,5 kg, de lättaste strax över 3 
kg och medelvikten är runt 5 kg. Vad som är mjukt och styvt är en definitionsfråga, 
men processingenjören anser att cirka 50 % av loggarna är styva och cirka 25 % av 
dem är väldigt styva (se tabell 1).  

Loggar Vikt Diameter Styvhet 
 Max: 8,5 kg 12 cm Mjuka: 50 % 

Medel: 5 kg 11,2 cm Styva: 25 % 
Min: 3 kg 10,4 cm Väldigt styva: 25 % 

Tabell 1: Loggarnas vikt, diameter och styvhet. 

För att den utmatade loggen ska få plats i skrotbinge eller avfallsnedkast måste de 
knäckas. Beroende på typen av papper och hylsa är loggarna mer eller mindre svåra 
att knäcka. De mjuka loggarna böjs ibland när operatören lyfter dem och är därför 
lätta att knäcka eller böja. Dock går de inte av på mitten och kan därför fjädra tillbaka 
vid lyft. De mer styva loggarna kan vara svåra att knäcka. Genom att stå på loggen 
och fästa en fjädervåg 1,05 meter ifrån foten behövdes en kraft på 100 N för att 
knäcka loggen. Vridmomentet blir då 105 Nm. Dock använder operatören ofta en 
längre hävarm när loggen knäcks. Vissa operatörer lägger upp den styva loggen mot 
skrotbingen och bryter sönder den genom att trampa på den.  

• Operatören plockar upp loggen från golvet genom att böja på knäna och 
greppa loggen. Oftast greppar operatören flera loggar samtidigt för att de ska 
gå snabbare. 

• Vid linje 12 släpas loggarna cirka 10 meter till en skrotbinge där de knäcks för 
hand, lyfts upp och kastas i.  

• Linje 10 har en annan lösning där loggarna släpas cirka 35 till ett 
avfallsnedkast. Där måste också operatören knäcka, plocka upp och slänga 
loggarna.  

Det används framförallt två olika skrotbingar som har liknande storlek och 
konstruktion. Höjden på det lägste stället där lasten tippas av och där operatören 
framförallt slänger på loggarna är 117 cm och 123 cm beroende på vilken skrotbinge 
som används. De andra tre sidorna av skrot bingen är 145 respektive 150 cm. När 
bingen börjar bli full måste loggen lyftas ytterligare några decimeter (se foto 10). Den 
fullastade bingen skjuts eller dras därefter ca 35 meter till en avgränsad yta där den 
blir upphämtad av en truckförare. Flera operatörer berättar att detta moment ibland 
kan vara väldigt tungt när papper fastnar i hjulen eller när hjulen ställer sig på tvären.  
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Foto 10: Fullastad skrotbinge (Foto: Jesper Green) 

 
Figur 4: Tidsåtgång för att bära, knäcka och lyfta två loggar 

7.1.1. Frekvens 
Att plocka upp, släpa iväg och slänga två loggar tar cirka 25 sekunder vid linje 12 (se 
figur 9). Momentet tar något längre tid vid linje 14 på grund av att loggarna släpas 
cirka 35 meter till ett avfallsnedkast. Under observationen framkom det att 
operatörerna dagligen släpar iväg två till tre skrotbingar med loggar. Det motsvarar 
ungefär 70 loggar dagligen, vilket innebär cirka 5 minuters arbete per operatör (se 
tabell 2). Dock kan det inträffa avvikelser som innebär att antalet kasserade loggar 
ökar eller minskar.  

Aktivitet 
 

Tid 
Slänga två loggar i binge: 

 
0,5 min 

Tidsåtgång per dag (70 loggar) 
 

15 min 
Fördelat per operatör (3 personer) 

 
5 min 

Tabell 2: Tidsåtgång, logghatering 
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7.1.2. Arbetsställningar 
Från det insamlade film- och fotomaterialet valdes två kroppsställningar ut på grund 
av att de ansågs belastande och för att de ofta var återkommande hos operatörer vid 
lyft av loggar.   

Position 1; knäckt logg plockas från golvet 	  
Kroppsställningen valdes ut för att operatören måste böja på sig och lyfta bördan från 
golvet. På foto 11 lyfts loggen med böjda knän, vilket är fördelaktigt om inte opera-
tören har problem med knäskador. Ett annat vanligt handhavande bland operatörer var 
att, med raka ben och krökt rygg, plocka upp loggen.   

 
Foto 11: Arbetsställning, knäckt logg plockas från golv (Foto: Jesper Green) 

 
REBA 
Genom en bedömning med hjälp av REBA metoden får arbetsställningen (foto 11) en 
nia i den 15-gradiga skalan vilket innebär att risken är hög och att en åtgärd är 
nödvändig snarast. Kroppspositionen får hög riskpoäng framförallt på grund av 
benens och överkroppens ställning. Vikten på bördan och greppbarheten bidrar också 
till det höga poängtalet (se bilaga C1).  

REBA poängtal Risknivå Åtgärd 
1 Försumbar Inte nödvändig 
2-3 Låg Kan vara nödvändig 
4-7 Medium Nödvändig 
8-10 Hög  Nödvändig snarast 
11-15 Väldigt Hög Nödvändig nu 

 

RULA 
Vid analys med hjälp av RULA får arbetsställningen betyget sex, möjligtvis kan det 
vara sju om man anser att överarmarna inte hålls intill kroppen. Det höga poängtalet 
fås på grund av överkroppens ställning och objektets greppbarhet. Bedömningssiffran 
sex är den näst högsta riskpoängen enligt RULA, vilket innebär att ytterligare 
undersökningar är nödvändiga och att arbetsmomentet måste förändras inom snart 
framtid.  
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Position 2; knäckt logg slängs i skrotbinge 
I den andra kroppsställningen som analyserades närmare håller operatören bördan 
ovanför axelhöjd.  

 
Foto 12: Arbetsställning, knäckt logg slängs i skortbinge (Foto: Jesper Green) 

REBA 
Kroppsställningen när den knäckta loggen slängs i vagnen (foto 12) får enligt REBA-
metoden en tia i riskpoängtal vilket innebär en hög risknivå och att åtgärder är 
nödvändiga snarast (se bilaga C2). Positionen får det höga poängtalet främst på grund 
av över- och underarmars positioner och att överkroppen lutas bakåt när den knäckta 
loggen slängs i bingen.  

REBA poängtal Risknivå Åtgärd 
1 Försumbar Inte nödvändig 
2-3 Låg Kan vara nödvändig 
4-7 Medium Nödvändig 
8-10 Hög Nödvändig snarast 
11-15 Väldigt Hög Nödvändig nu 

 

RULA 
Vid bedömning med hjälp av RULA-metoden erhåller arbetspositionen en sexa i den 
sjugradiga skalan. Betyget erhålls på grund av överarmarnas, underarmarnas och 
axlarnas position och på grund av objektets greppbarhet. Bedömningssiffran sex är 
det näst högsta riskpoänget enligt RULA, vilket innebär att ytterligare undersökningar 
är nödvändiga och att arbetsmomentet måste förändras inom snart framtid. 
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7.1.3. Analys av lyftmomentet 
Lyftmomentet analyserades med hjälp av programvaran ALBA. Som population 
användes en 160 cm lång svensk kvinna med en vikt på 60 kg, vilket motsvarar 50 % 
av den svenska populationen enligt programmets databas. NIOSH analysen visar att 
arbetaren inte ska lyfta mer än 7,4 kg när momentet utförs (se bilaga E). Beräkningen 
förutsätter att lyftet sker med båda händerna och att personen böjer på knäna och 
lyfter ergonomiskt korrekt.  

Vid undersökning av en 185 cm lång svensk man med en vikt på 94 kg visar det sig 
att den maximala vikten som bör tillåtas att lyftas är 6,9 kg (se bilaga E).  Den 
maximala belastning som räknas ut med NIOSH avser en vikt som 99 % av männen 
och 75 % av kvinnorna klarar av att lyfta utan att de utsätts för direkt fara. 
Kompressionskraften på kotorna vid ländryggens övergång till korsryggen, eller 
L5/S1 övergången, blir för kvinnan 2600 N och för mannen 3800 N. Enligt NIOSH 
lyftrekommendationer bör inte kraften överskrida 3400 N.  

MAC 
Hela momentet inklusive lyft och transport av börda analyserades med Manual 
Handling Assesment Charts (se figur 5).  

 
Figur 5: MAC (Manual handling assesment chart) för logghanteringen. 

• Grön = Låg risknivå 
• Gul = Medelhög risknivå – undersök arbetsuppgiften noggrant 
• Röd = Hög risknivå – Kräver omedelbara åtgärder. Detta kan innebära att en 

stor del av arbetarna löper risk för yrkesskador.  
• Lila – Mycket hög risknivå – Arbetsuppgiften kan innebära att arbetarna löper 

mycket stor risk för yrkesskador. Arbetsuppgifterna bör granskas noggrant.  

Analysen med MAC (figur 10) visade att lyftet var belastande på grund av handens 
avstånd från nedre delen av ryggen, lyftets utförande i vertikalled och bördans 
greppbarhet. Dessa områden blev därför rödmarkerade; vilket innebär att en stor del 
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av arbetarna löper risk för yrkesskador och risknivån är hög. Omedelbara åtgärder 
krävs. Delar av momentet där operatören bär loggen kan också innebära att 
operatörerna riskerar arbetsskador. Där är det framförallt bördans greppbarhet och 
avståndet som bördan släpas som är belastande. Enligt MAC (2011) ses bördor som 
väger under 10 kg som relativt lätta (bilaga I), men de kan orsaka skador i framförallt 
de övre extremiteterna.  

7.1.4 Loggens greppbarhet 
De största loggarna har en diameter på 120 mm vilket innebär en omkrets på cirka 
380 mm. Loggens storlek kan medföra att den blir svår att greppa. Speciellt för 
individer med små händer, där kvinnor är överrepresenterade. I (se tabell 3) visas 
antropometriska mått för 5- och 50-percentils män och kvinnor. De mått som avses i 
tabellen presenteras i (se figur 6). Samtliga mått är hämtade från programvaran ALBA 
Antropometri (ALBA, 2011).  

Mått Man 5 % Man 50 % Kvinna 5 % Kvinna 50 % 
Maximal greppdiameter (17) 45 mm 52 mm 43 mm 48 mm 
Maximal utbredning (18) 178 mm 206 mm 165 mm 190 mm 
Maximal funktionell 
utbredning (19) 122 mm 146 mm 109 mm 127 mm 

Tabell 3: Antropometriska mått för handens grepp och utbredning 

 
Figur 6: Greppdiameter, utbredning och funktionell utbredning (ALBA, 2011) 



 

 30 
 

7.2. Skjutning av skrotbinge  
Vid varje produktionslinje skjuter operatörerna undan 5-6 skrotbingar dagligen (se 
foto 13). Avstånden varierar från ca 25 upp till 45 meter. Hur tungt momentet är beror 
på lastens tyngd och hjulens skick. Genom undersökningar med fjädervåg uppmättes 
följande värden: 

• Fullastad vagn (1) – Igångsättning 200 N, Kontinuerligt 140 N 
• Fullastad vagn (2) – Igångsättning 130 N, Kontinuerligt 90 N 
• Tom vagn – Igångsättning 60 N, Kontinuerligt 40 N  

Det blir betydligt tyngre om det fastnar papper i hjulen eller om de ställer sig på 
tvären. Rekommendationer från arbetsmiljöverket (se tabell 4) avser skjutning eller 
dragning av börda med väl utformade handtag i lämplig höjd och symmetriskt 
tvåhandsgrepp. Enligt AFS (1998) minskas de rekommenderade värdena om arbetet 
upprepas ofta, om bördan förflyttas en lång sträcka och om grepphöjden avviker 
påtagligt från ungefärlig armbågshöjd.  

Modell för bedömning av skjuta- och dra-arbete: 

Kraft (N) Röd Gul  Grön 
Igångsättning >300 N 300 – 150 N < 150 N 
Kontinuerligt >200 N 200 – 100 N < 100 N 
Tabell 4: Arbetsmiljöverkets riktlinjer för skjuta- och dra-arbete (AFS, 1998) 

 
Foto 13: Två operatörer skjuter och drar ut en skrotbinge (Foto: Jesper Green) 

Om arbetet, som i det här fallet, hamnar i det gula området innebär det att närmare 
värdering behövs. Belastningens karaktär och storlek utgör en risk för att ett icke 
obetydligt antal arbetstagare riskerar att drabbas av belastningsbesvär på kort eller 
lång sikt. Mer undersökningar och bedömningar måste göras av framförallt tempo, 
frekvenser och varaktighet för att avgöra graden av risk (AFS, 1998).  
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8. Framtidsanalys 

I framtidsanalysen analyseras framförallt hur framtida förändringar kan komma att 
påverka konverteringsavdelningarna. 

En ökad tillverkning av hårda produkter innebär att fler styva loggar kommer att 
tillverkas - och därför också kasseras. Loggar som det krävs mer kraft att knäcka och 
som är tyngre att lyfta. Dock går det oftast bättre att tillverka hårda produkter på 
grund av tjockare papper och färre lager papper.  

Om företaget investerar i en till lösare försvinner delvis problemet med de blå 
vagnarna. Då måste operatörerna vid linje 12 och 14, på samma sätt som på linje 10, 
för hand släpa loggar och annat spill till lösaren. De flesta operatörer är dock överens 
om att det är enklare än att skjuta blå vagnar. Problemet med att operatören måste 
lyfta och knäcka loggen kvarstår.  

Risken med att stora kunder försvinner och att produktionen får överkapacitet 
kommer alltid att finnas. Eventuellt tapp av kunder till konsumentsidan skulle kunna 
kompenseras genom att linje 10 och 12 tillverkar mer produkter till storkonsumenter 
där varumärket Tork har en stark ställning.  

Utvecklingen mot att papperstjockleken minskar och att företaget försöker använda så 
lite pappersmassa som möjligt innebär att pappret lättare går av i rullmaskinen. Ett 
haveri kan ta från några minuter upp till en kvart att klara upp, men är oftast 
påfrestande och ibland stressigt.  

Det ligger i företagets intresse att minska arbetsstyrkan. På trettio år har arbetsstyrkan 
vid produktionslinjerna minskat från runt nio operatörer - till dagens tre eller fyra. 
Många ensidiga arbetsmoment har försvunnit, samtidigt har operatörerna mer ansvar 
med mer övervakning av processer. Den ökade säkerheten vid maskiner innebär att 
moment tar längre tid vilket kan vara stressande då maskineffektiviteten mäts och 
presenteras för alla skiftlag.  
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9. Kravspecifikation 

I detta kapitel beskrivs de krav som är nödvändiga för att logghanteringen ska 
fungera säkert och smidigt. Kravspecifikationen har utformats efter de problem-
områden som analyserades i problembestämningen.  

Kravspecifikationen togs fram för att förenkla framtagning och utvärdering. Kraven 
utformades så att de inte skulle kunna misstolkas med varandra. I den mån det var 
möjligt formulerades krav så att de skulle vara mätbara.  

1. Lösningen ska vara realistisk och genomförbar 
a. Ekonomiskt genomförbart  
b. Möjlig att installera med avseende på utrymme 
c. Tekniskt möjlig 

2.  Lösningen ska minimera risken för fysisk överbelastning. 
a. Samtliga rödmarkerade moment i MSC-metoden ska vara förbättrade. 
b. REBA poängtalet ska minskas från 9 till maximalt 4. 
c. RULA poängtalet ska minskas från 6 till maximalt 3. 

3.  Lätt att använda  
4.  Säker mot olycksfall  
5.  Lösningen ska ha hög flexibilitet och klara av styva såväl som mjuka loggar 

med en vikt upp till 9 kg 
6.  Anpassningsbar för olika användare med avseende på 

a. Räckvidd 
b. Längd 

7.  Låg ljudnivå – max 80 dBA en meter från ljudkällan.  
8.  Driftsäker  

a. Hög funktionssäkerhet (minst 98 % tillgänglighet) 
b. Hög underhållsmässighet (förutom daglig rengöring, max 30 minuter 

underhåll i månaden) 
9. Minska uppkomsten av damm vid skärning/knäckning 
10. Lösningen ska vara robust  

a. Lösningen ska fungera vid höga såväl som låga temperaturer (-10°C 
till +50°C) 

b. Lösningen ska klara av dammig och smutsig industrimiljö 
11. Lösningskoncepten ska vara väl förankrade hos operatörerna 

Kraven anpassades för att kunna användas i utvärderingsmatrisen (bilaga G) där varje 
krav fick en vikt från följande fem-gradiga skala: 

1 = Inte viktigt 
2 = Mindre viktigt 
3 = Viktigt 
4 = Mycket viktigt 
5 = Absolut nödvändigt 
 
Kravens vikt bestämdes av projektledningsgruppen. Operatörer fick komma med 
synpunkter på vad som var viktigt att tänka på vid utformning av ett lösningskoncept. 
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10. Lösningsförslag 

I detta kapitel presenteras lösningsförslag som förenklar logghanteringen. Varje 
förslag förklaras med hjälp av text och bild.  

Lösningsförslagen skissade först upp på papper, därefter förfinades samtliga koncept 
med CAD-programvaran SketchUp. Idéer till lösningar togs främst fram för hand, 
men handledare och operatörer bidrog också med förslag och synpunkter. 
Lösningsförslag som presenteras är framförallt konceptuella och avser presentera 
principiellt hur lösningen är tänkt att fungera. 

10.1. Fixtur 
Konceptet är avsett att fungera som hjälpmedel för att förenkla knäckningen. 
Operatören placerar loggen i en fixtur (figur 7) och knäcker därefter loggen. Fördelar 
med konceptet är att det är en relativt billig investering, lätt att installera och 
underhållsfritt. Nackdelarna är att det endast knäcker en logg åt gången och 
operatören fortfarande måste använda sin muskelstyrka för att knäcka loggen.   

 
Figur 7: Fixtur (Illustration: Jesper Green) 

10.2. Upprullning/pressning av logg 
Genom att pressa/rulla ihop loggen minskas volymen vilket innebär att mindre luft 
transporteras. Tanken med konceptet är att loggarna pressas och rullas ihop av två 
valsar (se figur 8). På bilden till höger illustreras detta med en lång svart rektangel 
som, med hjälp av två gråa cirklar, rullas upp till en spiralformad tunnare figur. Det 
finns en liten risk att operatören klämmer sig mellan valsen och loggen. Konceptet 
måste också utvärderas vidare för att se om fungerar och om investeringen är rimlig.  
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Figur 8: Upprullning (Illustration: Jesper Green) 

10.3. Bord med kapanordning 
Genom att operatören delar loggarna med hjälp av en kapanordning (figur 9) halveras 
vikten och loggarna blir enklare att hantera. Loggarna kan därefter staplas i mindre 
vagnar. Nackdelar med konceptet är att operatören kan skada sig på sågklingan och 
att loggen måste lyftas upp på bordet för att kapas. Sågningen ger också upphov till 
damm och hög ljudnivå.   

 
Figur 9: Bord med kapanordning (Illustration: Jesper Green) 

10.4. Automatisk lösning med flisning eller kapning 
Konceptet är en lösning (figur 10) som automatiskt kasserar loggar som matas ut från 
rullmaskinen. Lösningen kan också matas manuellt med loggar. Enligt (figur 10) är 
transportbandet något upphöjt, lösningen hade också fungerat om transportbandet var 
placerat i golvhöjd eller något nedsänkt. Lösningen innebär att loggarna mals eller 
kapas och transporteras till lösare. Nackdelar med konceptet är att det är en relativt 
dyr och svårrealiserad lösning som kräver fortsatt utvecklings- och utrednings-arbete.  

 
Figur 10: Automatisk lösning med flisning (Illustration: Jesper Green) 
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10.5. Automatisk lösare 
Denna automatiska lösning (se figur 11) löser upp loggar till pappersmassan som 
pumpas vidare. Operatören kan också själv lägga loggar på transportbanan, den grå 
anordning i mitten av bilden, eller direkt i lösaren. Den gula rampen är avsedd för de 
loggar som automatiskt kasseras av rullmaskinen. Nackdelar med konceptet är att det 
kan vara svårt att realisera, dels tekniskt och dels ekonomiskt.  

 
Figur 11: Automatisk lösning med lösare (Illustration: Jesper Green) 

10.6. Loggkapare på golvet 
Lösningen (se figur 12) förbättrar logghanteringen genom att loggarna kapas med en 
sågklinga genom att operatören trycker in den en knapp. Därmed halveras vikten och 
operatören behöver inte knäcka loggen. De korta loggarna kan nu också lättare 
transporteras i mindre vagnar till lösare och kvarnar. På bilden rullas loggarna upp på 
en platå för att kapas, lösningen går att modifiera så att loggarna istället rullas ner. 
Nackdelar med konceptet är att operatören måste böja sig ned för att plocka upp de 
avsågade loggarna samt lösningen ger upphov till damm och buller.  

 
Figur 12: Loggkapare (Illustration: Jesper Green) 
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10.7. Lösarnedkast med loggkapare 
Konceptet innebär att en kapklinga är inbyggd i den kåpa som sitter ovanför nedkastet 
till lösaren (se figur 13). Kapningen påbörjas genom att operatören, med hjälp av en 
knapp, aktiverar en klinga som sågar sönder loggarna. De avsågade bitarna faller ner i 
lösaren. Fördelar med konceptet är att operatören inte behöver lyfta och knäcka 
loggarna. Nackdelar med konceptet är att det bidrar till hög ljudnivå 

 
Figur 13: Lösare med loggkapare (Illustration: Jesper Green) 

10.8. Loggpressare intill lösarnedkast 
Konceptet löser knäckningsproblematiken genom att loggarna pressas ner i lösaren 
(se figur 14). Lösaren måste byggas om med en urgröpning där operatören kan 
placera loggarna. Det är osäkert hur lösningen fungerar med mjukare loggar som 
skulle kunna fastna i nedkastet. Det är tänkt att konceptet ska aktiveras genom att 
operatören trycker på en knapp.  

 
Figur 14: Loggpressare (Illustration: Jesper Green) 
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10.9. Loggknäckare intill lösare 
Lösningen innebär att en anordning är placerad intill lösaren som knäcker och 
samtidigt lyfter upp loggarna. Det är tänkt att en operatör ska aktivera knäckningen 
manuellt. Nackdelar med lösningen är att loggar kan fastna, det kan vara en 
säkerhetsrisk för arbetarna och att lösningen är utrymmeskrävande (se figur 15). 

Figur 15: Loggknäckare intill lösare (Illustration: Jesper Green) 

10.10. Loggknäckare med hjälp av travers 
Tanken med konceptet är att den travers som finns intill lösarens nedkast används för 
att knäcka loggen. Konceptet skulle kräva att lösarens nedkast anpassas med en 
urgröpning och en spärr (se till höger i figur 16). Det behövs också en typ av fixtur för 
att med hjälp av traversen kunna knäcka loggarna. En nackdel med konceptet är den 
tid det tar att placera loggarna i lösaren och att fästa fixturen på traversen. Detta skulle 
kunna innebära att lösningen inte kommer att användas.  

  
Figur 16: Loggknäckare med travers (Illustration: Jesper Green) 
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10.11. Modifierad vagn 
Genom att designa om befintliga vagnar med en lucka baktill eller på sidorna (figur 
17) blir det enklare för operatörerna vid kassering av material. Vagnarna kan också 
konstrueras så att de är högre och därför kan lastas tyngre. En annan fördel med höga 
vagnar är att truckförarna inte spiller ut material under transport. Nackdelen med 
vagnarna är att de fortfarande är tunga att skjuta och dra. Utformning av lucka 
behöver utredas innan konceptet realiseras.  Vagnen skiljer sig från de övriga 
koncepten genom att den inte direkt förenklar knäckningen och lyftet av loggen.  

 

 
Figur 17: Modifierad vagn (Illustration: Jesper Green) 
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11. Utvärdering och val av lösningsförslag 

I detta kapitel presenteras och tolkas resultatet av utvärderingen av lösningsförslag. 

Tio förslag utvärderades mot kravspecifikationen. Varje koncept fick ett betyg efter 
hur väl det uppfyllde varje utvärderingskrav, se utvärderingsmatrisen i bilaga G. 
Värderingen utfördes av studenten. 

Resultatet av utvärderingen: 

Koncept Resultat 
1. Lösarnedkast med loggkapare 90 % 
2. Automatisk flisare/kapare 88 % 
3. Loggknäckare med hjälp av travers 84 % 
4. Bord med kapanordning  84 % 
5. Fixtur 83 % 
6. Kapare på golvet 83 % 
7. Loggpressare intill lösarnedkast 83 % 
8. Automatisk Lösare  79 % 
9. Upprullning/pressning 79 % 
10. Loggknäckare intill lösare 76 % 
Tabell 4: Resultat och uppfyllande 

 
Resultatet i tabell 6 visar att konceptet Lösarnedkast med loggkapare får högst betyg 
tätt följt av den Automatiska flisaren/kaparen. Gemensamt för båda koncepten är att 
operatören inte behöver lyfta loggen ovanför midjehöjd och att sågningen/flisningen 
sker automatiskt.  

Fördelar med den automatiska lösningen är att operatören slipper bära loggar till 
lösarnedkastet samt att operatörens integrering med lösningen blir obetydlig. 
Nackdelar med konceptet är: hög investeringskostnad, behov av utrymme, teknisk 
realiserbarhet, ljudnivå och behov av underhåll.  

Att bygga in loggkapare i lösarnedkastet innebär en mindre investering, det är tekniskt 
enklare att förverkliga och det kräver inte mycket utrymme. Nackdelar med lösningen 
är att den också kräver underhåll, då främst i form av klingbyte och smörjning, samt 
att operatören själv måste mata in loggen i lösarnedkastet.  
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11.1. Synpunkter från operatörer 
Operatörerna fick ta del av koncepten genom figurerna i bilaga F2 och de fick svara 
på frågor angående koncepten och rangordna fyra krav (se bilaga F1). Enligt de 
utfrågade operatörerna var säkerheten det viktigaste kravet på en lösning. Att det var 
enkelt att använda var näst viktigast och därefter kom ljudnivån. Flera av de utfrågade 
operatörerna ratade oväntat ett krav som avsåg konceptets grad av automatisering med 
motiveringen att de automatiserade koncepten skulle kräva mycket underhåll och 
kosta onödigt mycket pengar. Några operatörer påpekade att det skulle bli svårt att 
installera en automatiserad lösning med avseende på utrymme, kostnader och tekniska 
svårigheter.  

Synpunkterna på knäckningsfixturen som presenterades var framförallt att det inte var 
är en tillräckligt stor förbättring. De flesta tyckte att det var en principiellt bra lösning 
men den hade varit bättre om den varit försedd med någon mekanik eller hydraulik 
som förenklar knäckningen. 

Bilderna av den ombyggda vagnen fick ett blandat bemötande. Vissa operatörer var 
skeptiska till att de nya vagnarna skulle kunna förenkla arbetet – andra välkomnade 
nya vagnar. Korta individer var mer intresserade av den nya lösningen eftersom den 
minskar tunga lyft ovanför axelhöjd. Kritiken riktade sig framförallt mot hur luckan 
skulle fungera. 



 

 43 
 

12. Vidareutveckling av vald lösning 

I detta kapitel presenteras och beskrivs den vidareutvecklade versionen av den valda 
lösningen.  

Den lösningen som gick vidare till vidareutveckling var konceptet Lösarnedkast med 
loggkapare. Förutom att konceptet visade sig vara bäst enligt utvärderingen, lämpar 
sig också lösningen med tanke på företagets framtida investeringar. En lösare, likt den 
vid linje 10, är planerad att installeras vid linje 12. Detta innebär att lösningen är 
möjlig att implementeras vid båda konverteringslinjerna. Installationen av en ny 
lösare innebär också att vagnarna blir näst intill överflödiga. Dock kommer linje 14 
fortfarande behöva vagnar för att transportera spill till någon av lösarna.  

Den vidareutvecklade lösningen (figur 18) är i princip samma lösning som Lösar-
nedkast med loggkapare där operatören för hand skjuter in loggar i lösaren. Det är 
tänkt att operatören själv ska sätta igång flisningen/kapningen med hjälp av en enkel 
manöverpanel, se figur 19.  

Den största förbättringen från konceptet som vann utvärderingen är att loggarna glider 
snett ned in i lösaren. Det minskar risken för att loggarna ska fastna i lösarens nedkast 
och det blir enklare för loggarna att glida ner. Dock kan detta innebära komplikationer 
om loggarna sågas. Ska loggarna flisas sönder spelar det ingen roll om de kommer in 
snett i flisningsmekaniken. En annan förändring är att höljet runt själva lösaren har 
blivit lägre och att underhållet har blivit enklare. Underhållet har förenklats genom en 
lucka (figur 20) har installerats och att det yttre höljet (till höger i figur 20) går att 
plocka bort. Konceptet utvärderades med utvärderingsmatrisen (Bilaga G) där 
lösningen fick 92 %. Vilket är två procentenheter mer än Lösarnedkast med 
loggkapare, alltså en marginell förbättring.  

Det är möjligt att kombinera lösningen med en enklare vagn eller annan 
transportlösning för att frakta loggarna till lösarnedkastet. 
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Figur 18: Vidareutvecklad lösning (Illustration: Jesper Green) 

 
Figur 19: Vidareutvecklad lösning, manöverdon (Illustration: Jesper Green) 

 
Figur 20: Vidareutvecklad lösning, lucka (Illustration: Jesper Green) 
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13. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras metoder som har använts, resultatet och måluppfyllelsen.  

Fokus i projektet bestämdes med hjälp av en inledande observation följt av en 
enkätundersökning. Det var tänkt att den inledande observationen skulle vara en 
deltagande observation. Men det var svårt att på endast tre dagar kunna sätta sig in i 
och lära sig olika arbetsmoment. Frågorna och svarsalternativen i enkäten som 
delades ut till operatörerna i förundersökningen baserades på den inledande 
deltagande observationen. Hade enkäten utformats efter sommarens arbete vid en av 
produktionslinjerna hade enkäten blivit enklare och med färre svarsalternativ. Dock 
var svarsfrekvensen på enkäten hög, troligtvis på grund av relevanta frågor och bra 
svarsalternativ.  

Den höga svarsfrekvensens berodde förmodligen också på att samtliga respondenter 
blev informerade om enkätundersökningen. På frågan som berörde problemområden 
blev bortfallet något större, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 64 %. Det partiella 
bortfallet på den frågan beror på att respondenter har missuppfattat frågan eller valt att 
inte svara på den. Respondenterna fick möjlighet att validera resultatet av enkät-
undersökningen genom att diagram och förklarande text sattes upp i fikarummen. 
Produktionschef, handledare och produktionstekniker fick också ta del av resultatet.  

Vid tolkningen av resultatet av den första enkäten framstod logghanteringen som det 
enskilt största problemet. Den fortsatta analysen fokuserade därför på det problemet. I 
enkäten kunde respondenterna förutom logghanteringen också välja trångt vid arbete i 
maskiner och omställningar som problemområden. Två problemområden som ofta går 
in i varandra då mycket av arbetet i maskiner sker vid omställningar. Sammanlagt 
tycker 19 av 45 respondenter att omställningar och trångt vid arbete i maskiner är ett 
av de två mest belastande momenten. Om trångt vid arbete i maskiner och 
omställningar varit ett kombinerat svarsalternativ i den inledande enkäten hade arbetet 
möjligtvis fokuserat mer mot det problemet, se diagram 6. 

 
Diagram 6: Problemområden. X-axeln visar antalet personer som tycker att logghanteringen är ett av de två mest 
belastande momenten.  

 

Arbetet med att ta fram lösningar för logghanteringen var en kreativ process som 
pågick under flera veckor. Fler idéer till koncept hade möjligtvis kunnat tillkomma 
om operatörerna fått ett mer kreativt ansvar. Istället fick operatörerna se några bilder 
på lösningar och prata om hur de kunde modifiera lösningar. Tidigt i arbetet 
involverades operatörerna i arbetet. Kortare samtal hölls med majoriteten av de 55 
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anställda vid linje 10, 12 och 14 angående skadehistorik, ergonomi och hur de såg på 
arbetsmiljö. Tyvärr blev svårt att involvera personalen på samma sätt i 
lösningsarbetet, då de slutgiltiga koncepten togs fram relativt sent i projektet. Alla 
skiftlag fick därför inte möjlighet att ge feedback på lösningarna.  

Några av de koncepten som togs fram inför utvärderingen blev väldigt avancerade. De 
hade möjligtvis kunnat uteslutas från utvärderingen om experter inom området hade 
konsulterats.  

Målet med arbetet var från början att kartlägga och komma med förslag på 
förbättringar av belastningsergonomin som minskar belastningsbesvär vid konvert-
eringsavdelningarna. Resultatet av arbetet utmynnade i ett lösningförslag för 
kassering av loggar. Lösningsförslaget minskar den totala fysiska belastningen som 
operatören utsätts för under dagen. Därför skulle lösningen kunna minska framförallt 
den fysiska belastningen. Förutom logghanteringen finns det också andra fysiskt 
belastande moment som bidrar till den totala fysiska belastningen. Möjliga lösningar 
på dessa finns presenterade i bilaga H.  

 



 

 47 
 

14. Rekommendationer 

Nedan presenteras hur rekommendationen för hur företaget bör gå vidare med att 
förbättra logghanteringen vid konverteringsavdelningarna. Rekommendationerna 
baseras på analysen, lösningsförslagen och diskussionen. 

Rekommendationen blir att företaget behöver undersöka och vidare huruvida en 
knäckningsanordning ska installeras. Om företaget väljer att gå vidare med förslaget 
är det viktigt att det förankras hos operatörerna och att de får vara med i utvecklingen.  

En relativt enkel lösning för att få bort onödiga lyft är att modifiera vagnarna. Det är 
viktigt att luckan inte blir för tung och att den är enkel att öppna. För att undersöka 
vad operatörerna tycker om en ombyggd vagn skulle, till att börja med, en av 
vagnarna kunna byggas om. Dock blir vagnarna nästintill överflödiga om en lösare 
installeras vid linje 12. En annan enkel förbättring skulle kunna vara att göra lösarens 
nedkast lägre så att det blir enklare att slänga pappersrester och loggar. Men det får 
absolut inte gå ut över operatörens säkerhet.  

Visar det sig att lösningen där en kapare är inbyggd i lösarnedkastet blir allt för dyr att 
realisera kan det vara lämpligt att undersöka en helt automatiserad lösning som är 
placerad intill rullmaskinen.   

Förutom logghanteringen finns det också fler aspekter som bidrar till den totala 
belastningen för operatörerna. I bilaga H presenteras förslag på vad företaget kan 
arbeta med i framtiden för att förbättra arbetsmiljön.  
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Bilagor 

Bilaga A1 Enkät 

Ja, alltid
Ja, för det mesta Ibland

    5.1 Varför inte?    (Kryssa gärna i flera alternativ)

Dåligt manöverdon Ont om utrymme Gammal vana
Dålig gripmekanism Grupptryck Tidskrävande
Annat: ……………………………………………………………… Vet ej

    5.2 Vid vilka arbetsmoment använder du inte lyfthjälpmedel?
Lyft av plastrulle Lyft av hylsa Lyft av stosa 

Ja    Nej
      Vet ej

    7   Har du ont i någon kroppsdel: 
Nacke-skuldra Underben-knä Fot-fotled
Axel-överarm Ländrygg Bål
Armbåge-underarm Bäcken-höft-lår Bröstrygg
Hand-handled

    8   Vilka två arbetsmoment anser du vara mest belastande? (Markera med 1  och 2)

Lyft av stora hylsor Långa gångavstånd
Plastrullbyte i TMC Hantering av loggar
Rensning av stora hylsor Byte av slipskiva
Byte av rulle vid hylstillverkning Justering av fingrar i TMC
Omställningar Rengöring av maskin
Trångt vid arbete i maskiner Plocka rullar/paket från rullbana
Annat: ……………………….. ……………………………

    8.1  Varför är det första(1) arbetsmomentet belastande?  (Kryssa gärna i flera alternativ)

Besvärliga arbetsställningar Det utförs ofta
Riskfyllt moment Tung belastning

Annat: ……………………….. ……………………………
    8.2  Varför är det andra(2) arbetsmomentet belastande?  (Kryssa gärna i flera alternativ)

Besvärliga arbetsställningar Det utförs ofta
Riskfyllt moment Tung belastning

Annat: ……………………….. ……………………………

18-29

Man

3
1-3

Ålder1

183+

10-15 15-20 21+

2 Kön

4

Om Ja, Vilka? ……………………………………………………………..
    6   Finns det arbetsmoment där lyfthjälpmedel saknas?

Hur länge har du arbetat vid 
konverteringen? (år)

    5   Använder du lyfthjälpmedel?

4-9

57+

Annan: ………………………………

Otymplig last

Otymplig last

Svårt att nå

Svårt att nå

30-39 40-48 49-56

>159 160-165 166-172 173-182

Kvinna

Längd (cm)

 Gå till fråga 6!
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Bilaga A2 Enkät med resultat 
 

 

7 6 15 9 4

17 23

9 7 12 7 5

Ja, alltid 11

Ja, för det mesta 20 Ibland 10

    4.1 Varför inte?    (Kryssa gärna i flera alternativ)

Dåligt manöverdon 8 Ont om utrymme 3 Gammal vana 7

Dålig gripmekanism 6 Grupptryck 0 Tidskrävande 15

Annat: ……………………………………………………………… Vet ej 0

    4.2 Vid vilka arbetsmoment använder du inte lyfthjälpmedel?
Lyft av plastrulle 0 Lyft av hylsa 19 Lyft av stosa 2

Ja 10    Nej 7

      Vet ej 10

    6   Har du ont i någon kroppsdel: 
Nacke-skuldra 14 Underben-knä 9 Fot-fotled 6

Axel-överarm 15 Ländrygg 10 Bål 0

Armbåge-underarm 4 Bäcken-höft-lår 4 Bröstrygg 1

Hand-handled 9

    7   Vilka två arbetsmoment anser du vara mest belastande? (Markera med 1  och 2)

Lyft av stora hylsor 11 Långa gångavstånd 10

Plastrullbyte i TMC 2 Hantering av loggar 13

Rensning av stora hylsor 10 Byte av slipskiva 0

Byte av rulle vid hylstillverkning 0 Justering av fingrar i TMC 3

Omställningar 7 Rengöring av maskin 0

Trångt vid arbete i maskiner 12 Plocka rullar/paket från rullbana 0

Annat: ……………………….. ……………………………

    7.1  Varför är logghanteringen belastande?  (Kryssa gärna i flera alternativ)

Besvärliga arbetsställningar 3 Det utförs ofta 11

Riskfyllt moment 2 Tung belastning 12

1 7

Annat: ……………………….. ……………………………

57+

Annan: ………………………………

Otymplig lastSvårt att nå

30-39 40-48 49-56

>159 160-165 166-172 173-182

Kvinna

Längd (cm)

 Gå till fråga 6!

Om Ja, Vilka? ……………………………………………………………..

    5   Finns det arbetsmoment där lyfthjälpmedel saknas?

    4   Använder du lyfthjälpmedel?

183+
2 Kön

18-29

Man

3

Ålder1

9 av de 10 personer som anser att ett 
lyfthjälpmedel saknas arbetar vid linje 14

I tolkningen visar 5.1 och 5.2 endast linje 10 och 12

Eftersom det endast var respondenter vid linje 
10 och 12 som besvärades av logghanteringen 
visas resultatet i 8.1 deras svar. 
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Bilaga A3 Följebrev 
 

Hej!  

Mitt namn är Jesper Green och jag studerar till civilingenjör med 
produktionsinriktning. Under cirka tre månader framöver kommer jag att utföra ett 
projektarbete vid Edet bruk. Projektarbetet är den avslutande delen i min utbildning 
och det kommer att handla om förbättringar av arbetsmiljön vid konverteringen. 

Enkätundersökning 

Undersökningen som du är på väg att ta del av syftar till att finna 
utvecklingsområden/risker som rör arbetsmiljön och arbetsskador vid konverteringen. 
Förhoppningsvis kan Din medverkan bidra till förbättringar i produktionsmiljön. 
Enkäten består av en sida och tar cirka fem minuter att fylla i. Resultatet av 
undersökningen kommer att användas för att bestämma fokus för mitt examensarbete.  

Det är självklart frivilligt att svara på enkäten, men det är viktigt för värdet av 
undersökningen att just Du svarar. Alla svar är anonyma och insamlad data 
behandlas konfidentiellt. SCA kommer endast att ta del av avkodad och identifierad 
statistik i den slutgiltiga rapporten.  

Om du har frågor eller feedback är du välkommen att kontakta:  

Mail: Jesper.green@gmail.com  

Telefon: +46708581548 

Tack på förhand för din medverkan! J 

 
/Jesper Green 
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Bilaga B. Tidsplan 
 

 

Tidsplan
Aktivitet
Tyngdpunkt:

Veckonummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vecka 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23-37 38 39 40 41 42 43
Projektbeskrivning/planering
Problembestämning
Nuläges- & framtidsbeskrivning
Nuläges- & framtidsanalys
Litteraturstudie 
Kravspecifisering
Lösningsarbete
Utvärdering
Avrapportering 
Redovisning S

o
m

m
a
rj

o
b

b

Varv 3
Värdering och val av alterantiv samt 
detaljbearbetning

Varv 1 Varv 2
Projektplanering och 
diagnos 

Mål och krav, alternativ
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Bilaga C1. REBA, knästående 

 

REBA Assessment Worksheet

Table A Table B

5 3
+

Trunk Load/Force Coupling Upper Arm

Add 1 if twisting or flexed to the side 3 1 2 2 Add 1 if abducted or rotated
Add 1 if shoulder is raised
Subtract 1 if leaning, supported

6 5
or gravity assisted

Table C

Neck 7 Lower Arm

Add 1 if twisting or flexed to the side 1 + 1
Activity

2

Legs

9
REBA Score Wrist

3 2 Add 1 if deviated or twisted

REBA Score Risk Level Action
1 Negligable None necessary Subject: _________________

 2 - 3 Low May be necessary Task: _________________
 4 - 7 Medium Necessary Scorer: _________________

 8 - 10 High Necessary soon Date: _________________
 11 - 15 Very High Necessary now
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Bilaga C2. REBA, stående 

 

REBA Assessment Worksheet

Table A Table B

4 6
+

Trunk Load/Force Coupling Upper Arm

Add 1 if twisting or flexed to the side 2 1 2 5 Add 1 if abducted or rotated
Add 1 if shoulder is raised
Subtract 1 if leaning, supported

5 8
or gravity assisted

Table C

Neck 8 Lower Arm

Add 1 if twisting or flexed to the side 1 + 2
Activity

2

Legs

10
REBA Score Wrist

3 2 Add 1 if deviated or twisted

REBA Score Risk Level Action
1 Negligable None necessary Subject: _________________

 2 - 3 Low May be necessary Task: _________________
 4 - 7 Medium Necessary Scorer: _________________

 8 - 10 High Necessary soon Date: _________________
 11 - 15 Very High Necessary now
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Bilaga D Projektplan 
 

Projektplan	  
Bakgrund	  

De anställda vid konverteringslinjerna i SCA:s bruk i Lilla Edet är överrepresenterade 
vad gäller besök hos företagsläkare och sjukgymnast. Framförallt är det många 
kvinnor som är drabbade. Detta beror troligtvis på att maskiner och annan utrustning 
inte är anpassade efter kvinnornas förutsättningar.  

Företaget vill därför se över arbetsmiljön i denna del av pappersbruket för att 
upptäcka vad som orsakar skador och vad som kan göras för att förhindra deras 
uppkomst.  

Syfte	  

Finna vilka faktorer som bidrar till belastningsergonomiska problemen.  

Mål	  

Utreda vad arbetsskadorna i produktionen beror på och komma med 
förbättringsförslag.  

Metod	  

Datainsamling	  

Observation	  
Projektet inleds med ostrukturerade observationer i produktionsmiljön. Syftet med 
observationen är att få en uppfattning om hur produktionen går till och vilka 
problemområden som finns. Den inledande observationen är främst till för att 
avgränsa arbetet. Att vara närvarande i produktionen och arbeta tillsammans med 
operatörerna är också ett sätt att involvera personalen i arbetet och förbättra 
brukarmedverkan senare i projektet.  

Enkätundersökning	  	  
En enkätundersökning kommer att utföras framförallt för att få en bred bild av vad 
produktionspersonalen anser vara de mest belastande arbetsmomenten.  

Intervju	  
Intervjuer kommer att utföras under projektets gång för att få information från 
produktionspersonal, tekniker, processingenjörer och produktionschefer. 

Litteraturstudie	  
En litteraturstudie kommer att pågå under stora delar av projektet för att analysera 
nuläget och fördjupa kunskaper inom olika områden. Till en början inhämtas 
information om: datainsamling, intervjuteknik, enkätundersökningar och 
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projektplanering.   

Avgränsningar	  

Undersöka arbetsmiljön vid tre konverteringslinjer och erhålla kunskap inom 
problemområdet för att successivt kunna göra en avgränsning.  

Tidplan	  

En tidplan (bilaga B) tas fram för att lägga upp arbetet. 

Organisation	  

Student 
Jesper Green, jesper.green@gmail.com 

Handledare SCA 
Ann-Lousie Nilsson, ann-lousie.nilsson@sca.com 

Handledare LTU 
Bo Johansson, bo.johansson@ltu.se 

Redovisning 
Projektrapport samt muntliga redovisningar vid SCA och vid LTU 

Förväntad slutprodukt 
Projektet kommer att resultera i en skriftlig rapport som kan ligga till grund för 
fortsatt arbete med att förbättra produktionsmiljön.  
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Bilaga E NIOSH 

 



 
 

X 
  
 

 

Bilaga F1 Frågeformulär/enkät logghantering och krav 
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Bilaga F2 Bilder till frågeformulär/enkät logghantering och krav 
 

 

Logghantering, lösningsförslag

A1: Anordning som används för att 
knäcka loggar. 

A2 A3

B: Modifierad vagn. B2: Vagn utan lucka B3: Automatisk sågning/klippning av log-
gar
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Bilaga G Utvärderingsmatris 
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Bilaga H Fortsatt arbete 
Det som tas upp i fortsatt arbete är områden som inte har analyserats närmare i 
rapporten, men där förbättringspotential finns. De områden som tas upp är inte 
sorterade i ordning efter hur viktiga de är. 

Arbete i rullmaskinen 
Det är viktigt att arbetet med att förenkla arbetet inne i pappersmaskinen fortsätter. 
Valsarna i maskinen är tunga att rotera och det är oftast svårt att nå för de anställda. 
Det är svårt att bygga om valsarna så att de blir mer lättroterade, men lösningar som 
hjälper korta operatörer att nå hade förbättrat ergonomin för många anställda. Ofta får 
operatörer stå upp och arbeta med händerna ovanför axelhöjd för att skära sönder 
papper som har fastnat runt en vals.  

Rengöring av rullmaskinens loggförslutaren/limanordningen 
Ett fysiskt tungt moment är rengöring av loggförslutaren – eller limanordningen. 
Limanordning till rullmaskinen är tung att dra tung att dra ut. Grovt uppskattat behövs 
en kraft på närmare 700 N eller 70 kg för att dra ut loggförslutaren. Samtidigt är det 
svårt att få ett bra grepp om enheten. Dock utförs momentet relativt sällan, ungefär en 
gång i månaden.  

Rengöring/skrubbning av Futurans limvals 
Ett annat moment som utförs relativt sällan, men som tar närmare 60 minuter att 
genomföra, är rengöring av den stora limvals som sitter i rullmaskinens limenhet. 
Rengöring av valsen brukar genomföras genom att tre operatörer står och skrubbar för 
hand med borstar och trasor. En lösning skulle kunna vara att investera i en 
högtryckstvätt med roterande borste. 

Layout i produktionen 
På grund av att tre personer ansvarar för en relativt stor yta kräver arbetet att 
operatörerna går långa sträckor på det hårda golvet. Transportbanor, trappor och andra 
hinder försvårar förflyttningen. Att förändra layouten är en lösning som förbättrar 
gångavstånd, dock är det en väldigt dyr lösning. Istället kan företaget arbeta med att 
förbättra underlaget, märka upp trappor och öka förbättra maskinerna så att 
operatörerna inte behöver springa och korrigera avvikelser. 

Standardiserat arbetssätt – Lyfthjälpmedel ska användas 
Genom att minska avvikelser i produktionen skulle onödiga stopp kunna försvinna. Få 
skiftlagen att arbeta på samma sätt vid olika moment som till exempel när 
moderrullen byts ut. Det är också viktigt att alla skiftlag använder lyfthjälpmedel där 
de finns.  

Förflyttning av personal 
Av operatörerna anses linje 10, 12 och 14 var mer fysiskt krävande än de avdelningar 
som kör AFH produkter. Att förflytta anställda som har stora fysiska 
belastningsproblem till produktionslinjer som är mindre belastande skulle kunna 
förbättra arbetsmiljön för vissa personer. Förflyttningen får dock inte påtvingas 
personalen.  

Skärning av moderrulle 
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Förr fanns det en automatisk såg för underlätta renskärning av moderrullens hylsa. 
Dock krävdes det att kniv användes för att skära bort det sista pappret från hylsan. 
Lösningen togs bort på grund av att operatörerna upprepade gånger skar av sladden 
till sågen. Förslaget är att utreda om en det är fördelaktigt att installera en såg för att 
skära rent moderrullens hylsa. 

 
Fördelar med att använda såg: 

• Det går åt färre knivblad till mattknivarna 
• Minskad fysisk belastning 

Nackdelar med att installera en såg är:  

• Det finns en risk att den inte används 
• Ökad ljudnivån 
• Operatören kan skada sig 
• Sågens klinga måste slipas eller bytas ut 

Minska stopp 
Rullmaskinen larmar varje gång en logg som inte limmas skickas vidare. Den 
olimmade loggen går vidare genom loggackumulatorn till kapen. De färdiga toa- och 
hushållsrullarna transporteras därefter vidare till inplastningsmaskinen. När det detta 
inträffar blir det ofta stopp vid transportbanan eller i inplastningsmaskinen. Flera 
rullar där arken inte är fastlimmade skickas då ofta vidare till slutkund. Istället för att 
skicka vidare den olimmade loggen hade det varit fördelaktigt om den istället 
kasserades automatiskt.  

Varje timme utför operatörer kvalitetstester. Normen vid kvalitetstester är att ta ett 
paket färdiga rullar från transportbanan och slita sönder det. Därefter kontrolleras 
endast en av rullarna. Är det ett paket med 24 rullar kostar varje kvalitetskontroll 
företaget ungefär 40 kr.  
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Bilaga I MAC, Load weight and lift/carry frequency 

 


