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 – FÖRORD –  

 

 
Förord 
Detta examensarbete utgör det avslutande momentet i civilingenjörsutbildningen Ergonomisk design 
och produktion, med inriktning mot Industriell produktion, vid Luleå tekniska universitet. Projektet 
har utförts på uppdrag av SNA Europe i Bollnäs under perioden september 2006 till mars 2007. Av 
sekretesskäl har en del data i denna rapport strukits över. 
 
Ett stort tack riktas till operatörer och medarbetare på SNA Europe som varit hjälpsamma med 
information och som med glädje svarat på mina frågor. 
 
Jag vill även tacka mina två handledare, Tomas Persson på SNA Europe och Magnus Stenberg vid 
institutionen för arbetsvetenskap vid LTU för stöd och hjälp under projektets gång. 
 
 
 
 
 
 
 
Bollnäs, mars, 2007 
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 – SAMMANFATTNING –  

 

 
Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på SNA Europe i Bollnäs där en ny produktionscell för märkning, 
montering och paketering av handsågar planeras. Den främsta anledningen till uppkomsten av detta 
projekt är arbetsrelaterade problem orsakade av manuellt arbete vilket ger värk och besvär i skuldror, 
rygg och nacke hos operatörerna. Ett annan skäl är märkmaskinen, som med stigande antal stillestånd 
och ett växande behov av underhåll och reparationer, snart behöver bytas ut.  
 
Målet med arbetet var att ta fram ett förslag på en kostnadseffektiv halvautomatisk produktionscell 
med ett förbättrat arbetsmiljöförhållande jämfört med den nuvarande situationen. Projektet begränsas 
till att ta fram övergripande funktionslösningar.  
 
Projektet inleddes med en sju veckor lång praktikperiod för att skapa en grundläggande uppfattning 
om arbetet i cellen. Därefter påbörjades en studie av nuläget genom observationer, intervjuer, mätning 
av buller och belysning, granskning av dokument samt analys av arbetsställningar med metoderna 
Plibel och Rula.  
 
Ett cykliskt arbetsätt har använts vid genomförandet av detta examensarbetet där varje steg upprepas 
flera gånger innan ett slutgiltigt beslut tas. En del av lösningsarbetet genomfördes under ett lean-event 
då fem koncept togs fram med stöd av 3P, Produkt Process Preparation. I ett andra steg värderades 
koncepten mot en kravspecifikation där det bästa konceptet valdes ut för detaljutformning vilket, bland 
annat innebar beslut om märkteknik, val av färg samt automatiseringsgrad för hantering och montering 
av handtag. Dessa beslut grundar sig på värdering gentemot kravspecifikation samt ekonomisk 
bedömning utifrån nuvärde-, pay back- och internräntemetoden.  
 
Det slutgiltiga förslaget innebär att arbetsuppgifter som tidigare sköttes av tre personer kan utföras av 
en person samt att operatörerna från nattskiftet kan övergå till tvåskift. Investeringskostnaden uppgår 
till 1 045 000 kronor och den ekonomiska bedömningen visar att investeringen är lönsam med ett högt 
nuvärde och en återbetalningstid på 1,5 år.  
 
I det slutgiltiga förslaget byggs funktionerna i cellen upp kring ett Montrac-transportsystem försedd 
med tre stationer för screenmärkning. Det tidigare högrepetitiva och monotona arbetsmomentet när 
handtaget skruvas fast på sågklingan har helt automatiserats med hjälp av en Vision-applikation som 
med optisk avläsning plockar handtaget från ett transportband, vänder det rätt och placerar det på 
sågklingan där den skruvas fast med en automatisk skruvdragare. Av arbetsmiljö- och kostnadsskäl 
rekommenderas användandet av vattenburen screenfärg. 
 
Till de belastningsreducerande åtgärderna räknas förslag såsom ökad arbetsrotation, ett 
paketeringsbord där paketering och listning sker omväxlande från höger och vänster sida av kroppen 
samt inköp av eldriven ledlåglyftare. För att förebygga problem i fötter, ben och rygg skall sviktmattor 
införskaffas eftersom arbetet till stor del kommer att ske stående.  
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Abstract 
 
This degree project has been carried out at SNA Europe in Bollnäs, where a new production cell for 
the marking, assembly and packaging of handsaws is planned. The main reason for initiating this 
project is occupational problems due to manual assembly, which causes aches in shoulders, back and 
neck of the operators. Another reason is the increasing number of problems with the marking-machine, 
which is worn out and soon needs to be replaced. 
 
The original aim of this project was to create a proposal for a cost-effective semi-automatic production 
cell that would improve working conditions. The project has been limited to operational functions of 
the cell, and therefore no construction has been made.  
 
The project commenced with a seven-week long experience period in order to develop a fundamental 
picture about the work done in, and by the cell. The collection of information has been carried out 
through observations, interviews, measurements of noise and illumination, reviews of documents, and 
analyses of work positions with Plibel and Rula. 
 
The work procedure has been cyclical, which means that various steps of the project have been 
reviewed several times before any decision has been made. Part of the work was carried out during a 
Lean event using a manufacturing tool called 3P, Production Process Preparation, which resulted in 
five different design concept of the cell.  
 
The concepts were evaluated against the specification of requirements and the best option was selected 
and developed in detail. This required that decisions be made for the printing technique, type of colour 
and level of automation for putting the saw blade and handle together. The decisions were also based 
on an economic appraisal. 
 
The final proposal results in a decrease in the number of operators, from three persons to one. Another 
consequence is that three night-shift operators can switch to work second shift. The investment cost is 
1 045 000 kronor, and the economic appraisal shows that the investment is profitable, with a high Net 
present value and a 1,5-year return of the original investment.  
 
The functions in the cell are built up around a Montrac conveyor that is provided with three screen-
marking stations, and a water-based colour is recommended. The operation where the handle and saw 
blade are assembled has been automated, using both an optical Vison-application for picking and 
placing the handle, and an automatic screwdriver for the assembly phase.   
 
Other improvements resulting from this project are increased rotation between work stations, a 
packaging table where the operator can work from both sides of his or her body and the purchase of an 
electrically-driven pedestrian stacker. To prevent aches in the feet, legs and back of the operator 
workplace mats should be purchased.   



 

 



 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING –  

 

 
Innehållsförteckning 
1 INLEDNING............................................................................................................................................... 11 

1.1 BAKGRUND .......................................................................................................................................... 11 
1.2 SYFTE OCH MÅL ................................................................................................................................... 11 
1.3 AVGRÄNSNINGAR................................................................................................................................. 11 

2 FÖRETAGSPRESENTATION ................................................................................................................ 13 
3 METOD OCH GENOMFÖRANDE......................................................................................................... 15 

3.1 PROJEKTMETODIK ................................................................................................................................ 15 
3.2 DATAINSAMLING.................................................................................................................................. 16 
3.3 FORMULERING AV KRAV ...................................................................................................................... 19 
3.4 LÖSNINGSARBETE ................................................................................................................................ 19 
3.5 DOKUMENTATION OCH PRESENTATION ................................................................................................ 21 

4 TEORI......................................................................................................................................................... 23 
4.1 FYSISK ARBETSMILJÖ ........................................................................................................................... 23 
4.2 PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ................................................................................................................ 31 
4.3 PRODUKTIONSTEKNIK .......................................................................................................................... 33 
4.4 INVESTERINGSBEDÖMNING .................................................................................................................. 34 

5 NULÄGESBESKRIVNING ...................................................................................................................... 37 
5.1 AVDELNINGEN RAKTÖVER................................................................................................................... 37 
5.2 VERKSAMHETSBESKRIVNING AV CELLEN............................................................................................. 37 
5.3 FYSISK ARBETSMILJÖ ........................................................................................................................... 44 
5.4 PSYKOSOCIAL  ARBETSMILJÖ ............................................................................................................... 48 
5.5 SAMMANFATTNING NULÄGET............................................................................................................... 49 

6 NULÄGESANALYS .................................................................................................................................. 51 
6.1 ÖVERSIKT............................................................................................................................................. 51 
6.2 ERGONOMI ........................................................................................................................................... 51 
6.3 BULLER ................................................................................................................................................ 54 
6.4 KEMISKA HÄLSORISKER ....................................................................................................................... 55 
6.5 PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ................................................................................................................ 55 

7 FRAMTIDSBESKRIVNING .................................................................................................................... 57 
8 FRAMTIDSANALYS ................................................................................................................................ 59 
9 KRAVSPECIFIKATION .......................................................................................................................... 61 
10 UTVECKLING AV CELLEN .............................................................................................................. 63 

10.1 KONCEPTUTVECKLING ......................................................................................................................... 63 
10.2 HANTERING OCH PLACERING AV HANDTAG.......................................................................................... 66 
10.3 MÄRKNING........................................................................................................................................... 67 
10.4 FÄRG .................................................................................................................................................... 69 

11 DETALJBEARBETNING AV CELLEN ............................................................................................ 71 
11.1 FUNKTIONER ........................................................................................................................................ 71 
11.2 BELASTNINGSREDUCERANDE ÅTGÄRDER ............................................................................................. 74 
11.3 INVESTERINGSBEDÖMNING .................................................................................................................. 76 

12 DISKUSSION......................................................................................................................................... 79 
13 REKOMMENDATIONER ................................................................................................................... 81 
REFERENSER.................................................................................................................................................... 83 
 



 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING –  

 

 
BILAGOR 
 
Bilaga 1 – Mätningar av buller och belysning 1 sida 
Bilaga 2 – Led- och muskelbesvärsenkät 1 sida 
Bilaga 3 – Layout och materialflöde i cellen 1 sida 
Bilaga 4 – Resultat Plibel 5 sidor 
Bilaga 5 – Beräkningar 3 sidor 
Bilaga 6 – Ekonomisk kalkylering 2 sidor 



 – ORDFÖRTECKNING –  

 

 
Ordförteckning 
Ordlistan har tagits fram för att förklara branchtekniska ord för de personer som inte är insatta i 
verksamheten på SNA Europe i Bollnäs. 
 
 
Kronisk toxisk 
encefalopati 
 

Hjärnskada orsakad av organiska lösningsmedel. 

FlexLink En typ av transportbana med fack för sågar. 

Hylsa Färgglad pappershylsa som träs på sågen . 

Kliché Metallplatta med etsat tryckmönster, används i tampongmärkningsmaskin. 
 

Ototoxiska ämnen Kemiska ämnen som vid inandning eller hudexponering kan skada eller förändra 
innerörats eller hörselnervens funktion eller struktur och därigenom orsaka akut 
eller kronisk hörselnedsättning och/eller balansstörning (www.av.se, 2006-10-
14). 
 

Palett Är ofta magnetförsedd och håller fast sågklingan i rätt position under märkning 
och montering. 
 

Plasten Maskin för rostskyddsbehandling där sågklingan doppas i skyddsplast och 
därefter torkas.  
 

Pallbox En större transportkartong placerad ovanpå en pall där sågkartongerna placeras 
innan leverans. 
 

Private Brand Produkter som tillverkas under annat namn till exempel större varumärkeskedjor. 
 

Raktöver Avdelningen för tillverkning av handsågar, cellen är belägen på denna avdelning. 

Screen Märkteknik där färgen pressas genom en uppspänd duk. 

Tampong Siliconkudde, fungerar likt en stämpel för över tryckbilden från klichéen till 
sågklingan. Sitter i Tampongmärkningsmaskinen, XYZ. 
 

Pallvändare Lyfter en pallbox och tömmer dess innehåll. 

Vicken Annordning som lutar pallboxen vid paketering. 

Vinkelslipat Den största avdelningen vid fabriken i Bollnäs. 

Vision Optisk utrustning som tillsammans med en robot kan läsa av ett objekts position, 
lyfta och placera det i önskat läge. 

 
XYZ  

 
Nuvarande Tampongmärkningsmaskin i cellen. 

 

http://www.av.se
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1 Inledning 
I detta kapitel sätts projektet  in i sitt sammanhang genom att beskriva bakgrund, syfte, mål och 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Cellen är en produktionsdel på SNA Europe i Bollnäs där märkning, montering och paketering av 
handsågar genomförs. En ny halvautomatisk produktionscell planeras för att främst förbättra den 
ergonomiska situationen för operatörerna som idag upplever värk i muskler och leder till följd av 
arbetet. Ett annan anledning är att märkmaskinen XYZ är gammal och sliten och därför behöver 
ersättas. Dessa två faktorer i kombination med att cellen är produktionsflödets flaskhals ligger till 
grund för uppkomsten av detta arbete.   

1.2 Syfte och mål 
Syftet med studien är att undersöka hur produktionscellen skall vara utformad för att  
förbättra arbetsförhållandena jämfört med den nuvarande situationen.  
 
Målet med arbetet är att utforma en enkel och kostnadseffektiv halvautomatisk produktionscell där 
märkning, montering och paketering av handsågar utförs under goda ergonomiska förhållanden.  
 

1.3 Avgränsningar 
Den tid som har avsatts till detta examensarbete motsvarar 800 arbetstimmar eller 20 arbetsveckor. 
Studien omfattar endast de funktioner, arbetsmoment och processer som är direkt knutna till cellen, 
någon kringverksamhet har därför inte studerats. I uppgiften ingår inte att ta fram 
konstruktionslösningar utan arbetet inriktas istället på att ta fram funktionslösningar med fokus på den 
fysiska arbetsmiljön. Ventilation, temperatur och luftfuktighet har endast behandlats översiktligt.  
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2 Företagspresentation 
Presentationen av företaget ligger till grund för att beskriva koncernen samt placera cellen i sitt 
sammanhang. Avsnittet beskriver även de verksamheter som senare nämns i rapporten. 
 
Före detta Bahco i Bollnäs tillhör sedan hösten 1999 den amerikanska verktygstillverkaren Snap-on 
Inc, en ledande global tillverkare och distributör av verktyg och utrustning för mekaniker och tekniker 
i främst fordonsverkstäder. Snap-on Inc med huvudkontor i Kenosha, Wisconsin USA har 14 000 
anställda och hade 2006 en omsättning på cirka 20 miljarder kronor där vinsten uppgick till omkring 
700 miljoner kronor.  
 
Den europeiska delen av företaget heter SNA Europe och består av verktygstillverkarna Bahco och 
Eurotools. Företaget finns representerat i ett 40-tal länder, omsätter knappt 3 miljarder svenska kronor 
och har 2 500 anställda, varav 1 000 i Sverige.  
 
Vid produktionsenheten i Bollnäs arbetar cirka 160 personer med att framställa produkter för 
träbearbetning där huvudproduten är handsågar. Under 2002 infördes leanproduction vilket snabbt 
resulterade i förbättrad lönsamhet och ökad produktivitet. Bollnäsenheten är idag den mest lönsamma 
enheten inom SNA Europe och i en rapport från SALTSA 2005 skriver Gatu (2005) att verkstaden är 
en av Sveriges bästa arbetsplatser med en mycket effektiv och lönsam produktion. 
 
Tillverkning sker i en rektangulär enplansbyggnad uppförd i mitten av 1960-talet med en 
produktionsyta på 10 500 kvadratmeter. Handsågar tillverkas vid avdelningarna Vinkelslipat, 
Raktöverslipat och Trädgårdssågar och 90 procent av försäljningen sker till länder utanför Sverige, 
främst Storbritannien, de nordiska länderna samt Beneluxländerna. Produktionsenheten i Bollnäs har 
också en egen maskinverkstad för underhåll, framställning av fixturer, stansverktyg samt tillverkning 
av maskiner speciellt framtagna för egna behov. Kommunen har även förlagt en del av sin 
dagverksamhet för personer med nedsatt arbetsförmåga på företaget. De hjälper till med enklare 
arbeten, bland annat tillverkning, etikettering och paketering. Lager av färdiga produkter finns i 
Sandviken och i Nederländerna. 
 
Den största avdelningen till både yta, personalstorlek och produktionsvolym heter Vinkelslipat. Här 
arbetar personalen treskift med att tillverka en rad fogsvanstyper, mestadels högvolymsprodukter. 
Avdelningen är den mest automatiserade av de tre avdelningarna och står ensam för 70 procent av den 
totala tillverkningen. På avdelningen Raktöverslipat arbetar idag 25 personer med att tillverka en rad 
olika specialsågar och det är vid denna avdelning som cellen för montering, märkning och paketering 
av handsågar finns. Den tredje avdelningen heter Trädgårdssågar och är den minsta sågtillverkande 
avdelningen med störst säsongsvariation och en personalstyrka på 13 personer. Här tillverkas sågar för 
trädbeskärning och hopfällbara sågar för bland annat friluftsliv och militära ändamål i Nato-länderna. 
 
Handsågar tillverkas i huvudsak under varumärket Bahco och finns i tre prisklasser. PrizeCut är en 
budgetmodell med enklare handtag, ProfCut är mellanprissågar med tvåkomponentshandtag och 
Superior är exklusiva proffssågar med tvåkomponentshandtag och en svart strukturerad yta på bladet 
för minskad friktion, se figur 1. 

 
 

Figur 1 Sågmodeller i tre prisklasser, Prizecut, Profcut och Superior. 
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3 Metod och genomförande 
I detta kapitel presenteras metoder och tillvägagångssätt vid genomförandet av examensarbetet. 

3.1 Projektmetodik 
För att genomföra projektet har ett cyklist arbetsätt använts. Metoden ger till skillnad från en linjär 
metodik en ökad flexibilitet då tidigare steg kan kompletteras med nya idéer och fakta som tillkommit 
under projektets gång. Projektcirkelns sex första steg upprepas under tre varv med tyngdpunkten 
förlagd på olika steg beroende på varv. Under första varvet läggs tyngden på projektplanering och 
diagnos, andra varvet läggs tyngden på mål, krav och alternativ och i sista varvet på värdering och val 
av alternativ detaljbearbetning, se figur 2. 
 
Tillvägagångssättet ger på ett tidigt stadium en helhetsbild eftersom alla steg påbörjas redan under det 
första varvet. Risken att köra fast eller fatta felaktiga beslut minskas när delmomenten inte behöver 
avslutas innan man går vidare till nästa. En nackdel med metoden är att projektet kan bli för 
omfattande och att beslut fattas för sent (Ranghagen, 1995). 
 
Detta examensarbete sträcker sig fram till och med punkt sex, Utveckla och detaljarbeta valt förslag. 
En del av arbetet genomfördes tillsammans med en förbättringsgrupp från företaget under vad som 
kallas en lean-vecka eller lean-event där fokus låg på punkterna tre till och med fem. 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2 Projektcirkeln (till vänster) består av åtta delar och denna cirkel genomförs i tre varv. Projektspiralen 
till höger visar hur tyngdpunkten i projektet alltmer förskjuts mot konkretare förslagsarbete (Ranhagen, 1995). 

 

3.1.1 Tidplan 
För att strukturera upp och få en överblick över vilka aktiviteter som ingår i projektet skapades en 
tidsplan utifrån den valda projektmetodiken. Tidplanen sträcker sig över en 20 veckor lång period och 
har fungerat som ett stöd och hjälpmedel för att driva arbetet framåt. Varje varv och var tyngdpunkten 
legat redovisas med färg och siffra i tabell 1. Praktiktiden på sju veckor räknas inte in i tidsplanen. 
 
 

1

2

36

7

8

5 4

Gör diagnos 
- Kartlägg
- Analyser

Formulera 
mål och krav

Sök alternativ 
- Visioner, idéer 

& åtgärder

Värdera och 
välj alternativ

Utveckla och 
detaljbearbeta 
valt förslag 

Planera för 
förändring 

Följ upp och 
värdera effekter 
(Planera uppföljning) 

Genomför stegvis 
(se konsekvenser) 

Planera för 
förändring 

Värdera och välj 
alternativ 
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Tabell 1  Tidplan för examensarbete. 

Vecka Aktivitet Varv nr 
1 Generella mål och kartläggning 1 
2 Kartläggning  1 
3 Kartläggning och diagnos 1 
4 Kartläggning och diagnos 1 
5 Nuläge och framtid 1 
6 Nuläge och framtid 1 
7 Formulering av krav, (lösningsförslag) 2 
8 Leanvecka, 3P framtagning av lösningsförslag 2 
9 Teori och nuläge 2 
10 Resursvecka/Rapportskrivning 2 
11 Arbete med lösningar  2 
12 Värdering, viktning och val av lösning 2 
13 Detaljbearbetning och förbättring av förslag  3 
14 Genomgång av tidigare delar 3 
15 Detaljbearbetning 3 
16 Rapportskrivning   
17 Rapportskrivning  
18 Rapportskrivning  
19 Rapportskrivning och förberedande redovisning  
20 Redovisning och efterarbete  

3.2 Datainsamling 
Informationsinsamlingen har legat till grund för beskrivning av nuläget och vid framtagning av 
lösningsförslag. Datainsamling har skett via observationer, litteraturstudier, intervjuer, enkät, 
videoinspelning, mätning av buller och belysning, analys av arbetsställningar samt granskning av 
protokoll och andra dokument. 

3.2.1 Litteraturstudier 
För att få en teoretisk grund utfördes litteraturstudier inom områdena arbetsmiljö, ergonomi, buller, 
arbetsplatsutformning och produktionssystem. Både kurslitteratur (främst Bohgard et al., 1994, 
Arbete-Människa-Teknik, Holmström et al., 1999, Människan i arbetslivet,  Andersson, 1995, Akustik 
& Buller ,kursmaterial Arbetsplatsutformning ARD 109), samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 
2000:42 Arbetsplatsens utformning och AFS 2005:16 Buller, AFS 2005:18 Härdplaster) har använts. 
 
För sökande efter relevant litteratur har sökverktygen Libris samt Lucia använts. Erforderlig litteratur 
har därefter rekvirerats från biblioteket i Bollnäs. Examensarbeten publicerade vid 
Universitetsbiblioteket i Luleå har studerats för inspiration och vägledning vid utformning av 
rapporten samt för att ge förslag på användbar litteratur. Även Internet och sökmotorerna 
www.google.se samt http://scholar.google.se har använts för att hitta information.  

3.2.2 Observationer 
Ett sätt att insamla information är att genom observationer studera och iaktta vad operatörerna gör utan 
att störa processen. Metoderna lämpar sig för att ta reda på vad operatören i själva verket gör, inte bara 
vad de säger att de gör. Observationerna kan delas in i osystematisk observation, deltagande 
observation, observation efter fastställt registreringsschema, frekvensstudier och tidsstudie (Karlsson, 
1997). Om man på förhand vet vilka händelser eller beteenden som ger relevanta data kan 
observationerna ske enligt ett fastställt registreringsschema. Är man intresserad hur ofta en händelse 

http://www.google.se
http://scholar.google.se
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inträffar inom ett förutbestämt tidsintervall utförs en frekvensstudie. Tidssampling innebär att 
stickprov tas ur den totala observationstiden och analyseras. Osystematisk observation används när 
man inte är ute efter något speciellt, den lämpar sig oftast i ett inledande skede för att orientera sig. Att 
under en längre tid medverka i det sammanhang man vill studera kallas för deltagande observation 
(Karlsson, 1997). 
 
För att få en djupare förståelse för arbetsuppgifterna i cellen inleddes examensarbetet med en sju 
veckor lång praktikperiod under sommaren. Praktikperioden kan ses som en deltagande observation 
vilket dessutom skapade en god kontakt med operatörerna på de båda skiften. 
 
Osystematiska observationer har utförts efter avslutad praktikperiod både vid avdelningen Raktöver 
samt vid Vinkelslipat vars produktion har en högre grad av automation samt en annan typ av 
märkningsutrustning. Frekvensstudier användes för att undersöka hur ofta ett arbetsmoment 
förekommer eller upprepas.  

3.2.3 Videofilmning och fotografering 
Ett sätt att samla in stora mängder information är att använda videoteknik. Fördelarna är att de 
inspelade momenten kan analyseras i efterhand samt repeteras ett flertal gånger, både i slowmotion 
och stillbild, för att noggrant studera en arbetsuppgift. (Karlsson, 1997) 
 
Videofilmning genomfördes vid tre tillfällen för att samla information om hur arbetsuppgifterna utförs 
och användes som stöd vid Rula. En förstorad 360 graders gradskiva utskriven på transparant plastfilm 
placerades på en tv för att mäta vinklar och lutning på nacke, rygg och armar vid analysering av 
arbetsställningar. 

3.2.4 Dokumentation 
På de flesta arbetsplatser finns mängder med information i form av olika dokument och handlingar. 
Enligt Karlsson (1997) är några av de viktigaste informationskällorna formell dokumentation, 
systemspecifikation, historik och dokument om arbetsoperationer.   
 
Till den formella dokumentationen som ofta är inaktuell räknas till exempel arbetsbeskrivningar, 
standards och specifikationer som talar om hur arbetet är tänkt att utföras. Systemspecifikation 
upprättas ofta då ett nytt produktionssystem skall utvecklas och innehåller krav på utförande och 
förväntningar samt hjälper till att få en överensstämmelse mellan systemets och brukarnas krav. 
Redogörelse om maskinhaverier, fel gjorda av operatören, olycksfall, tillbud och stillestånd lagras 
oftast i form av journaler och klassificeras som historik. Till dokument om arbetsoperationen räknas 
skrivna instruktioner som berör arbetsuppgifterna såsom manualer, processbeskrivningar samt hälso- 
och säkerhetsstandards. (Karlsson, 1997) 
 
Under arbetet har dokumentation i form av tillbuds- och olycksfallsrapporter studerats. Även 
systemspecifikation om tänkt utrustning och dokument från tidigare lean-event har granskats.  

3.2.5 Intervjuer 
Det finns två typer av intervjumetoder, strukturerade och ostrukturerade. De ostrukturerade 
intervjuerna används i första hand för att ge en överblick över arbetet eller för att komplettera 
information som förbisetts i tidigare sammanhang men ger information med mindre tillförlitlighet 
eftersom den varierar beroende på personliga egenskaper hos intervjuobjektet. Information från 
strukturerade intervjuer är lättare att använda då de ger mer relevanta och exakta uppgifter. (Karlsson, 
1997) 
 
Det var i första hand ostrukturerade eller halvstrukturerade intervjuer som användes vid insamling av 
information hos operatörer, avdelningschef, skyddsombud, arbetsmiljöingenjör och personal vid 
arbetsmiljöverket. 
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Till de strukturerade intervjuerna räknas intervjun med platschefen Per-Olof Löfgren angående 
företagets framtidsutsikter samt intervjun med Ann-Christin Johnson vid Karolinska Institutet som 
skriftligen fick svara på frågor angående ototoxisk verkan hos lösningsmedel. 

3.2.6 Mätning av buller 
Innan ljudmätningen startar bör man avgöra ljudets karaktär genom att lyssna och skriva ner sina 
observationer. Ligger ljudet på en konstant nivå, förekommer impulsljud, korvariga ljud, låter det 
slamrande eller gnisslande, är det ett brett frekvensspektrum eller diskreta frekvenser.  
 
Mätning av buller bör inledas med orienterade mätningar för att indikera och kvantifiera problemen 
för att sedan följa upp dessa med eventuella fördjupande mätningar. Om ljudnivån är relativt konstant 
där personalen normalt befinner sig kan mätningarna utföras på ett antal fasta punkter. Mätningarna 
bör genomföras i öronhöjd vilket motsvarar 1,5 meter. Varierar ljudnivån med mer än 5-10 dBA bör 
istället den ekvivalenta ljudnivån mätas, vilket är medelvärdet av ljudenergin under en representativ 
arbetstid som minst bör omfatta en arbetscykel. (Bohgard et al., 1997) 
 
För att fastställa bullerexponeringen på arbetsplatsen användes en ljudnivåmätare av märket Brüel & 
Kjær Type 2236. Ett A-vägt filter, med dämpning av de lägre frekvenserna användes för att bättre 
efterlikna hur örat naturligt upplever ljud. Därefter användes C-filter för att fastställa om bullret var 
lågfrekvent. På en karta över produktionsområdet valdes ett antal mätplatser ut med tanke på var 
operatörerna vistas vid arbetet i cellen. Mätningarna utfördes under normal produktion och upprepades 
vid två tillfällen med olika skiftlag och tidpunkt på dagen. I samtliga fall mättes den ekvivalenta 
ljudtrycksnivån med en mättid på en minut. 

3.2.7 Mätning av belysning 
Människans öga, om det har felfritt seende, är det mest avancerade instrumentet för bedömning av 
ljusmiljö och synergonomi. Att helt basera ljusmätningar på subjektiva bedömningar är enligt Starsby 
(2003) dock inte att föredra eftersom skillnaden mellan individer kan vara stor. Därför anlitades 
arbetsmiljöingenjör Lennart Sundin vid Arbetsmiljöutveckling i Bollnäs för att kvantifiera 
ljusförhållandena genom stickprovsmätningar. Mätningarna och mätplatserna för stickproven 
redovisas i bilaga 1. En mätare av märket Hagner användes för att mäta belysningsstyrkan, vilket är 
detsamma som hur belyst en yta är.  

3.2.8  Analys av arbetsställningar  
Det finns ett antal olika observationsmetoder för kvantifiering av belastningar på rörelseapparaten. 
Metoderna baseras på visuella iakttagelser av människan i arbete, antingen direkt av en observatör på 
arbetsplatsen eller indirekt genom observationer av inspelat material. De framtagna metoderna kan 
användas som underlag för arbetsplatsförmedlingar, för bedömning av arbetssjukdom eller för att ge 
ett mått på belastningsdosen i epidemiologiska studier. (Holmström et al., 1999) 
 
Plibel 
Plibel, plan för identifiering av belastningsfaktorer som kan innebära skadlig inverkan. Är en plan 
utvecklad av Arbetsmiljöverket i syfte att underlätta och systematisera arbetsplatsanalyser med 
avseende på bedömning av fysisk belastning vid anmälda belastningssjukdomar. Analysen utgår från 
den skadade kroppsdelen och besvarar de frågor som är kopplade till den valda kroppsdelen. För att få 
en fullständig analys av aktuella belastningsförhållanden skall även hänsyn tas till invägningsfaktorer 
som raster och pauser, möjlighet att själv bestämma arbetstakt, tidspress och psykisk stress, ovanliga 
och oväntade situationer, drag, kyla, värme, buller, synförhållanden, stötar, skakningar och 
vibrationer. (Kemmlert, 1985) 
 
För att få ett underlag inför analysen har ett flertal operatörer fått svara på en led- och 
muskelbesvärsenkät, se bilaga 2. Även personal som normalt sätt inte arbetar i cellen har fått svara på 
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enkäten när de under hösten lånats in från andra avdelningar för helgarbete. Enkäten har sedan följts 
upp med kompletterande frågor om orsaken till besvären och när de uppstår.  
 
Rula-Rapid Upper Limb Assessment 
Rula är ett analysverktyg utvecklat för ergonomiska 
studier av arbetsställningar med fokus på nacke bål och 
armar. I ett webbaserat formulär med arton steg efterliknas 
den valda arbetsställningen. I figur 3 visas ett exempel för 
val av högerarmens positioner. Förutom kroppsställningen 
tas även hänsyn till eventuella krafter och belastningar, om 
armar och ben har stöd samt om positionerna hålls statisk 
eller upprepas frekvent. Dessa arton ställningstaganden 
sammanställs och belastningen redovisas som en 
poängsumma för höger respektive vänster sida av kroppen. 
I tabell 2 visas de rekommendationer Rula ger utifrån 
uträknad poängsumma.  
 

 
Urvalet av arbetsställningar baserades på de vanligast förekommande arbetsmomenten samt de 
arbetsställningar som ser ut eller upplevs som obekväma. 
 
För att undersöka vilken kraft som erfordras för att skruva i skruvar med skruvdragare användes en 
våg av märket MAUL (modell 17820) som placerades under sågen. Testet är inte tänkt att ge några 
exakta värden utan en fingervisning om vilken belastning montören utsätts för. Först utfördes ett antal 
provmätningar för att se den minsta kraft som behövs för att skruva i en skruv, därefter fick 
montörerna arbeta precis som vanligt. Tre montörer deltog vid mätningarna och ett medelvärde 
räknades ut efter 20 upprepningar. 

3.3 Formulering av krav 
Arbetet med kravspecifikation påbörjades redan första dagen genom att tillsammans med handledaren 
lista de generella produktionstekniska kraven för den nya utrustningen i form av budget, kapacitet och 
taktid. Kravspecifikationen har därefter revideras vid ett flertal tillfällen och kompletteras med fler 
funktionskrav genom arbetet med nulägesbeskrivning och analys. Kravspecifikationen har även 
används som ett verktyg vid värdering av framtagna lösningsalternativ. 

3.4 Lösningsarbete 
De metoder som använts vid framtagning av koncept, är främst brainstorming, vilket skett enskilt och i 
grupp. Ett lean-verktyg för framtagning av rätt dimensionerad utrustning kallat 3P har använts som ett 
stöd vid framtagning av de fem koncepten.  

3.4.1 Brainstorming 
Metoden syftar till att antingen generera idéer eller lösa problem genom att låta fantasin flöda fritt och 
uppmuntra spontanitet. Utgångspunkten är att alla idéer är bra idéer och målet är att få fram ett stort 
antal idéer. Kritik är inte tillåtet förrän alla idéer tagits fram, först då får medlemmarna möjlighet att 

Tabell 2  Rekommenderade åtgärdsförslag kopplat till poängsumma i Rula. 
 

Poängsumma Åtgärdsförslag enligt Rula 
1-2 Acceptabel arbetsställning, om den inte hålls för länge eller upprepas under 

långa perioder. 
3-4 Ytterligare utredningar krävs. 
5-6 Ytterligare utredningar och förändringar krävs. 
>6 Utred och förändra omgående. 

Figur 3 Exempel på valmöjligheter 
inställning av högerarmens position i 
Rula. (Källa http://www.rula.co.uk/) 

http://www.rula.co.uk
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ge uttryck för vad som är bra och dåligt. (nationalencyklopedin, 2006; 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Brainstorming,  2006-09 12) 
 
Brainstormingen skedde både enskilt, för att ta fram idéer och tänkbara möjligheter inför lean-eventet, 
samt i grupp under själva lean-eventet då lösningsförslagen togs fram. Enkla skisser och 
flödesscheman ritades upp och kompletterades med information skriven på post-it lappar. 

3.4.2 Production Process Preparation - 3P 
3P är ett verktyg inom lean-production för framtagning av rätt dimensionerad utrustning utifrån 
kriterierna minimalt slöseri och maximalt värde för kunden. Arbetet genomförs i tio steg där de första 
sju stegen handlar om att uppskatta nyttan och värdet av den nya utrustningen, ta fram flödesdiagram, 
målkostnad, takttid och minst fyra olika alternativ. I steg åtta värderas alternativen och ett bästa 
förslag väljs ut, vidareutvecklas och förbättras. Därefter följer i steg nio, prototypframställning och 
slutligen i steg tio en uppbyggnad av den riktiga maskinen. Projektet stannade efter steg åtta, val och 
utveckling av ett bästa förslag. 
 
Arbetet genomfördes under ett lean-event som inträffar vid nio tillfällen varje år. Projektet 
genomfördes i en tvärfunktionell grupp bestående av operatörer från två avdelningar, en reparatör samt 
en lean-ledare. Efter varje dag samlades lean-ledarna från de olika grupperna för att följa upp och 
komma med synpunkter på arbetet. Halvvägs in i arbetet fick även de operatörerna på avdelningen 
Raktöver tillfälle att tycka till om de framtagna förslagen. 

3.4.3 Värdering och val 
Arbetet med att ta fram lösningar handlar ofta om att försöka tillgodose en mängd olika samverkande 
krav och det kan därför vara svårt att finna en lösning där alla krav är uppfyllda. Istället får arbetet 
inriktas på att finna det mest optimala alternativet, en bästa lösning. Genom att värdera 
lösningsförslagen mot ett antal viktade och rangordnade värderingskriterier kan lösningarna jämföras 
med varandra. 
 
Värderingskriterierna kan delas in i två huvudgrupper, där faktorer som teknik, funktion och miljö 
utgör gruppen kvalitetskriterier och där den andra gruppen innefattar ekonomi och genomförbarhet. 
Inledningsvis bör dessa två huvudgrupper hållas isär och värderas separat eftersom höga 
kvalitetsvärderingar ofta innebär dyra lösningar.  
 
En värdering av kvalitetskriterierna kan i enkla situationer utföras genom att lista alternativens för- 
och nackdelar. En mer systematisk värdering utförs med faktoranalysen där ett antal betydelsefulla 
värderingskriterier väljs ut och viktas efter deras uppskattade betydelse. Förslagen värderas därefter 
utifrån hur väl de uppfyller de olika kriterierna. (Ranhagen, 1997)   
  
Vid värderingen av koncept och förslag användes faktoranalysen i form av en utvärderingsmatris med 
rubrikerna i kravspecifikationen som viktade utvärderingsfaktorer/värderingskriterier. Utifrån en 
femgradig skala där fem är högs, tilldelades utvärderingsfaktorerna en vikt efter dess uppskattade 
betydelse. För bedömning hur väl koncepten och förslagen uppfyller 
utvärderingsfaktorerna/kravspecifikationen användes följande femgradiga skala: 
 
 
5 = uppfyller kravet fullständigt 
4 = uppfyller stora delar av kravet 
3 = uppfyller kravet acceptabelt 
 

2 = uppfyller delar av kravet 
1 = uppfyller få eller inga delar av kravet 
 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Brainstorming
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Den ekonomiska investeringsbedömningen genomfördes separat men har ändå tagits med i 
utvärderingsmatrisen som en lägre viktad utvärderingsfaktor för att inte få en alltför stor betydelse. De 
metoder som använts är Nuvärde-, Pay back- samt Internräntemetoden. Därefter har en 
känslighetsanalys utförts i syfte att kontrollera tillförlitligheten i kalkylresultaten.  
 
För det slutgiltiga förslaget har kostnader för arbete och material tagits fram och ett 
inbetalningsöverskott beräknats. Uppgifterna har sedan använts för att beräkna återbetalningstid, 
nuvärde och internränta för att se om förslaget håller rent ekonomiskt. 
 

3.4.4 Detaljbearbetning 
Efter att de viktigaste funktionerna tagits fram, värderats och valts ut har cellen vidareutvecklats och 
detaljutformats få fram ett slutgiltigt förslag. Detaljutformningen innefattar en översiktlig principskiss 
över layout och materialflöde samt förslag på utformning och placering av funktioner såsom, påplock, 
märkning, torkning och paketering. För att ytterligare förbättra arbetssituationen för operatörerna i 
cellen har även ett antal belastningsreducerande åtgärder tagits fram.  

3.5 Dokumentation och presentation 
Dokumentering av detta examensarbete har skett löpande under projektets gång genom handskrivna 
anteckningar samt med hjälp av ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word. Arbetet har slutligen 
sammanställts i en rapport samt redovisats muntligt på företaget vid två tillfällen med stöd av en 
PowerPoint presentation. 
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4 Teori 
Avsnittet har utformats för att ge läsaren tillräcklig kunskap om de teorier som ligger till grund för 
den problemanalys som görs i nulägeskapitlet samt för de slutsatser som presenteras i denna rapport. 
Teorin presenteras under rubrikerna fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö, produktionsteknik 
och investeringsbedömning. 

4.1 Fysisk arbetsmiljö 
Den fysiska arbetsmiljön innefattar områdena ergonomi, buller, ljus och kemiska hälsorisker. 

4.1.1 Ergonomi 
För den stora allmänheten i de nordiska länderna är ergonomi liktydligt med fysisk utformning av 
arbetsplatser och att sitta eller lyfta rätt (Ericsson & Odenrick, 1997). Nationalencyklopedin definierar 
termen ergonomi som ”läran om samspelet mellan människan och arbetsredskapen”.  
 
En mer internationell och bredare definition av begreppet ges av svensk standard (SIS), nämligen ”ett 
tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som behandlar integrerad kunskap om 
människans förutsättningar och behov i samspelet människa-teknik-miljö vid utformning av tekniska 
komponenter och arbetssystem” (Holmström et al., 1999). 
 
Belastningsergonomi 
I det här arbetet används ergonomi i betydelsen mekanisk belastning eller belastningsergonomi vilket 
innebär den fysiska belastningen på kroppens rörelse- och stödjeorgan under arbete (Ericsson & 
Odenrick, 1997). 
 
I Människan i arbetslivet (1999) listar Gunvor Gard och Per Odenrick följande åtta 
belastningsergonomiska faktorer i arbetslivet som kan leda till sjukdomar i rörelseapparaten: 
 
• En individs arbetsställning 
• Arbetsteknik och rörelsemönster 
• Materialhantering 
• Synergonomiska förhållanden 
• Arbetsorganisatoriska faktorer till exempel arbetstakt 
• Individfaktorer, exempelvis ålder och kön 
• Arbetstillfredsställelse och arbetsinnehåll 
• Etnisk tillhörighet.  

 
En utgångspunkt för en bra arbetsställning är god synergonomi med ett optimalt synavstånd på 30 
centimeter där arbetet utförs med ryggen i upprätt ställning med sänkta axlar och överarmarna intill 
kroppen. Arbetshöjden vid normalt arbete bör ligga i nivå med personens armbågshöjd, vid 
synkrävande precisionsarbete högre än armbågshöjd och vid tungt arbete lägre för att bättre utnyttja 
kroppens massa. Att arbeta kraftigt böjd, vriden eller sträckt kan medföra direkt olämpliga 
belastningar och skall liksom statiskt arbete, arbete ovanför axelhöjd samt arbete med belastning i 
ledernas ytterlägen undvikas. Generellt gäller att ingen arbetsställning är tillräckligt bra för att den 
skall kunna utföras hela tiden. Önskvärt är varierande arbetsuppgifter i kombination med att 
omväxlande stå, sitta och gå. Arbetsutrustning, arbetsstolar och bord skall på ett enkelt sätt kunna 
regleras för individuell anpassning efter kroppsmått eller behov av muskelkraft. (Holmström et al., 
1999) 
 
Stående arbete ger bra överblick över arbetsområdet och är att föredra då arbetsmomentet kräver stor 
rörlighet, kraft och räckvidd. Möjligheten att använda ett för kroppen skonsamt sätt att utveckla kraft 
och räckvidd genom tyngdöverföring underlättas vid stående arbete. Till nackdelarna räknas risk för 
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stas i underben på grund av dåligt venöst återflöde, större energiåtgång, sämre kroppsstabilitet och 
precision. Dessutom är stående pedalarbete olämpligt då det leder till snedbelastningar.  
 
Sittande arbete är mindre ansträngande än stående arbete och ger mindre belastning på ben och fötter 
samt ett bättre venöst återflöde. Kroppsstabiliteten blir också bättre än vid stående arbete vilket ger 
säkrare handrörelser och ökad precision. Sittande arbete ger bra förutsättningar vid dator- och 
pedalarbete.Till nackdelarna räknas ett mindre rörelseomfång, sämre rörlighet, mindre kraftförmåga 
och en större belastning på ryggen. Rätt sittställning är också viktig, att sitta långt fram på stolen eller 
med korslagda ben för att stabilisera sin sittställning ger spänningar i korsryggens leder, muskler och 
kärl vilket kan ge besvär med svullna underben och fötter, åderbråck, muskel- eller ledverk. 
(kurslitteratur Arbetsplatsutformning ARA 109) 
 
Huvudet och nackens position beror till stor del på arbetsuppgiftens synkrav och de objekt som skall 
observeras. Den vilsammaste siktlinjen ligger enligt undersökningar 15 grader under den horisontella 
siktlinjen, se figur 4. De flesta föredrar ett vinkelområde på 30 grader under horisontallinjen vars 
område kan utökas något om nacken böjs något framåt. (Bohgard et al., 1997) 
 

När huvudet hålls framåtböjd mer än 15 grader utgör dess tyngd en ständig belastning i form av ett 
framåtböjande moment i övre nackdelen. Huvudet hos en vuxen individ sägs utgöra 6 procent av 
kroppsvikten vilket för en person på 80 kilo motsvarar nästan 5 kilo. Den framåtböjda ställningen 
bidrar även till en asymmetrisk belastning av mellankotsskivorna. Ökas vinkeln blir muskelarbetet 
större eftersom tyngdpunktsförflyttningen vid starkare framböjt huvud ger längre hävarm. 
(kurslitteratur Arbetsplatsutformning ARA 109) 
 
Belastningsskador 
Människans kropp är gjord för rörelse och för att upprätthålla kroppens funktioner krävs en blandning 
av fysisk rörelse, belastning och återhämtning. Arbeten skall därför utformas med omväxlande lätta 
och tunga belastningar med tillräckligt många och långa mellanliggande pauser med möjlighet för 
total avslappning av muskulaturen (Holmström et al., 1999). 
 
Dynamiskt muskelarbete innebär att muskeln växelvis aktiveras och slappnar av vilket är muskelns 
naturliga sätt att arbeta och ger normalt inga negativa effekter. Statiskt muskelarbete är enligt den 
biodynamiska definitionen en aktivering av muskeln utan längdförändring där vilopausen mellan varje 
aktivering är mindre än två hjärtslag, det vill säga en till två sekunder. Den statiska aktiveringen av 
muskeln försämrar eller stoppar blodcirkulationen vilket leder till trötthet, ansamling av 
slaggprodukter, brist på energitillförsel och på längre sikt olika typer av besvär, skador och sjukdomar 
i leder och muskulatur. (Kilbo et al., 1995). 
 

Figur 4 Rekommenderat siktområde. (Källa Bohgard et al. 1997) 
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Inom arbetsfysiologin anses en belastning vara statisk om blodcirkulationen till den arbetande 
muskulaturen är otillräcklig och avser normalt långvarig kontinuerlig belastning på till exempel rygg, 
nacke, skuldror och axlar. Ur arbetsfysiologisk mening är därför repetitiva arbetsuppgifter att likställa 
med statiskt arbete trots att de ur en rent mekaniskt perspektiv är dynamiska. (Bohgard et al., 1997). 
 
För att undvika belastade kroppsställningar kan följande rekommendationer hämtade från Arbete-
Människa-Teknik tjäna som underlag: 
 
• Ändra kroppsställning ofta. 
• Undvik framåtlutad ställning på huvudet och kroppen. 
• Undvik att hålla armarna över huvudhöjd. 
• Undvik vridna och asymmetriska ställningar. 
• Undvik kroppsställningar som innebär att lederna måste hållas i sina ytterlägen under en längre 

tid. 
• Använd lämpligt stöd för ryggen vid alla sittarbetsplatser. 
• Vid användandet av stor muskelkraft, bör den kroppsdel som utövar kraften befinna sig i den 

position där dess kraft är störst. 
• Undvik tryck på känslig mjukvävnad när stöd används. (Ericsson & Odenrick, 1997). 

 
Förutom arbetsställningen skall även belastningstypen undersökas. Tre huvudtyper av hälsofarliga 
fysiska belastningar att ta hänsyn till vid utformning eller analys av en arbetsplats är:  
  
1. Enstaka mycket höga belastningar, hög amplitud vid till exempel lyft, dragande eller skjutande. 

Enligt riktvärden i AFS 1998:1 Belastningsergonomi bör objektets massa inte överstiga 25 kg vid 
lyft. National Institute of Occupational Saftey and Health (NIOSH) i USA har lägre 
rekommendationer,  20 kg för män och 14 kg för kvinnor vid lyft under 1,5 meter.  

2. Upprepade måttliga till höga belastningar, hög frekvens. Utförs momentet ofta finns mindre tid för 
återhämtning av musklerna och risken för arbetsskada ökar. 

3. Långvarig belastning med låga eller mycket låga belastningsnivåer, hög duration. 
 
I Arbete-Människa-Teknik har författarna Mats Ericson och Per Odenrick identifierat ett antal 
samvarierande faktorer för besvär och sjukdomar i nacke- och skulderområdet. Dessa faktorer är: 
 

- Arbetsteknik, där lyfta armar och böjd nacke ökar risken för besvär och sjukdomar. 
- Arbetstakt, en hög takt ökar risken. 
- Arbetstillfredsställelse och arbetsinnehåll har stor betydelse. De viktigaste riskfaktorerna är låg 

tillfredställelse med arbetet, små möjligheter till påverkan, dåligt samarbete med arbetskamrater 
och arbetsledare samt att arbetsbelastningen upplevs som hög.  

- Fysisk träningsgrad och hög muskelstyrka, har inte visat sig ha någon skyddande effekt mot 
muskuloskeletala besvär och sjukdomar i  nacke- och skulderområdet i samband med lättare fysiskt 
arbete. Att vara allmänt vältränad har dock andra positiva effekter, exempelvis ökar de relativa 
halterna av endorfiner vilket kan lindra smärtupplevelser och besvär. 

- Kroppsmått, att vara för kort eller för lång i förhållande till arbetsplatsens ger sämre 
arbetsställningar och en ökad risk för skador. 

- Synergonomiska förhållanden, ökande synkrav medför ofta sämre arbetsställningar med spänningar 
i muskulaturen. 

- Ålder, ökad ålder ger ökad risk. (Ericsson & Odenrick, 1997) 
 
Trötthet och smärta i muskulaturen är varningssignaler på att skaderisk föreligger och skall inte 
nonchaleras (Holmström et al. 1999). Dessutom har det enligt Kilbo et al. (1995) visat sig att 
varningssignalerna vid de lågbelastade och repetitiva arbetsuppgifterna dessutom dåligt utvecklande 
och lätta att undertrycka vilket ger förutsättningar för uppkomst av muskel- och skelettbesvär/skador 
med återföljande sjukfrånvaro. I AFS 1994:48, Maskiner och vissa andra tekniska anordningar finns 
det under punkten ”Principer för integration av säkerheten” en uppmaning att ”Obehag, trötthet och 
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psykisk stress som användaren utsätts för under avsedda användningsförhållanden skall reduceras till 
ett minimum med hänsyn tagen till ergonomiska principer”.  
 
Antropometri 
Antropometri är läran om människans mått vad gäller storlek och form hos kroppen och dess delar. 
Vetenskapen tillämpas vid utformning av produkter och för att skapa miljöer anpassade efter 
människan. Några exempel är dimensionering av rörelseutrymmen, räckvidd, kroppsställningar och 
erforderlig kroppsstyrka. I figur 4 visas exempel på några definierade antropometriska mått för stående 
respektive sittande ställning. Målgruppen är en viktig faktor då skillnaden är stor mellan könen, mellan 
olika etiska grupper och för olika åldersgrupper. Att anpassa en arbetsmiljö eller en produkt för alla 
personer är nästintill omöjligt. Istället utformas utrustningen ofta för att passa 90 procent av en viss 
population inom intervallet 5:e till 95:e percentilen. (Holmström et al., 1999; Bohgard et al., 1997) 
 
 

 
Jörgen Winkel och Rolf H. Westgaard skriver i kapitlet Belastningsergonomiska förändringsstrategier 
i Människan i arbetslivet att ”dimensionering av arbetsplats eller verktyg enligt operatörens 
antropometriska mått utgör den initiala och viktigaste klassiska insatsen vid belastningsergonomiska 
interventioner” (Holmström et al., 1999). 
 
Individfaktorer 
Enligt Holmström et al. (1999) når människan sin fysiska topp vid 20-25 års ålder då en successiv 
försämring av kroppens funktioner startar vilket ökar risken att drabbas av arbetsrelaterade sjukdomar. 
Äldre anställda upplever själva att de har sämre hälsa jämfört med yngre personer och två tredjedelar 
av alla anställda över 55 år har visat sig ha någon diagnostiserad sjukdom.  
 
Till de åldersrelaterade fysiologiska och psykologiska förändringarna räknas nedsatt rörlighet i leder 
och vävnader, nedsatt muskelstyrka, långsam perception och beslutsfattande, uppmärksamhets- och 
minnesproblem samt minskad tolerans för hetta och kyla. Oftast kompenserar äldre arbetskraft den 
bristande förmågan med större erfarenhet och effektivare arbetsteknik. Det finns dock en gräns för hur 
mycket en bättre arbetsteknik kan underlätta ett tungt och svårt arbete. Störst betydelse för att förbättra 
arbetsförmågan hos äldre anställda är arbetsledarnas och arbetskamraternas attityd och de flesta 
problemen går att lösa genom en anpassning av arbetet efter ergonomiska metoder. Den bästa garantin 
för att förhindra tidig försämring av den fysiska kapaciteten är regelbunden träning. (Holmström et al., 
1999). 
 
Många arbetsplatser och verktyg har utformats efter mäns dimensioner vilket gör att de passar kvinnor 
sämre. En kvinna har i genomsnitt 70-80 procent av en mans maximala syreupptagningsförmåga, 50-
60 procent av muskelstyrkan, kortare kroppslängd och mindre händer. (Holmström et al., 1999) 

Figur 4 Definition av några antropometriska mått för stående och sittande position. Siffrorna anger vilket 
tabellvärde som skall läsas av. (Källa Bohgard et al., 1997) 
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4.1.2 Buller 
Allt icke önskvärt ljud kallas buller, men det ljud som upplevs störande av en person behöver inte 
nödvändigtvis upplevs som störande för en annan (Andersson, 1998 ).  
 
Hur vi upplever buller beror på ljudets styrka, dess frekvens och tidskaraktär. Innehåller ljudet enstaka 
toner ökar vanligen störningsgraden liksom om ljudet varierar i styrka eller karaktär (Bohgard et al. 
1997). Hörselskadade och personer som inte behärskar språket eller arbetsuppgiften fullt ut är exempel 
på grupper där känsligheten för buller är större (www.av.se, 2006). 
 
En ung person med normal hörsel har ett frekvensomfång på 20-20 000 Hz och det viktigaste 
frekvensområdet för att uppfatta tal ligger inom intervallet 125-8 000 Hz. Förmågan att höra höga 
frekvenser avtar med stigande ålder, en process som snabbt påskyndas om personen samtidigt utsätts 
för skadligt buller. (Andersson, 1998) 
 
Vid mätningar av buller används begreppen ljudtryck och ljudtrycksnivå. Ljudtrycksnivån mäts enligt 
en logaritmisk skala och utrycks i enheten decibel (dB), där en fördubbling av ljudtrycket motsvarar en 
höjning av ljudtrycksnivån med tre decibel. Det svagaste ljud en normalhörande person kan uppfatta är 
0 dB vid 1000Hz och vid 120 dB övergår ljudförnimmelsen i smärta. Ljudtrycksnivån är också 
avståndsberoende och avtar med 6 dB vid varje fördubbling av avståndet. (Andersson, 1998) 
 
Örats fysiologi gör att vi uppfattar ljud olika beroende på dess frekvens. Vi hör sämre vid lägre 
frekvenser och bäst kring 4 000 Hz. Vid ljudmätningar används därför vägningsfilter för att bättre 
motsvara den hörupplevelse vi människor har. A-filtret är vanligast att använda, men bör kompletteras 
med mätningar med C-filter som inte dämpar de lägre frekvenserna i samma utsträckning. (Andersson 
1998). Om det C-vägda mätvärdet är mer än 15 dB högre än det A-vägda mätvärdet anses bullret vara 
lågfrekvent. A- och C-vägda ljudtrycksnivåer förkortas dBA och dBC. 
(http://www.absoflex.se/kunskap_ordlista.htm, 2006-09-28)  
 
Arbetsmiljöverket har i (AFS 2005:16 Buller) fastställt följande gränser för hörselskaderisk vid 
bullerexponering; 
 
• Ekvivalent ljudtrycksnivå under en åtta timmars arbetsdag   85 dBA 
• Maximal ljudtrycksnivå (impulsljud undantaget)  115 dBA 
• Impulstoppvärde    135 dBA 

 
Den ekvivalenta ljudtrycksnivån innebär att medelvärdet för dagliga bullerexponeringen inte får 
överstiga 85 dBA. Maxvärdet är det högsta värdet under en tidsperiod, med undantag för 
impulstoppvärdet som beskriver det högsta momentana ljudtrycket under mätningen. 
 
Enligt AFS 2005:16 Buller är arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla personliga hörselskydd vid 80 
dBA men även vid lägre ljudtrycksnivåer kan det vara motiverat för känsliga personer eller personer 
som samtidigt utsätts för ototoxiska ämnen att använda hörselskydd. 
 
Buller kan vara negativt för arbetsmiljön även om det inte är skadligt för hörseln. Störande 
bakgrundsljud försämrar koncentrationen och leder till sämre prestationer och minskat arbetsresultat. 
Trötthet, irritation och huvudvärk är andra negativa effekter orsakade av buller. De fysiska effekterna 
är bland annat ökad hjärtfrekvens, utsöndring av stresshormoner och ökat blodtryck. 
(http://www.av.se/teman/buller/paverkan.aspx, 2006-10-02) 
 
Det finns även rekommendationer som kan tjäna som vägledning vid exempelvis bedömning av 
bullersituationen eller vid planering och inköp av ny utrustning, se tabell 3.  

http://www.av.se
http://www.absoflex.se/kunskap_ordlista.htm
http://www.av.se/teman/buller/paverkan.aspx
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Om örat träffas av två ljud av olika styrka, kommer det starkare eventuellt att ”dränka” det svagare 
(Andersson, 1998). Effekten kallas maskering och är negativ eftersom önskvärt ljud i form av tal, 
varningssignaler och viktig information kan gå förlorad (Bohgard et al., 1997). Hur känslig vi är för 
maskering beror dels på styrkan och frekvensen hos det störande ljudet, dels på hörselns känslighet för 
maskering vilket i sin tur beror på eventuell hörselnedsättning, språkkunskap och ålder. I tabell 4 på 
nästa sida visas hur möjligheten att föra samtal försämras när ljudtrycksnivån ökar. Att i en bullrig 
miljö tvingas höja rösten för att överrösta buller kan ge röstproblem, särskilt bland kvinnor. 
(http://www.av.se/teman/buller/storande_buller.aspx 2006-10-02)  
 
Även motsatsen, att maskera buller med till exempel musik är vanligt. Låg musik uppfattas positivt 
när det används i syfte att maskera lågt samtalsbuller medan musik i syfte att maskera högt buller 
ibland upplevs som ett större bullerproblem. (Bohgard et al., 1997)  
 

Tabell 3 Exponeringsvärden för olika arbetsförhållanden. (Källa AFS 2005:16 Buller) 

http://www.av.se/teman/buller/storande_buller.aspx2006-10-02


 – TEORI –  

 29 

 
Tabell 4 Buller försvårar samtal. (Källa Andersson 1998)  
 

Bakgrundsnivå i 
lokalen NR-kurva 

Avstånd för normal 
röststyrka i meter 

Avstånd för förhöjd 
röststyrka i meter 

Möjlighet att föra 
telefonkonservation 

40 7 14 God 
45 4 8 God 
50 2,2 4,5 Tillfredställande 
55 1,3 2,5 Tillfredställande 
60 0,7 1,4 Med viss svårighet 
65 0,4 0,8 Med viss svårighet 
70 0,2 0,45 Med viss svårighet 
75 0,13 0,25 Med svårighet 
80 0,07 0,14 Omöjligt 
85 - 0,08 Omöjligt 

 
Bullerbekämpning 
Buller kan spridas på tre sätt, antingen direkt från källan, 
reflekteras via ytor i omgivningen eller genom stomljud där 
vibrationer från källan fortplantas genom underlaget och 
uppstår som nytt luftburet ljud på ett annat ställe, se figur 5 
(Andersson, 1998).  
 
I första hand skall bullret enligt Roland Akselsson et al. i 
Arbete-Människa-Teknik elimineras vid källan. Till 
exempel genom ombyggnad eller förändring av 
utrustningen. Har buller redan uppstått är nästa steg att 
hindra dess utbredning. I figur 6 visas exempel på  
bullerbekämpande åtgärder. 

 
° Att placera en tillräckligt stor, styv och tät skärmvägg mellan sändare och mottagare hindrar 

det direkta ljudet som är starkast vid källan. Högfrekvent buller är lättare att skärma av då den 
typ av ljud går rakt fram medan lågfrekvent buller kan smita runt hörn. Direktljudet avtar 
också som tidigare nämnts med sex decibel för varje fördubbling av avståndet.  

° Reflekterat ljud kan dämpas genom att använda hårda eller porösa absorbenter anpassade efter 
ljudets frekvens där höga frekvenser klaras av med tunna beklädnader medan lågfrekvent 
buller kräver tjockare material.  

° Stomljuden begränsas genom att maskinen vibrationsisoleras från byggnadsstommen helt och 
hållet. Finns det fortfarande en liten vibrationsbrygga kvar har de övriga åtgärderna mycket 
liten inverkan.  

 
Är ljudnivån fortfarande störande efter att ovanstående åtgärder vidtagits finns möjligheten att skydda 
mottagaren med hörselskydd. Att ständigt behöva gå med påtagna hörselskydd är påfrestande. Det är 

Figur 6 Tre åtgärder vid bullerbekämpning är dämpning, avskärmning och inbyggnad. (Källa Andersson, 1998) 

Figur 5 Ett ljuds spridningsvägar. 
(Källa Andersson, 1998) 

Direkt ljud 

Reflekterande ljud 

Stomljud 
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därför lämpligt att skapa utrymmen där arbete kan utföras utan hörselskydd. Av samma skäl bör det 
finnas tysta pausrum i anslutning till den bullrande verksamheten (Andersson, 1998).  

4.1.3 Ljus 
Normala arbetsuppgifter kräver belysningsstyrkor på 200-2 000 lux, att jämföra med en mulen dag då 
belysningsstyrkan utomhus är 10 000 lux. För medelfint maskin- och bänkarbete och vanligt 
kontorsarbete rekommenderas en allmänbelysning på mellan 500-750 lux men många gånger 
underlättas synuppgifterna ju högre belysningsstyrkan är, i alla fall upp till 2000 lux (Starsby, 2003). 
 
Med stigande ålder försämras synförmågan genom att ögonlinsen långsamt grumlas i kombination 
med en degenerering av syncellerna. Förändringarna börjar märkas redan i åldern 40-45 år och medför 
att äldre personer behöver mer ljus än yngre samt att ögats känslighet för bländning i det perifera 
synfältet ökar(AFS 2000:42 Arbetsplatsens Utformning). Enligt Bohgard et al. (1997) ökar behovet av 
belysningsintensitet med 50 procent för en 50-åring och 100 procent för en 60-åring jämfört med 
personer under 40.  
 
För de flesta arbetsplatser gäller huvudprincipen att ljuset bör falla in snett bakifrån från vänster, eller 
eventuellt höger för vänsterhänta. Bäst är om belysningen kan varieras efter eget önskemål. 
Bländningsrisken kan minskas genom ljusa tak, väggar och golv samt genom välavskärmade 
armaturer, användandet av armaturer med uppåtljus samt belysning av väggar och tak. (Starsby, 2003).  
 
I arbetslokaler belysta med lysrör skall färgåtergivningsindex, Ra-värde vara högre än 80. En del 
arbetsuppgifter kräver extra noggrann färgåtergivning vilket ställer krav på att ljuskällan har rätt 
färgtemperatur samt att dess färgåtergivningsindex är högre än 90. Arbetsplatser med sådana krav är 
till exempel färgfabriker, inom grafiska branschen, inom textilhantering, på sjukhus och i laboratorier, 
Att arbeta i ljus med bristfällig färgåtergivning är tröttande och psykiskt ansträngande (AFS 2000:42 
Arbetsplatsens Utformning).  

4.1.4 Kemiska hälsorisker 
Xylen 
Xylen, dimetylbensen är ett lättflyktigt organiskt lösningsmedel med god lösande förmåga och relativt 
snabb avdunstning. Vätskan är färglös och används vid på Bahco för rengöring eller vid förtunning av 
färger.  
 
Organiska lösningsmedel tas upp i kroppen genom inandning och genom huden och transporteras 
därefter genom sin fettlöslighet in till centrala nervsystemet (Holmström et al., 1999). Vid exponering 
utsätts personen för en allmän lösningsmedelseffekt med inslag av narkotisk bedövande och 
omtöcknande effekt (Ulfvarson, 1997). Hög exponering under längre tid kan ge förändringar i det 
centrala nervsystemet vilket visar sig genom ängslighet, kontrollbehov, initiativlöshet, svårighet att 
kontrollera känslor, stressintolerans och trötthet (Holmström et al 1999). Andra yttringar är enligt 
Ulfvarson (1997) minnesstörningar, sömnrubbningar och depression. De kroniska 
lösningsmedelskadorna har fått flera beteckningar, bland annat psykoorganisk syndrom (POS), kronisk 
toxisk encefalopati samt neuratenisk syndrom (Holmström et al., 1999). 
 
Den aromatiska lukten av xylen känns vid 20-40 ppm (http://sv.wikipedia.org/wiki/Xylen 2006-09-14) 
och det hygieniska gränsvärdet för exponering under en arbetsdag är enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrift AFS 2005:17, 50ppm. Takgränsvärdet, det hygieniska gränsvärdet under en period på 15 
minuter är 100ppm (AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden). 
 
Xylen räknas till de ototoxiska ämnena vilket innebär att substansen är giftigt för örat. Hög exponering 
ger skador eller förändringar på inneröra och hörselnerv,  med hörselnedsättning som följd 
(www.prevent.se 2006-10-02). Forskning inom detta område visar även på en synergieffekt mellan 
buller och hög exponering för lösningsmedel. I arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:16) står det att 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Xylen2006-09-14
http://www.prevent.se2006-10-02
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känsliga personer eller personer som utsätts för ototoxiska ämnen i kombination med A-vägda 
ljudtrycksnivåer kring 75-80dB kan riskera hörselskada. Det finns därför en uppmaning att använda 
hörselskydd redan vid lägre ljudtrycksnivåer om personen samtidigt utsätter sig för lösningsmedel.  
 
UV-härdande färg 
Under senare år har en ökande miljömedvetenhet fått företagen att överge de lösmedelsbaserade 
färgsystemen och istället övergått till UV-härdande färger och lacker där torkning eller härding av 
färgen sker genom att belysa trycket med ultraviolett ljus inom våglängdsområdet 200-400 nanometer. 
Härdning av färgskiktet sker på bråkdelen av en sekund genom en kedjereaktion kallad 
radikalpolymerisation. En efterhärdningsprocess pågår därefter under de följande 24 timmarna då 
vidhäftning och reptålighet förbättras. 
 
UV-färgen ger tryck med hög glans och har god kemisk och mekanisk beständighet. Bäst härdning 
sker hos opigmenterade lacker eftersom färgpartiklarna till viss del hindrar UV-ljusets väg från ytan 
ner till tryckmaterialet. 
 
UV-färgen räknas till härdplasterna och kräver enligt AFS 2005:18 Härdplaster och AFS 2005:06 
Medicinska kontroller i arbetslivet. läkarundersökning och utbildning av personalen som handskas 
med färgen. Skyddsutrustning och god arbetshygien är viktig då färgen verkar sensibiliserande och 
kan leda till allergi. Torkprocessen med UV-ljus skall avskärmas fullständigt för att undvika 
ögonskador och ventilationsutrustning behövs för att ventilera bort den giftiga gasen.  
(www.spacio.se/download/UV-Komp%20Svensk%202004.06.03.pdf, 2007-01-25) 

4.2 Psykosocial arbetsmiljö 
Kapitlet om psykosocial arbetsmiljö har till uppgift att beskriva hur den psykiska och fysiska 
arbetsmiljön påverkar varandra. 
 
Arbetsmiljöupplysningens definition av psykosocial arbetsmiljö är förhållandet mellan den sociala 
arbetsmiljön och individen vilket omfattar i princip allt som har med den psykiska hälsan på 
arbetsplatsen att göra. Till exempel hur arbetskamrater trivs tillsammans, om de finner arbetet 
meningsfullt, graden av inflytande över den egna situationen och möjligheter till personlig utveckling. 
Precis som i övriga arbetsmiljöfrågor har arbetsgivaren det övergripande ansvaret för den psykosociala 
arbetsmiljön och åtgärder för att bedöma eller förbättra denna skall finnas med i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som arbetsgivaren enligt lag är skyldig att driva. 
(www.arbetsmiljoupplysningen.se/ordlista/psykosocial-arbetsmiljo.aspx, 2006-12-05) 
 
Forskning inom det arbetsvetenskapliga området ger en samstämmig bild över de psykosociala 
aspekterna i arbetslivet och utifrån dessa rön har Rubenowitz, civilingenjör och professor i 
arbetspsykologi i Göteborg formulerat fem faktorer som har visat sig ha stor betydelse för en positiv 
upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön.   
 

1. Egenkontroll i arbetet, möjlighet att påverka arbetstakt, arbetsfördelning och arbetssätt. Gäller 
både förhållandet till det tekniska systemet och till andra människor. 

2. Positivt arbetsledningsklimat, den närmaste chefen är viktigast när det gäller att skapa trivsel 
och ett bra arbetsklimat.   

3. Stimulans från själva arbetet, att få använda och utveckla sina kompetenser, lära sig nya saker 
och känna att arbetet är engagerande, omväxlande och intressant. 

4. God arbetsgemenskap. Arbetsorganisationen skall underlätta samarbete, social kontakt och 
samvaro. Trivsel och ett gott kamratskap lindrar stress och förbättrar möjligheterna att hantera 
konflikter och samarbetsproblem på ett konstruktivt sätt. 

5. En lagom arbetsbelastning, utmanande men hanterbara arbetsuppgifter såväl fysiskt som 
psykiskt. 

 

http://www.spacio.se/download/UV-Komp%20Svensk%202004.06.03.pdf
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/ordlista/psykosocial-arbetsmiljo.aspx
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I kapitlet om psykosocial arbetsmiljö i Människan i arbetslivet pekar Gunvor Gard på en genomgång 
av hundra studier beträffande fysiska besvär i skulder- och nackregionen där resultatet visar att 
orsakerna kan vara både biomekaniska och psykosociala. Gard menar också att stress kan innebära en 
ökad risk för belastningsskador och psykosomatiska skador. (Holmström et al., 1999) 
 
En dålig psykosocial arbetsmiljö kan ge hög frånvaro och personalomsättning och bidrar till en låg 
arbetsmotivation vilket får följder vad gäller produktivitet och kvalitet. (Jeding et al., 1999) Det är 
därför ytterst väsentligt att även försöka hantera de psykosociala faktorerna även om anledningen till 
problemen kan tyckas mycket diffusa (Kilbo et al., 1995). 

4.2.1 Stress 
Till vardags förknippas ofta stress med en otrevlig känsla vid krävande eller obehagliga situationer. 
Stressforskare talar däremot även om positiv stress och menar då hälsobringande utmaningar snarare 
än nedbrytande påfrestningar. Det är aldrig bra om dessa utmaningar pågår under en längre tid och 
utan återhämtning (http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=3014, 2006-12-06). 
 
Enligt Gerd uppstår stress genom obalans mellan till exempel arbetsuppgifter, arbetsorganisation, 
tekniska förutsättningar eller fysiska förutsättningar (buller, belysning, värme, kyla) eller individuella 
förutsättningar (fysiologiska och psykologiska behov) och märks genom ett minskat intresse för 
arbetet, sjunkande arbetsprestation och i ett senare skede felhandlingar, olyckstillbud och ökad 
sjukfrånvaro. Stress påverkar även muskelaktiviteten vilket kan öka risken för belastningsskador. 
(Holmström et al., 1999)  
 
Ensidiga och repetitiva arbetsuppgifter medför ofta högt arbetstempo, lågt arbetsinnehåll, monotona 
arbetsrörelser, tråkiga arbetsuppgifter, låg självbestämmandegrad– ofta i kombination med höga 
produktionskrav– vilket kan leda till stress. För att motverka detta bör arbetsuppgifter utformas med 
ökad påverkansmöjlighet och högt arbetsinnehåll vilket leder till ökad arbetstillfredsställelse och enligt 
arbetspsykologer och organisationsforskare, en kraftigt minskad upplevelse av stress. (Kilbo et al., 
1995). 
 
Enligt Jeding et al. (1999) är det ofta genom att utlösa stress som en dålig psykosocial arbetsmiljö 
leder till ohälsa och människor som mår dåligt arbetar sämre. Människor som mår bra arbetar bättre, är 
mer motiverade, effektivare och mindre frånvarande. (Jeding et al., 1999) 

4.2.2 Nattarbete 
Att arbeta under natten innebär att vara vaken då kroppens inre klocka är inställd på att sova och sedan 
sova när kroppen egentligen är inställd på att vara vaken (Jeding et al., 1999).  
 
Torbjörn Åkerstedt skriver i kapitlet Återhämtning/sömn i Psykosocial miljö och stress att 
återhämtning är den viktigaste skyddsmekanismen mot de skadliga effekterna av stress och att den 
viktigaste återhämtningsmekanismen är sömnen. Enligt Jeding et al. (1999) minskar sömnkvoten vid 
nattarbete och sömn under dagtid med igenomsnitt 1-4 timmar i jämförelse med den egna nattsömnen 
och även vid permanent arbete anpassar sig kroppsrytmen endast marginellt till de ändrade 
vakentiderna. En nattarbetare uppvisar också en högre grad av trötthet under arbetstid än dagarbetare 
och inställningen till skiftarbete påverkar hur stor sömnstörningen blir. Det verkar också som att det 
finns en tydlig selektionsprocess bland nya skiftarbetare vilket gör att de med svårast sömnstörning 
slutar att arbeta natt (Jeding et al., 1999). 
 
Förutom trötthet, minskat antal sovtimmar och den sociala effekten av att arbeta när andra sover och 
sova när andra är vakna ökar också olycksfallsrisken under nattarbete. Det har visat sig att de flesta 
olyckorna inom industrin inträffar på natten under den tid på dygnet då kroppsrytmen är som mest 
inställd på sömn. (Jeding et al., 1999) 
 

http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=3014
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Tampong Klichée 

Färgkopp

Figur 7 Tampongmärkningsmaskin.  
(Källa www.gstampongtryck.nu 2007-03-02) 

En skiftarbetare löper också 40 procent högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar än en 
dagarbetare och flertalet studier har visat att magsår, aptitstörningar, förstoppningar, gaser i magen, 
halsbränna är mer vanligare hos skiftarbetare med nattarbete (Jeding et al., 1999). 

4.3 Produktionsteknik 

4.3.1 Flödesprinciper 
Valet av produktionsstrategi kan göras för en hel tillverkningsprocess eller bara för en delprocess.  
Hur produktionsprocessen skall utformas beror på om produkterna är standardiserade och tillverkas i 
stora volymer, är kundanpassade, komplexa eller tillverkade i små volymer. (Segerstedt, 1999) 
 
Begreppet flödesprincip kan beskrivas med hur fysiska komponenter omvandlas och transporteras 
genom en fabrik från inkommande material till färdig produkt, det vill säga materialflödet. Begreppet 
inkluderar också den information som knyts till materialflödet och det planerings- och kontrollsystem 
som möjliggör transporten av material (Karlsson & Tangen, 2005). Varje förändring av materialet 
genom tillverkningskedjan ökar värdet på produkten. Ofta hindras både materialflödet och värdeflödet 
av exempelvis buffertplatser, lager och transporter, där ingen värdeökning sker. 
 
Med raka flöden, där materialet går från en station till nästa utan onödiga transporter, kan korsande 
flöden undvikas samtidigt som det ger en bättre överblick över produktionen. Raka flöden kan se ut på 
olika sätt, beroende på eventuella krav på separerade intag/uttag, byggnadens form eller samband 
mellan produkter i flödet. Se exempel i figur 7 (Phillips, 1997).  

 
Figur 7 Olika sorters mönster för materialflöden.(Källa Philips, 1997) 

4.3.2 Märkmetoder 
 
Tampongtryck 
Tampongtryckstekniken passar för tryck på ojämna, 
välvda ytor och tryck nära kanter. Torktiden jämfört med 
screentryck är snabbare tack vare mindre färgmängd. 
Metoden lämpar sig för tunna linjer och för små texter 
med god upplösning och har fått ökad användning inom 
industri och reklam men lämpar sig inte för tryck av stora 
täckande ytor då den överförda färgmängden är liten. Vid 
kraftfull täckning behövs dubbeltryck.  
  
En tampongmärkningsmaskin, se figur 7 är oftast CNC-
styrd och har en eller flera märkstationer, en för varje färg. 
Tryckmönstret är fotoetsat i en kliché och inför varje tryck 
går en färgkopp över klichén och lämnar färg i det etsade 
mönstret. En silikonkudde, kallad tampong eller tamp, 
fungerar som en stämpel och hämtar färgfilmen från 
klichén och för den över till sågklingan där trycket stämplas fast. Färgen är lösningsmedelsbaserad och 
torkas med värme. (http://www.gstampongtryck.nu/tampongtryck.htm, 2007-03-02) 

Ryggrads
-flöde 

U-flöde W-flöde ”Sunburst” S-flöde Linjärt 
flöde 

http://www.gstampongtryck.nu
http://www.gstampongtryck.nu/tampongtryck.htm
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Screentryck  
Screentryck är en metod för plana eller jämna ytor och ger ett tryck med hög skärpa och täckning. 
Tekniken har använts länge inom industrin och borgar för god kvalitet i förhållande till hastighet och 
ekonomi (http://www.padreturn.se, 2006-09-11).  
 
Tillvägagångssättet vid screentryck illustreras i figur 8 och bygger på att färg pressas genom en 
polyesterduk uppspänd på en ram. Färgen placeras 
direkt i ramen och en raka tillverkad i gummi pressar 
tryckfärgen genom mönstret i polyesterduken. De flesta 
tryckpressar klarar av att trycka en färg i taget, därefter 
torkas trycket innan nästa färg kan tryckas. Screentryck 
är den tryckmetod som kan ge bäst tryckfärgstäckning. 
De vanligaste färgtyperna är lösningsmedelsbaserad, 
vattenburen, UV-härdande eller 2-komponentsfärg 
(Naturvårdsverket branschfakta: Grafisk industri, 2005). 
 
Digitalt tryck 
Digitalt tryck innebär att data matas direkt från datorn till tryckutrustningen. Det behövs ingen 
tryckformsframställning vilket innebär att trycket kan ändras från produkt till produkt utan omställning 
vilket är lämpligt vid tillverkning i små serier. Utvecklingen inom digitalt tryck har under de senaste 
åren gått snabbt framåt med ökad hastighet och upplösning. Det finne ett flertal olika digitala 
trycktekniker men för märkning av sågar är inkjet (bläckstråle) av intresse. Bläckstråletekniken kan 
användas för att trycka färgrika bilder på i princip alla material, kräver lite rengörning och har lägre 
färgförbrukning jämfört med övriga trycktekniker. (Naturvårdsverket branschfakta: Grafisk industri, 
2005) 

4.4 Investeringsbedömning 
Investeringar är ett beslut vars konsekvenser sträcker sig över lång tid. De reala eller materiella 
investeringarna kan vara av olika typer där några orsaker är: 
 
Expansion En intäktshöjande investering där kapaciteten ökas. 
Ersättning Innebär att befintliga resurser byts ut med bibehållen kapacitet. 
Rationalisering Sänkning av kostnader genom mekanisering och automatisering. 
Miljö & Säkerhet Förbättring av den inre eller yttre miljön. Sker frivilligt eller tvingande genom 

lagstiftning. Leder inte alltid till ökad lönsamhet. (Anderson, 2003) 
 
Kalkylmetoderna är i vissa avseenden förenklingar av verkligheten och det är därför viktigt att vara 
medveten om kalkylmetodernas generaliseringar vid beslutsfattande. Det anses möjligt att precisera 
särbetalningarna för såväl inbetalningar och utbetalningar för investeringen. Kalkyldata anses säkra 
trots att investeringen sträcker sig över ett antal år framåt i tiden. Alla betalningar anses inträffa vid 
årsskiftena samt att penningvärdet är stabilt under hela investeringsperioden.  

Figur 8 Principskiss för screnmärkning.   
(Källa www.expowera.com 2007-03-02) 

http://www.padreturn.se
http://www.expowera.com
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I tabell 4 visas några ekonomiska grundbegrepp som används vid ekonomisk kalkylering  (Olsson & 
Skärvad, 2003). 

 
Nuvärdemetoden 
Nuvärdemetoden kallas också kapitalvärdemetoden och innebär att alla in- och utbetalningar jämförs 
vid investeringstillfället, även kallad nollpunkten. Alla framtida inbetalningsöverskott räknas om till 
nuvärde vilket betyder att inbetalningsöverskotten diskonteras till nuvärde med hjälp av kalkylräntan. 
Nuvärdesinvesteringen studerar de totala konsekvenserna under en investerings hela livslängd och 
anses ofta vara den bästa metoden vid bedömning av en investerings lönsamhet eftersom den utrycker 
lönsamheten i pengar.  
 
En investering är lönsam om nuvärdet av inbetalningsöverskottet överstiger investeringens storlek. 
Vid jämförelse mellan olika investeringsalternativ är alternativet med störst positivt nuvärde det mest 
fördelaktiga (Olsson & Skärvad, 2003). Nuvärde beräknas enligt nedanstående formel. 
 
  Nuvärde = -G + a · S + R(1+r)-n  (1) 
 

Nuvärdesumman S = 1-(1+ r)-n  (2)  
                                                                                        r 
Formel (1) i (2) Nuvärde = -G + a · 1-(1+ r)-n  + R(1+r)-n  (3) 
                  r  
 
Pay back-metoden – återbetalningsmetoden 
Anger hur lång tid det tar att tjäna in det investerade beloppet. Den framräknade tiden jämförs därefter 
med den maximala återbetalningstid företaget kan acceptera. Metoden bortser från ränta och beräknas 
på följande sätt:  
 

Pay back-tiden = G/a   (4)
  

Pay back-metoden används ofta som en första sållning av investeringsalternativ men har genom sin 
enkelhet ett flertal teoretiska brister. En investering är lönsam om dess återbetalningstid är mindre än 
en på förhand bestämd högsta tillåten återbetalningstid.  Den bästa investeringen har den kortaste 
återbetalningstiden. (Olsson & Skärvad, 2003) 
 
Internräntemetoden 
Internräntemetoden har i många fall en kompletterande funktion och kan i vissa fall leda till andra 
slutsatser än Nuvärdemetoden (Olsson & Skärvad, 2003). 
 

Tabell 4 Grundbegrepp vid ekonomisk kalkylering.  (källa Olsson & Skärvad 2003) 
 

G Grundinvestering 
Utbetalningar (eller uteblivna inbetalningar) för anskaffning. 
Investeringskostnaden innefattar, material, arbete, installation, utbildningar. 
Antas ske vid tidpunkt noll. 

a Inbetalningsöverskott Ökande inbetalningar och minskade utbetalningar (I och U) som 
investeringen genererar. Detta överskott kan under vissa år vara negativt 

R Restvärde 
Investeringens värde vid slutet av den ekonomiska livslängden, till exempel 
ett visst andrahandsvärde om dess fysiska livslängd inte är slut. Kan vara 
negativt om det kostar pengar att bli av med maskinen eller riva en byggnad. 

n Ekonomisk livslängd Den tid investeringen är ekonomisk lönsam, bestäms i förväg. Är ofta 
kortare än den tekniska livslängden.  

r Kalkylränta 
Ett uttryck för det krav på förräntningen företaget ställer på satsat kapital. 
Används för att göra de in- och utbetalningar som investeringen medför 
jämförbara. 
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En investerings internränta (i) är den årliga avkastning eller förräntning investeringen ger på det 
satsade kapitalet. Ju högre internränta, desto lönsammare är investeringen. (Andersson, 2001) 
Enligt Ljung & Högberg (2004) kan mycket lönsamma projekt ibland uppvisa internräntor på 50 
procent eller mer.  
 
Internräntemetoden innebär att en räntesats söks som gör nuvärdet av inbetalningarna precis lika stora 
som nuvärdet av utbetalningarna. Metoden innebär ofta att olika räntesatser räknemässigt provas för 
att finna den internränta som gör kapitalvärdet lika med noll. 
 
Nedanstående formel (5) används om inbetalningsöverskottet (a) är lika stort varje år. Olika i-värden 
prövas tills det att det framräknade grundinvesteringsbeloppet (G) stämmer med det i förväg kända. 
 
 

  (5)
  

   
Beslutsregler: En investering är lönsam om internräntan är lika stor eller högre än kalkylräntan. Vid 
flera investeringsalternativ är alternativet med högst internränta det mest lönsamma. (Andersson, 
2001) 
 
Känslighetsanalys 
De modeller som används i investeringskalkylering är förenklade avbilder av verkligheten. Det finns 
osäkerhet i data dels på grund av att alla betalningsdata är uppskattningar av framtida konsekvenser av 
ett beslut. Inbetalningar och utbetalningar är ytterligare osäkerhetsfaktorer och det finns därför skäl att 
undersöka kalkylresultatets tillförlitlighet. Det kan göras genom att höja kalkylräntan, räkna fram en 
optimist- och pessimistkalkyl eller genom att göra en separat riskkalkyl. 
 
Tillförlitligheten i ett kalkylresultat kan enligt Andersson (2001) även beräknas genom 
känslighetsanalys där en förutsättning varieras i taget, tills dess ett gränsvärde erhålls där 
kalkylresultatet ändras. De förutsättningar eller variabler som normalt undersöks är 
inbetalningsöverskott, ekonomisk livslängd och kalkylränta. 

a · 1-(1+ i)-n    + R · (1+ i) –n  = G  
            i                 
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5 Nulägesbeskrivning 
Detta avsnitt ger en beskrivning av hur verksamheten vid den nuvarande cellen ser ut och fungerar. 
Syftet med kartläggningen är att uppmärksamma problem och fördelar med nuläget. De kan därefter 
åtgärdas, undvikas eller tillvaratas och användas vid utformning av den nya cellen.  

5.1 Avdelningen Raktöver 
På avdelningen Raktöver arbetar 25 personer med att tillverka fogsvansar samt ett antal olika 
specialsågsmodeller. Avdelningen har under det senaste året ökat sin produktion med 25 procent och 
står nu för mellan 20-25 procent av den totala sågtillverkningen vid företaget. Under hösten 2006 
kommer det att ske förändringar i layouten på avdelningarna Raktöver och Trädgårdssågar för att få 
effektivare flöden och minskade transportsträckor mellan maskiner. I figur 9 visas ett urval av de sågar 
som tillverkas på avdelningen. 
 
 
 
 
 
 
 
Den 31 december 2006 var medelåldern på avdelningen 43,5 år och andelen kvinnor 36 procent. I 
genomsnitt har den anställde arbetat 19,6 år inom företaget och den senast anställde började 1999. 
Operatörerna arbetar tvåskift, men vid hög beläggning kan ett tillfälligt nattskift sättas in med personal 
lånade från de båda skiften. Arbetsdagen är uppdelad i två delar och operatören byter arbetsstation 
efter halva dagen. Var operatören skall arbeta under dagen styrs utifrån ett schema som löper över två 
veckor. Skiftledaren kan vid behov flytta om någon ur personalen för att täcka upp eventuell frånvaro, 
till exempel vid sjukfrånvaro som under 2006 var 7,9 procent, eller om det skett någon omprioritering 
i produktionsplaneringen.  
 
Arbetslagen har stor självständighet och bestämmer själva över arbetstider och ledighet. 
Stämpelklockorna har tagits bort och det finns möjlighet att flexa eller att tillfälligt lämna 
arbetsplatsen för ett föräldramöte eller liknande. Föräldrar med barn under åtta år kan själva välja om 
de vill gå ner i arbetstid och reducera sin arbetsdag under eftermiddagsveckorna genom att börja 
16:30. Fem procent av arbetstiden ägnas till utbildning och lönesystemet bygger på flexibilitet och 
uppmuntrar till bredd istället för specialisering. Det skall löna sig att läras sig nya saker, bemästra 
många jobb i flödet samt att hjälpa varandra. 
 
Lokalerna är rena och städas med städmaskin varje dag. Varje arbetsstation rengörs mellan skiften 
eller då arbete avslutats. En noggrannare rengörning av arbetsstationerna utförs på 
fredagseftermiddagen innan personalen går hem för helgen. 

5.2 Verksamhetsbeskrivning av Cellen 
Cellen är det produktionsavsnitt där märkning, montering och paketering av sågar utförs.  I regel 
arbetar tre personer med dessa arbetsuppgifter på en yta av 190 m2. En person ansvarar för att lista 
klingor samt sköta om märkmaskinen, kallad XYZ. De andra två personerna arbetar vid varsin 
montering och paketerings-line där de skruvar fast handtag på sågklingan och paketerar. Rotation 
mellan arbetsuppgifterna inom cellen sker varje timme. En operatör/montör arbetar vanligtvis 4,5 
timmar vid monteringscellen per dag. Några personer arbetar varje dag medan andra arbetar vid två 
tillfällen under en arbetsvecka.  
 
Eftersom cellen blivit en flaskhals är det viktigt att processen pågår utan avbrott. Rasterna är därför 
uppdelade på olika tider och när ordinarie personal i cellen har rast ersätts de tillfälligt av personal 

Figur 9  Några av de sågar som tillverkas på avdelningen Raktöver. 
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ifrån någon av de andra delar av produktionen. Den beräknade produktionshastigheten i cellen är 450 
sågar per timme vid enfärgsmärkning och tre personers bemanning.  
 
Flödet till cellen startar genom att sågklingorna hämtas med truck eller pallyftare från ett mellanlager 
eller från Plasten. Pallen placeras vid inmagasinet intill märkmaskinen, XYZ. Operatören placerar 
sågklingorna i märkmaskinen där märkning och etikettering med ean-kod sker. De färdigmärkta 
sågklingorna lyfts över till monteringsdelen där de listas och förses med handtag. Färdigmonterade 
sågar paketeras därefter i kartong innehållande 4-24 sågar. Kartongerna placeras slutligen i en 
transportkartong kallad pallbox. I figur 10 samt i bilaga 3 visas layout och översiktligt flödesschema 
för cellen. 
 
 
 
 
 

 

15 m 

15
,5

 m
 

Figur 10 Layout och flödesschema för cellen. 
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5.2.1 Märkmaskin XYZ   
XYZ är en CNC-styrd tampongmärkningsmaskin tillverkad av Padreturn i mitten av 1980-talet. 
Maskinen är specialanpassad för märkning av sågklingor och har tre märkstationer vilket innebär 
möjlighet för tryck i tre färger. I figur 11 visas XYZ. 
 

 
Färgen är lösningsmedelsbaserad torkas genom att varm luft, cirka 250-275 grader blåses över trycket. 
Torkning sker även med en värmelampa som följs av en fläkt för kylning. Energikostnaden för 
torkutrusning under ett år är omkring 27 600 kronor, se beräkning i bilaga 5.  
 
Kapaciteten inklusive manuell listning av klingor är 540 sågar vid enfärgsmärkning och 470 stycken 
vid trefärgstryck. Att ställa in maskinen tar 24 minuter vid enfärgsmärkning och maximalt 90 minuter 
vid trefärgsmärkning. Tiden det tar för en sågklinga att passera genom maskinen är 1 minut och 42 
sekunder vid enfärgsmärkning.   
 
Följande inställningar/operationer genomförs innan märkning kan genomföras: 

• Manuell justering eller byte av sugkopp vid inmagasin för sågklingor. 
• Byte av kliché och tampong. 
• Tillredning av färg. Tryckfärgen levereras inte tryckfärdig utan måste före tryckning ges 

önskad viskositet genom tillsats av förtunning. Under omrörning tillsätter operatören 
förtunning i färgburken. Rätt konsistens på färgen är en bedömningsfråga och baseras på 
erfarenhet.  

• Inläsning av streckkod för etikettering, samt kontrollera att etiketter finns. 
• Inmatning av aktuell sågmodell in i styrsystemet. 
• Nollställning av räkneverk. 
• Start av maskin, transportbana och frammatning av sågklingor. 
• Eventuellt köra igenom några provklingor för att se om trycket hamnar på rätt ställe och om 

kvaliteten på tryckbilden är bra. 

Figur 11 XYZ, Tampongmärkningsmaskin. 
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Maskinens funktion beskrivs korfattat i punkterna 1-7: 
 

1. Två till tre paket med sågklingor lyfts från pall och placeras i inmagasinet. Ett paket innehåller 
50 sågklingor. Operatören ser till att kanten på sågklingan placeras mot en styrskena, vilket 
innebär positionering i x-led.  

2. Magasinet med sågklingor transporteras upp, en arm med sugkoppar lyfter en sågklinga från 
magasinet och placerar den på en glidbana för positionernering i y-led.  

3. Sågklingan lyfts från glidbanan med sugkoppsförsedd arm och placeras på en hjulförsedd 
vagn som håller fast sågen med magneter, kallas palett. XYZ rymmer 15 paletter. 

4. Sågklingan är nu placerad i rätt position på palletten och klar för märkning. Rullbanan griper 
tag i paletten och transporterar den till stationerna där märkning, torkning och etikettering sker 
enligt följande sekvens, se figur 12. Etikettering innebär att en streckkod klistras fast på 
sågklingans framsida.  

 
5. Avplockningsmagasinet består av två delar. En aktiv buffert/magasin där färdigmärkta 

sågklingor staplas ovanpå varandra. Tömning av magasinet sker manuellt eller automatiskt 
genom att hela paketet med sågklingor transporteras ner till magasinets bottenläge, en tillfällig 
buffert. Ibland väljer operatören att plocka av klingpaketet innan det transporterats ner till 
bottenläget eftersom transporten tar lite tid. Finns sågklingor kvar i bottenläget när magasinet 
går ner kommer dessa att klämmas fast.  

6. Efter fyra timmars drift tillsätts en liten mängd förtunning i ett hål på färgkopparna då 
tryckbilden försämras när lösningsmedlet avdunstar och färgen tjocknar. En dålig tryckbild 
kan även bero på att tampongen blivit kladdig och att den behöver torkas ren med en trasa 
fuktad med förtunning. Rengörning och påfyllning av färg och förtunning tar cirka 30 
sekunder och utförs då maskinen står stilla.  

7. Efter avslutad order töms maskinen på klingor. Skall maskinen stå över natten tejpas hålet på 
färgkoppen över med tejp. Vid längre stillestånd plockas färgkopp och kliché ur maskinen och 
rengörs. Även tamponger liksom nedsmutsade paletter torkas ren med en trasa fuktad med 
förtunning. 

 
Lyft av sågklingor från pall till inmagasin utförs ibland med böjd rygg och vid rengöring av tamponger 
eller vid klichéebyte står operatörerna på tå eller i en vriden ställning med armbågarna över axelhöjd. 
För att överblicka maskinen och dess funktioner behöver operatören vrida sig ett halvt varv.  

Figur 12 Schematisk skiss över trefärgsmärkning. Röd ruta visar inaktiva stationer vid 
enfärgsmärkning. 
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5.2.2 Montering 
En komplett såg består av ett handtag, skyddslist, klinga, en till tre skruvar och i vissa fall en 
pappershylsa, se figur 13. Dessa delar sammanfogas vid ett listningsbord samt två monteringsbord, se 
figur 14 på nästa sida. 

Listning 
Från utmagasinet i XYZ hämtas ett paket med färdigmärkta sågklingor. Operatören placerar bunten på 
listmonteringsbordet, hämtar plastlister från pall och påbörjar listmonteringen, se figur 16. Det finns 
två typer av list, en enklare variant som träs på klingan och en variant som kan öppnas och stängas. 
Ibland används även en kapsel tillverkad i papper som träs på sågklingan innan listen sätts fast. 

  
Den listade sågklingan placeras på högkant med ryggen nedåt. En 10 centimeters stålkant vid bordets 
kortsida hindrar sågklingorna från att rasa ner på golvet. När bordskivan är fylld av listmonterade 
klingor eller då en montör fått slut på sågklingor skjuts dessa fram till monteringsbordet närmast eller 
lyfts till det andra monteringsbordet.  
 
Listning kan utföras stående eller sittande och arbetsstationen är utrustad med dämpande gummimatta, 
stol med fotring, fotpall, miniräknare och dokumenthållare. På bordskivan ligger en gummimatta 
eftersom klingorna glider om de placeras direkt på bordskivan. Orderlistan som följer med varje order 
talar om för montören vilken list och vilket handtag som skall användas till den aktuella sågmodellen. 
 
Att lista sågklingor är enligt operatörerna ett tröttande moment för tummar och fingrar. Omkring 400-
540 lister öppnas och stängs under en timme.  
 

Figur 15 Monteringsdelen av cellen. Figur 16 Listning av sågklingor.

Figur 13 Ingående delar till en såg. Bestående av sågklinga, handtag, tre skruvar och nederst en pappershylsa.
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Figur 19 
Skruvdragare 
(www.deprag.se.) 

Montering av handtag 
Handtagen anländer i en pallbox som rymmer 1 400 handtag och förvaras i pallställage i nära 
anslutning till cellen. De hämtas med truck och placeras i en pallvändare där handtagen rasar/glider till 
monteringsborden via två provisoriskt utformade plåtrännor. 
 
Handtagen till sticksågarna skall förses med etikett innan montering eftersom sågklingan på dessa 
sågar är för liten för att en etikett skall få plats. Vanligtvis sitter en montör vid ett tredje bord och 
etiketterar en hel pallbox. Utrusningen som används frigör etiketten från etikettrullen och montören 
sätter därefter fast den på handtaget. 
 
Det finns två monteringsbord med måtten 1500x800x40 millimeter placerade mitt emot varandra. 
Höjden på bordet regleras med en utdragbar handriven vev på bordets framkant och arbetet utförs 
uteslutande i sittande ställning.  
 
De listade klingorna placeras till vänster om montören. Ett handtag tas från bordet, vänds åt rätt håll 
och placeras från höger sida på sågklingan. Fasoneringen på sågklingan styr handtaget till rätt position. 
För att skruva fast handtaget på sågklingan används en tryckluftsdriven halvautomatisk skruvdragare 
av märket Deprag. Den är placerad i en fjäderförsedd och vridbar avlastningsarm fastsatt i bordet. I 
figur 17 visas ett av monteringsborden och i figur 18 utförs montering av handtag. 

 
Montören positionerar skruvdragaren över hålet och drar ner den med armkraft tills 
det att skruven skruvats i. Utrymmet på bordsskivan möjliggör att två eller tre sågar 
kan monteras samtidigt och varje handtag skruvas fast med två eller tre skruvar. Det 
händer att skruvar fastnar i skruvdragarna. För att lösgöra skruven kan ett hastigt 
uppåtriktat ryck i slangen (1) få skruvarna att lossna. I annat fall får det nedre 
munstycket (2) skruvas bort, se figur 19.   
 
Det vanligaste arbetssättet är att placera de färdigmonterade sågarna i knät med 
handtagen placerade växelvis åt höger och vänster. När fyra sågar ligger i knät lyfts 
dessa över till flexlinkbanan, en typ av transportbana med 28 fack där varje fack 
rymmer fyra eller fem sågar. Att fylla flexlinkbanan med 112-140 sågar tar för en 
rutinerad montör mellan 15-20 minuter. En annan monteringsvariant är att montera 
en såg åt gången och istället för att stapla fyra sågar i knäet direkt placera den 
färdigmonterade sågen på flexlinkbanan.  

Figur 17 Monteringsbord ( 7B, se figur 15). 

pallvändare 
skruvdragare

Listade 
sågklingor 

flexlinkbana 

Figur 18 Montering av handtag. 

http://www.deprag.se
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Figur 20 
Displaykartong. 

 
Frammatning av flexlinkbanan sker via pneumatik och styrs genom fotpedaltryck. Det ena 
flexlinkbandet är trasigt och frammatning sker därför med handkraft. Att driva bandet blir tyngre ju 
fler sågar det är på bandet. De flesta operatörer upplever att monteringsmomentet är monotont samt 
ger upphov till värk i överkroppen.  

5.2.3 Paketering 
När flexlinkbanan är fylld går montören till dess ände där paketeringsbordet står. Att 
tömma flexlinkbandet på 114 eller 140 sågar, paketera i kartong och placera 
kartongerna i en större transportkartong, kallad pallbox tar omkring fem minuter. 
Normen på avdelningen säger att flexlinkbandet skall tömmas innan nästa person 
sätter sig vid monteringsbordet. 
 
Sågarna paketeras i kartonger om fyra eller tio stycken i varje. Även 
displaypaketering förekommer vilket innebär att ett större antal sågar placeras i en 
särskild kartong som direkt kan ställas ut i butik, se figur 20.  
 
Det finns två paketeringsbord utrustade med en inställbar kartongfixtur som underlättar vikning och 
fasthållning av kartongen. Fixturen måste anpassas för rätt kartongstorlek men dess omfång är 
begränsat och passar endast för fyrpackskartongerna. Funktionen är sådan att den ovikta kartongen 
placeras ovanför fixturen som är nerfälld i bordet. Händerna placeras i botten av kartongen för att hålla 
fast den, fotpedalen pressas ner och fixturen åker upp och viker kartongen. De flesta väljer emellertid 
att ha fixturen uppfälld och med handkraft tvinga ner kartongen i fixturen.  
 

Från flexlinkbandet lyfts sågarna över till 
bordet där de placeras i den färdigvikta 
kartongen som sedan stängs, lyfts ur 
fixturen och staplas på kanten av 
bordsskivan. En del kartonger har redan 
försetts med en etikett ute på 
dagverksamheten. Saknas etikett klistras en 
sådan på för hand innan kartongerna lyfts 
till den stora pallboxen där de packas enligt 
ett förutbestämt mönster. Instruktioner och 
illustrationer för hur kartongerna skall 
placeras i pallboxen finns i en pärm vid ett 
av paketeringsborden. Ovanför respektive 
paketeringsbord finns en hylla för förvaring 
av ovikta kartonger.  
 
Höjden på paketeringsborden ändras sällan, 
dock finns det möjlighet för individuell 
anpassning av arbetshöjden med handriven 
vev. Vid varje bord finns en dämpande 
gummimatta eftersom paketering utförs 

stående. I figur 21 visas en av de båda monterings- och paketeringslinorna. Dess placering mitt emot 
varandra gör att arbetsmomenten ”placering av sågklingor på flexlinkbana” och ”paketering” utförs 
spegelvänt, det vill säga operatören utför arbetsmomenten med vänster/höger sida vid en av linorna 
och omvänt, med höger/vänster sida vid det andra. Se även figur 15 där de båda monterings- och 
paketeringslinorna visas. 
 
 

Figur 21 Paketeringsbord med kartongfixtur. 
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Vicken 
Vicken är en anordning för smidigare paketering, se figur 22. 
Den består av en tiltbar del där sågkartongerna placeras i 
pallbox och en fast del med en plats för en färdigpaketerad 
pallbox. Både tilten och den fasta delen är försedd med två 
stålhjulsförsedda skenor på vilken pallboxen förflyttas. Ovikta 
kartonger förvaras på en hylla ovanför Vicken samt på golvet.  
 
En pallbox byggs upp genom att en träpall placeras i tilten och 
förses med botten och två sarger. Längd och bredd på 
pallboxen är alltid 1200x800 millimeter men höjden på 
pallboxen styrs av valet av sarg som finns i två höjder, 460 
eller 550 millimeter. 
 
Ibland tejpas sargsidorna ihop för att undvika att de åker isär, 
vilket de har en tendens att göra, då vikten förskjuts mot en av långsidorna då transportkartongen lutas 
i vippen. Om sidorna inte tejpas kan det även uppstå vissa svårigheter att placera locket ovanpå.  
 
När pallboxen är fylld förses den med ett lock och på lockets vänstra sida klistras en etikett med 
information om ordernummer, sågtyp, antal sågar och ett rött kryss som markerar att pallboxen är fylld 
och klar för leverans. Pallboxen tiltas till horisontalläge och skjuts till buffertplatsen där den sedan 
hämtas och transporteras till avsändningen fem meter bort. Tejpare och överblivna etikettrullar 
förvaras på en verktygstavla vid Vicken. 

5.3 Fysisk arbetsmiljö 
Den fysiska arbetsmiljön innefattar områdena ergonomi, buller, belysning, kemiska hälsorisker, klimat 
samt tillbud, olycksfall och risker. Den ergonomiska situationen har redan beskrivits i kapitel 5.2 men 
kompletteras här med resultatet från den muskel- och ledbesvärsenkät som operatörerna svarat på. 

5.3.1 Muskel och ledbesvärsenkät 
Sammanställningen av muskel- och ledbesvärsenkäten visar att 65 procent av operatörerna upplevt 
besvär i muskler eller leder till följd av arbetet i cellen under det senaste året. Det är främst ömhet eller 
smärta i axel och skulderpartiet. Eftersom efterfrågan på sågar varit stor har personal som normalt inte 
arbetar vid cellen lånats in för att utföra monteringsarbete under helger. De har efter avslutat arbete 
fått svarat på enkäten samt fått möjlighet att kommentera hur de upplevde arbetet och 
arbetsuppgifterna. Även här har ömhet i axlar, skulderparti och nacke liknande träningsvärk angetts.  
 
En operatör beskrev värken efter två tolvtimmars pass som att ”oavsett vilken arbetsuppgift jag 
utförde i cellen kändes det som om en viking körde sitt svärd mellan mina skuldror.” En annan 
operatör kommenterade arbetet i cellen på följande sätt ”det är skönt att få sätta sig ner eftersom man 
annars står och arbetar i så många andra delar av produktionen, även om arbetet inte är det 
roligaste”.  
 
De arbetsuppgifter som operatörerna anser orsaka dessa besvär är, listning av sågklingor, montering av 
handtag samt vikning av kartonger. 

Figur 22 Vicken inklusive pallbox 
med sågkartonger. 



 – NULÄGESBESKRIVNING –  

 45 

5.3.2 Buller 
Samtliga operatörer och personal ute i produktionen 
genomgår en hörselundersökning vart tredje år. 
Bullermätningar genomförs emellanåt av 
skyddsombuden med företagets utrustning. Behövs 
ytterligare mätningar eller mätningar med dosimeter 
kontaktas en arbetsmiljöingenjör från 
Arbetsmiljöutveckling.  
 
Bullermätningarna som presenteras i tabell 5, 
utfördes vid två tillfällen under hösten 2006. 
Resultatet visar att ljudtrycksnivån ligger mellan 70 
och 80 dBA och att de C-vägda ljudtrycksnivåerna 
ligger tre till fem decibel högre. Störst skillnad 
mellan de uppmätta A- eller C-vägda värdena 
uppvisades i pausrummet där skillnaden var 10 dB.  
 
Under 2002 genomfördes bullermätning med dosimeter hos en operatör i cellen, mättiden var två 
timmar och den genomsnittliga ljudtrycksnivån uppmättes till 72,3 dBA. 
 
Pallvändaren är en tippningsutrustning där en pallbox med handtag placeras. Tippen lyfter upp och 
tömmer hantagen ner i två egenkonstruerade plåtrännor. När handtagen rasar ner inuti kartongen och 
sedan ramlar ner i plåtrännorna, eller när plåtrännorna skakas för att handtagen skall ramla ner uppstår 
ljudtrycksnivåer kring 90dBA. Operatörerna upplever dessa ljud som störande.  
 
Hörselproppar för engångsbruk finns i två modeller och förvaras i avdelningens skåp för 
förbrukningsmaterial. Önskas hörselkåpor eller hörselproppar med bygel kan sådana rekvireras från 
det gemensamma höglagret. I slutet av 2006 har företagsledningen beslutat att erbjuda samtliga 
anställda att till ett reducerat pris köpa formgjutna hörselproppar. Företaget står för halva kostnaden 
och den anställde betalar resterande genom avdrag på lönen under tre månader.  

5.3.3 Belysning  
Allmänbelysningen i fabriken består av ljusrörsarmaturer med två ljusrör i varje armatur placerade på 
ett inbördes avstånd på 1,4 meter mellan varje armatur och tre meter mellan raderna. Lysrören av 
märket Philips MASTER TDL 85W/840 har en brinntid på 28 000 timmar och byts efter sex år. Byte 
av enskilda trasiga ljusrör utförs därför sällan, istället byts samtliga ljusrör ut vid samma tillfälle 
eftersom det är den mest ekonomiska lösningen. I figur 23 visas ljusrörsarmaturernas placering. 

 
I AFS 2000:42, Arbetsplatsens utformning anges att när lysrör används som belysningskälla vid 
mindre krävande arbetsuppgifter bör ljusrörens färgåtergivningsindex, Ra-värde vara större än 80. På 
företaget används ljusrör med ett Ra-värde på 84 vilket kan jämföras med dagsljusets Ra-värde  på  95-100 
(Starsby, 2003). 
 
Tillförseln av dagsljus är begränsad till endast ett fåtal fönster längs med sidorna. När fabriken 
byggdes fanns emellertid ljusinsläpp längs med hela fabrikens långsidor där väggens övre del bestod 

Tabell 5 Resultat från bullermätningar vid  
de platser där operatörer vistas, för mätplatser se 
bilaga 1. 
 

Mätplats Mätvärde (dBA) 
Manöverplats 
Inmagasin 
Utmagasin 
Märkstation 

73,1 
77,6 
77,1 
75,0 

Listning 
Monteringsbord A 
Monteringsbord B 

76,0 
80,9 
79,0 

Paketering 
Högtalare 
 

73,4 
80,1 

3m1,5 m 
 

1,4 m 
 

Figur 23 Placering av ljusrörsarmatur 
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av transparant betongglas. Betongglasset finns fortfarande kvar men utsidan har beklätts med isolering 
och korrugerad plåt. Väggar är målade i neutralt ljusa färger och betonggolvet har även det belagts 
med en förhållandevis ljus färg. Taket består av bullerdämpande skivor som till en början är vita vilket 
tillsammans med väggar och golv ger en låg kontrastverkan och en relativt ljus arbetsmiljö.  
 
Arbetsbelysning finns placerade vid flertalet maskiner och arbetsstationer. Ljus och reflektioner i 
metallen används bland annat för att upptäcka fel och brister på klingorna. På en del platser i 
produktionen finns dessutom punktbelysning utplacerad. 
 
Personalen har inte framfört några klagomål på den befintliga belysningen utan tycker att belysningen 
är tillräcklig. Belysningsmätningar visar att belysningsstyrkan varierar mellan 400-550 lux inom 
produktionsområdet. Vid märkningsstationerna på XYZ är belysningsstyrkan 200-250 lux, i 
dragskåpet 250 lux samt vinkelrätt mot planeringstavlan 270 lux. Resultaten från 
belysningsmätningarna finns i bilaga 1. 

5.3.4 Kemiska hälsorisker 
BahcoChem är ett gemensamt verktyg för kemikaliekontroll för enheterna i Sverige. På företagets 
intranet finns information tillgänglig för samtliga anställda över de kemiska ämnen som används vid 
respektive avdelning och produktionsenhet. I tabell 6 listas de kemiska ämnen som används inom 
cellen. 

 
  

Tabell 6 Kemiska ämnen som används inom cellen. 
Ämne Användning Risker 

Etanol 99,9% Rengörning. 

Mycket brandfarlig, kan irritera luftvägarna. 
Mycket höga halter kan ge huvudvärk, trötthet 
och försämrad reaktionsförmåga. Hudkontakt ger 
avfettning vilket kan ge torr och narig hud. 

 
KK Färg Original 

Svart tryckfärg till 
Tampongmärkning.  

Produkten är inte klassificerad som farlig eller 
brandfarlig. Avfettar huden vid  långvarig 
exponering. Reagerar explosionsartat med starka 
oxidationsmedel. 

KK Färg Orginal, 
blandfärg 
(15-20% Xylen) 

Tryckfärg vid 
Tampongmärkning. 

Farligt vid inandning och hudkontakt. 
Brandfarlig. 

KK förtunning 
Original  
(Xylen 60-80%) 

Förtunning av färg, rengörning 
av tampong, kliché, paletter 
och felmärkta sågar. 

Farligt vid inandning och hudkontakt. Irriterar 
ögon och hud. Hälsoskadlig, Inandning kan ge 
huvudvärk, trötthet, illamående och yrsel. 
Tränger igenom huden . Ototoxisk verkan. 
Brandfarlig. 

R03 UNIFETT 
(litiumfett) Smörjmedel. 

Extremt brandfarligt, Kan ge upphov till allergisk 
reaktion, illamående, trötthet och yrsel. Avfettar 
huden. 

R09 TEFLON Torrsmörjmedel för t.ex. 
transportband. 

Irriterar ögonen, Ångår kan göra att man blir 
dåsig och omtöcknad. Avfettar huden. 
Extremt brandfarligt. 

MULTISPRAY, 
Scantech 
 

Universalprodukt för 
smörjning. 

Undvik inandning av gas. Sörj för god 
ventilation. Avfettar huden. 
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De kemiska hälsorisker personalen utsätts för är främst hudkontakt eller inandning av gasformiga 
luftföroreningar från färg och förtunning. Vid rengörning av paletter på XYZ eller då felmärkta 
sågklingor torkas rena känns doften från förtunningsmedlet bort till monteringsborden. Mätningar av 
luftkvaliteten för en person som arbetar vid XYZ genomfördes under 2002. Mätningen utfördes under 
en åtta timmars arbetsdag och resultatet visar att den genomsnittliga exponeringen för xylen uppgår till 
1,2 ppm. 
 
För att minska mängden Xylen i luften är XYZ utrustad med punktutsug vid varje märkstation. Det 
finns även ett dragskåp placerad invid XYZ där färger och förtunning förvaras. Dragskåpet skall även 
användas vid tillredning av färg och vid rengörning av felmärkta sågklingor men dessa uppgifter utförs 
utanför dragskåpet.  Under dragskåpet i ett ventilerat utrymme finns en soptunna där handskar, trasor 
och tomma färgburkar slängs. Trasor fuktade med förtunning används till exempel vid torkning av 
tamponger ute vid XYZ, rengörning av klichéer samt vid rengörning av felaktigt märkta sågklingor. 
 
Det finns två typer av skyddshandskar att tillgå. Dels engångshandskar i vinyl i storlekarna small, 
medium och large samt 4H klassade handskar med större motståndskraft mot kemikalier i storlek 7, 
motsvarar storlek small. Operatörerna använder sällan skyddshandskar vid hantering av färg och 
förtunning.  
 
Smörjmedel används sparsamt för att smörja maskiner, verktyg och transportband. Innan fika och 
matrast tvättar montörerna sina händer. Ett handfat finns placerat i anslutning till pausrum och 
kaffeautomat.  

5.3.5 Inomhusklimat  
Personalen upplever inte inomhusklimatet som något problem förutom vid varma sommardagar då 
temperaturen kan stiga till 34 grader i vissa delar av fabriken. Ett bidrag till det varma 
inomhusklimatet är torkutrustning vid plasten, tvättutrustningen samt varmluftstorkar vid 
märkningsmaskinen. Under dessa förhållanden räcker ventilationen inte till men problemet kan till 
viss del avhjälpas med bordsfläktar. Under större delen av året arbetar de flesta operatörer i t-shirt. 
 
Efter klagomål på drag genomfördes en undersökning av arbetsmiljöingenjör från 
Arbetsmiljöutveckling. Källan till drag visade sig vara ventilationstrummorna. Monteringsplatserna 
flyttades därför till en annan del av lokalen och ventilationstrummorna försågs med 
ventilationsstrumpor.  
 
Luftfuktigheten anses normal och stiger av naturliga skäl under sommaren för att under vinterhalvåret 
sjunka något. En avdelning där luften varit torr har försetts med luftfuktare, förvaring av kartonger 
anses ligga till grund för problemen eftersom de avfuktar luften. För hög luftfuktighet ökar risken för 
rostangrepp på sågklingor som inte blivit skyddsplastade.  

5.3.6 Tillbud, olycksfall och risker 
Under hösten 2006 infördes ny bestämmelser gällande personal som vistas ute i produktionen. Skor 
med stålhätta är obligatoriskt för såväl produktionspersonal, besökare samt tjänstemän. 
 
Det förebyggande arbetet med att förhindra olyckor bedrivs i fyra olika former. 

• Förbättringsgrupper, där maskinansvarig, operatörer och reparatörer samlas en gång i veckan 
för att ta upp och föreslå åtgärder för risker, problem eller allmänna förbättringar.  

• Huvudskyddsombudets genomgång med nyanställda och sommarvikarier om arbetssäkerhet 
och risker. 

• Skyddsgruppen, bestående av avdelningschef och skyddsombud. Ansvarar för att driva frågor 
gällande miljö, hälsa och säkerhet. Genomför skyddsrond fyra gånger per år i syfte att 
upptäcka potentiella risker och följa upp förändringar.  
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• Skyddskommitté, samlas vid fyra tillfällen under året för att gå igenom skyddsgruppens 
lägesrapport, tillbud och olycksfall, kort- och långtidsfrånvaro, rehabilitering och 
företagshälsovård. Består av företagsledning, ordförande från respektive skyddsgrupp, 
skyddsombud, kvalitets- och miljöchef, rehabiliteringsombud och ibland representanter från 
arbetsmiljöutveckling och företagshälsovård.     

 
Följande tillbud och olycksfall har rapporterats in under 2006. Med tillbud menas en händelse utan 
skada som visar att en olycka kan inträffa och en olycka är en händelse som lett till skada. 
 
2006-04-18 Skärskada i XYZ. Operatören justerade en palett medan maskinen var igång. Paletten 
fastnade i banan och fingret kom i kläm vilket resulterade i en skärskada. 
2006-03-30 Risk för skärskada av passerade sågar skyddslist runt XYZ behövs. 
2006-03-14 Metallspån i fingret: en inflammation uppstod i fingret då en metallflisa trängt in och 
blivit kvar trots att operatören använde rekommenderade handskar. 
 
Under en skyddsrond 2002 skrevs i avvikelserapporten att personalen upplever känningar i axlarna av 
de manuella skruvdragarna med skruvmatning. Problemet åtgärdades genom att byta ut fjädrarna till 
en mjukare sort samt att ett hjälphandtag monterades vilket gör att greppet flyttas lägre ner, närmare 
bordsskivan. Samma år genomfördes en ergonomisk arbetsplatsundersökning enligt Occupational 
Saftey and Health Administrations (OSHA) standard för riskfaktorer. Undersökningen genomfördes 
av en Industrial Hygiene and Saftey Specialist samt chefen för Saftey Enviromental Quality från 
moderbolaget Snap on Incorporated. Deras bedömning visar att arbetsuppgifterna i de flesta fall är 
anpassade efter personalens förutsättningar med arbetsrotation var 20:e minut men att det finns en 
potentiell risk vid paketering i pallbox samt vid hantering av sågkartonger. 

5.4 Psykosocial  arbetsmiljö 
Följande beskrivning av den psykosociala arbetsmiljön har framkommit vid samtal och under 
deltagande och osystematiska observationer.  
 
Cellen är den trånga sektorn eller flaskhalsen inom produktionen. Det skall därför vara ett konstant 
flöde av produkter genom cellen vilket innebär att XYZ och monteringen aldrig skall stanna upp. Vid 
raster och lunch äter därför personalen i skift för att alltid ha cellen bemannad.  
 
Arbetet i cellen sköts av tre personer vilket ger möjlighet till en mer utpräglad social samvaro i 
jämförelse med övriga delar av produktionen där arbetet ofta utförs ensam. Arbetsrotation mellan 
stationerna i cellen genomförs varje timme och efter en halv dags arbete får operatörerna helt nya 
arbetsuppgifter vid andra delar av produktionen. Möjligheten att konversera begränsas dock av buller 
från XYZ och kringliggande verksamhet, vilket upplevs som ett problem.  
 
Den mest stressframkallande uppgiften inom cellen är den där operatören handhar XYZ, listar 
sågklingor samt förser monteringsborden med listade sågklingor. Arbetsmomenten är många och XYZ 
tycks leva sitt eget liv med upprepade stopp och problem. Att hinna med att förse montörerna med 
klingor och samtidigt sköta XYZ kan ge upphov till stress, särskilt vid upprepade driftsstörningar eller 
för en operatör med liten erfarenhet. Det finns dock möjlighet för operatören att stanna XYZ för att 
hinna med eller be någon av montörerna om hjälp. Att överblicka maskinen och dess funktioner 
begränsas av att operatören står/sitter med ryggen emot den.  
 
Montering och paketering är sista steget innan leverans och arbetsuppgifterna innebär normalt sätt att 
operatören kan arbeta i sin egen takt. Är det brottom att slutföra en order kan en eller två extra 
operatörer tillfälligt hjälpa till att paketera sågar. 
 
Operatörerna har möjlighet att påverka sin arbetssituation genom att på en informationstavla lista 
problem, synpunkter eller komma med förbättringsförslag som sedan tas upp under varje tisdag då 
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cellens förbättringsgrupp samlas. Operatörerna får också löpande information om förändringar, 
veckoåtagande, produktionsmål med mera. Inom produktionen råder ordning och reda samt 
visualisering av information och utrustning. 
 
Höjda produktionsmål innebär en högre arbetstakt och ett högre utnyttjande av arbetskraften eftersom 
antalet anställda är oförändrat eller till och med minskar. Ett nattskift har under hösten satts in med 
personal från båda skiftlagen och operatörerna arbetar förutom ordinarie schema även extra under 
helger vilket ger mindre tid för återhämtning. De sociala förhållandena i form av sammanhållning och 
trivsel visat sig skilja sig åt mellan de båda skiftlagen. Någon grundligare undersökning om vad 
skillnaden beror på har inte utförts i detta arbete. 

5.5 Sammanfattning nuläget 
Följande problemområden har identifierats. 
 
Översikt 
• Ställtiden av XYZ tar 24-90 minuter.  
• Det finns risk att fastna och klämma sig i XYZ.  
• Risk att metallspån tränger in i hud eller blåser in i ögonen. 
 

Ergonomi 
• 65 procent av de tillfrågade operatörerna upplever någon form av värk i muskler eller leder till 

följd av arbetet. 
• Det förekommer ett antal arbetsställningar med böjd nacke och rygg, arbete ovanför axelhöjd, 

vriden överkropp samt moment där operatören står med tyngden på ett ben. 
• Höjden på monteringsbordet anpassas sällan efter operatörens förutsättningar.  
• Flertalet operatörer sitter långt fram på stolen och får ingen support av ryggstödet.  
• Repetitiva arbetsmoment förekommer, till dessa räknas främst listning av sågklingor, placera 

färdigmonterade sågar på flexlinkbana och montering av handtag.  
• De flesta viker kartongerna manuellt, kartongvikningsutrustningen nyttjas inte. 
• Framdrivning av flexlinkbanan utförs med handkraft.  

 
Buller 
• Personalen upplever ljudet från XYZ som störande samt när handtagen rasar ner till 

monteringsbordet.  
 

Kemiska hälsorisker 
• Rengörning av paletter och felmärkta sågklingor utförs utanför dragskåpet. 
• Spädning av färg till rätt viskositet utförs utanförs till stor del utanför dragskåpet. 
• Operatörerna använder sällan skyddshandskar vid hantering och användning av förtunning och 

färg. 
 
Psykosocial arbetsmiljö 
Ett antal stressalstrande faktorer har påvisats, till dessa räknas buller, ljudnivå från gemensam radio, 
driftsstörningar och upprepade stopp i XYZ, väntetid när felen avhjälps i kombination med att XYZ 
helst skall gå hela tiden, även under rast. Start och stopp av etikettmaskin glöms bort. 



  

 50 

 



 – NULÄGESANALYS –  

 51 

6 Nulägesanalys 
I beskrivningen av nuläget identifierades ett antal problem. De har här analyserats för att finna 
orsaken till varför de finns. 

6.1 Översikt 
Dagens flaskhals är monteringen där märkmaskinens kapacitet inklusive en erfaren listare producerar 
märkta sågklingor i en högre takt än vad montörerna hinner ta undan. Cellen innehåller också ett stort 
antal buffertplatser mellan de olika momenten, det är många gånger en sågklinga hanteras innan den 
ligger färdigpaketerad i en pallbox klar för leverans. 
 
Märkmaskinen börjar bli gammal, sliten och behöver ersättas. Ställtiden tar lång tid och oförklarliga 
problem uppstår då maskinen stått stilla under en natt. Det finns även risk för klämskador eller att 
fastna i XYZ. Särskilt påtagliga blir riskerna om operatören skall flytta en pallett som fastnat, ta undan 
en sågklinga som hamnat snett samtidigt som XYZ fortfarande är i drift. Det är inte bara XYZ som 
börjar bli sliten, pallvändaren läcker olja, den pneumatiska frammatningen av flexlinkbanorna är trasig 
och stolar och bord är slitna. En tänkbar orsak till att dessa problem inte åtgärdats är att de inte 
påverkar produktionen i lika stor utsträckning som ett driftstopp i XYZ samt att man inväntar och 
hellre lägger resurserna på den nya cellen.  
 
En sammanställning av de inrapporterade riskerna för cellen under åren 2000-2006 visar på följande 
risker som än idag är aktuella: 
 
• Personer som vistas i närheten av XYZ kan få skärskador eller fastna i passerande sågklingor. 
• Operatörer riskerar att komma i kontakt och skada sig vid maskinens rörliga delar. Klämrisk 

finns vid in- och utmagasin, mellan lyftbord och snurrbord och vid märkningsstationerna.  
• Brister finns vid hantering av lösningsmedel och märkfärger.  
• Det är lätt att komma i kontakt med de upphettade delarna på varmluftstorkarna, till exempel när 

paletter fastnar i XYZ.  
• Vid montering händer det att små metallspån lossnar från skruvhuvudet då skruvdragaren slinter. 

Metallspånen riskerar att tränga in i huden eller blåsa in i ögonen, vilket inträffat vid några 
tillfällen. 

6.2 Ergonomi 
För att bedöma det ergonomiska läget i cellen har ett antal arbetsställningar valts ut och analyserats 
med hjälp av Rula. Plibel har använts i syfte att identifiera brister i arbetsmiljön som kan ge upphov 
till muskel- och ledbesvär. Resultaten har därefter ytterligare analyserats för att finna orsaken till 
problemen. 

6.2.1 Plibel 
Genom att besvara frågorna i analysen har ett antal moment identifierats som kan ha samband med de 
besvär operatörerna angivit i  muskel- och ledbesvärsankäten. De moment som kan ge upphov till 
belastningsbesvär presenteras här. Analysen i sin helhet återfinns i bilaga 4. 
 
• Höjden på monteringsbordet ställs sällan in.  
• Rörelseutrymmet mellan utmagasin och listningsbord är begränsat, avståndet mellan utmagasin 

på XYZ och listningsbordet är 0,4 meter räknat från stolens kant till skyddshuven. 
• Ramen kring utmagasinet hindrar operatören från att använda rätt lyftteknik. 
• Skruvdragning är ett arbetsmoment som upprepas frekvent, uppemot 1800 gånger under två 

timmar med ett genomsnittlig kraft på 35 N. Listning samt att placera sågar på flexlinkbana 
upprepas frekvent.  
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• För att klara av att dra ner skruvdragaren med 3 kilo måste greppet kring skruvdragaren vara 
minst detsamma, troligtvis större. 

• När operatören bär lådorna från paketeringsbordet till pallboxen låser han/hon fast stapeln med 
lådor under hakan.  

• Arbete då nacken hålls framåtböjd mer än 15 grader sker främst vid montering men även vid 
listning.  

• Både när sågkartonger läggs i pallbox samt då sågklingor lyfts från pall till inmagasin i XYZ 
innebär att operatören står med tyngden på ett ben med det andra benet utsträckt bakåt som 
motvikt, se figur 24. 

• Arbete med ryggen kraftigt framåtböjd, mer än 60 grader, sker när kartonger placeras i pallboxen 
och vid avläsning av räkneverk på XYZ. Se figur 25 och 26.  

 

 
• De synkrav som ställs vid cellen är att läsa orderlistor med 12 punkters teckenstorlek, avläsning 

av räkneverk, spädning av färg, passiv avsyning av sågklingor och handtag. 
• Arbete med obekvämt skjutande eller dragande av bördor sker då sågklingorna transporteras på 

europall från inplastningen till inmagasinet vid XYZ. En fullastad pall med 1450 stycken 
ryggsågsklingor väger 510 kilo och för transporten används handragna pallyftare. Används en 
handdragen elpallyftare (Kentruck B69, 326 kilo) blir den totala massan att dra eller skjuta 840 
kilo. Transportsträckan på 29 respektive 43 meter har fyra 90-graderskurvor och på sina ställen 
trånga passager vilket innebär att operatören måste bromsa och accelerera lasten vid ett flertal 
tillfällen. 

 

Figur 24 Lyft av sågklingor 
från pall till inmagasin på 
XYZ. 

Figur 25  Avläsning av  
räkneverk, XYZ. 

Figur 26 Placering av 
kartonger i pallbox. 



 – NULÄGESANALYS –  

 53 

6.2.2 Rula 
Totalt analyserades fjorton arbetsställningar och resultaten visar att ingen av arbetsställningarna är 
acceptabel. De flesta arbetsställningar, nio av fjorton, fick en poängsumma på mellan tre och fyra 
vilket kräver vidare utredning och att en förändrig kanske behöver genomföras. Den sämsta 
arbetsställningen enligt Rula är när operatören torkar ren tampongen och avläser räkneverket.  
Ingen arbetsställning kräver dock en omedelbar förändring. I tabell 7 redovisas resultaten av Rula. 
 

Tabell 7 Fördelning av arbetsställningar per kategori enligt Rula. 
Antal 

arbetsställningar Rekommenderad åtgärd enligt Rula 

0 Acceptabel arbetsställning om den inte hålls för länge eller 
repeteras för ofta. 

9 Vidare utredning eller förändring kanske behöver genomföras 
5 Förändring bör ske snart 
0 Förändring bör ske genast 

 
Bland arbetsmomenten inom segmentet  ”Förändring bör ske snart”  hamnar:  

• Kontroll av räkneverk på XYZ. 
• Lyft av sågar från pall, då operatören sträcker och lyfter sågklingor från andra sidan av pallen. 
• Rengörning av tampong. 
• Lyft av sågar från utmagasin. 
• Placera sågkartonger i pallbox. 
 

Bland arbetsmomenten inom segmentet  ”Vidare utredning och förändring kanske behöver 
genomföras”  hamnar:  

• Lyft av sågklingor till inmagasinet. 
• Montering av handtag. 
• Placering av sågar på flexlinkbana.  
• Raka ner handtag från upplyft pallbox ner till monteringsbordet. 
• Paketering av sågar. 
• Listning; både stående och sittande.  
• Lyfta och förflytta sågklingor från utmagasinet till bord där listning utförs. 

6.2.3 Djupare analys av arbetsställningar och arbetsmoment 
Att arbeta inom cellen ger möjlighet till både sittande och stående arbete, rotation mellan 
arbetsuppgifter samt arbete från höger och vänster sida. Trots det finns återkommande repetitiva 
arbetsmoment och mindre lämpliga arbetsställningar som kan orsaka värk i nacke, skulderparti och 
nacke. Ett antal felaktiga arbetsställningar kan förklaras med utrusningens utformning eller placering. 
Till dessa räknas:  

- Placering av pall vid inmagasin gör att operatören ”genar” och sträcker sig över pallen för att 
greppa sågklingorna på andra sidan, vilket gör att arbetet utförs med böjd rygg, ståendes på ett 
ben med andra benet utsträckt som motvikt  

- Avstånd mellan utmagasin och listningsbord är för kort vilket begränsar rörelseutrymmet, 
skyddsramen hindrar också operatören från att använda rätt lyftteknik.  

- Utformning och materialval av pallyftaren/handtagsrännan är inte anpassat för handtagen där 
tvåkomponentshandtagen har en högre friktion. Det innebär att operatören får använda raka för att 
ta ner handtagen, ett arbetsmoment som ibland utförs över axelhöjd.  
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- XYZ:s räkneverk har både placerats och utformats felaktigt. Det innebär att operatören tvingas till 
en kraftigt böjd arbetsställning vid avläsning. Siffrorna är också för små.  

- Att arbetsstolar och arbetsbord inte ställs in optimalt förklaras av personalen med att ”man slarvar 
lite med detta eftersom jag ändå bara skall sitta där en timme”. Den egentliga förklaringen ligger i 
att det är besvärligt att ställa in utrustningen.  

- Luftsladdarna mellan fotpedalen som sitter fastmonterad på fotpallen och flexlinkbanan är för 
korta vilket hindrar rätt placering och förflyttning av fotpallen. Ytan på fotpallen är också för 
liten, höjdinställning besvärlig och dess vikt för liten vilket gör att den glider ur position. 

- Ett av monteringsborden vilar på två bärarmar av stål med ett inbördes avstånd av 660 millimeter 
vilket begränsar benutrymmet. 

- Kvaliteten på kartongerna innebär att kartongvikningsutrustningen inte kan användas, kartongerna 
viks på fel ställe eller går sönder. 

- Ramen kring märkningsstationerna på XYZ innebär en vriden arbetsställning med armarna 
ovanför axelhöjd. Korta personer måste stå på tå för att komma åt att byta kliché eller torka ren 
tampong. 

- Operatören som handhar XYZ står med ryggen emot maskinen, det innebär upprepade vridningar 
för att överblicka och kontrollera maskinen. 

- Instruktioner för hur kartonger skallplaceras i pallboxen är placerad vid ett av paketeringsborden 
och inte vid själva pallboxen. 

 
Att montering av lister och handtag ger upphov till besvär är ofrånkomligt då arbetsmomenten är 
ensidiga, monotona och antalet repetitioner många. Montering av handtag kan ur ett arbetsfysiologisk 
perspektiv även ses som ett statiskt arbete. 

6.3 Buller 
I teoriavsnittet (kap 4.1.2) finns en tabell med rekommenderade exponeringsvärden för olika 
arbetsförhållanden. Verksamheten i cellen är något svårdefinierad, men vid den manuella monteringen 
av handtag, listning av sågklingor samt vid paketeringen skall bullerexponeringen enligt 
rekommendation ej överstiga 55 dBA.   
 
Mätningar visar att ljudtrycksnivån i det område där operatörer/montörer befinner sig mest frekvent 
ligger inom intervallet 73,9-80,9 dBA  och att ljudet inte är att betrakta som lågfrekvent eftersom de 
uppmätta värdena med A- respektive C-filter inte skiljer sig åt i någon större utsträckning.  
 
Tre indikationer på att bullret XYZ alstrar är besvärande och behöver förbättras är att den 
gemensamma radion används för att maskera maskinbullret, att flertalet operatörer väljer att använda 
hörselskydd samt att personalen upplever en känsla av befrielse när maskinen stängs av. 
 
De störande ljuden uppstår när rullbanan sätts i rörelse, när paletterna stannar vid varje station, när 
sågar lyfts och placeras på palett, och pneumatiska missljud från sugkoppar och annan luftdriven 
utrustning. De störande ljuden bidrar till en ökad bullernivå i direkt anslutning till maskinen men 
bidrar även till en försämrad bakgrundsnivå i hela lokalen. Ljudtrycksmätningar visar att nivåerna 
ligger omkring 75 dB(A) i närheten av XYZ och att konversera i normal samtalston är därför svårt. I 
tabell 7 visas uppmätta ljudtrycksnivåerna i relation till möjligheten att föra samtal. 
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Den närmsta hörselvilzonen finns i matsalen. Pausrummet som saknar tak minskar direktljudet från 
produktionen med omkring 10 dB(A) men det lågfrekventa ljudet från ventilationsutrusningen, 
placerad ovanför pausrummet blir mer påtagligt.  

6.4 Kemiska hälsorisker 
Hantering av förtunning och färg innebär en ökad exponering för organiska lösningsmedel. Dessa 
ämnen upptas genom huden och vid inandning med risk för kronisk toxisk encefalopati och skador på 
hörselorganen. Flera arbetsmoment som skall utföras inuti dragskåp utförs på andra platser där 
ventilation saknas. Detta beror på att dragskåpet är för litet, har dålig belysningen samt att insynen 
begränsas av nedsmutsade fönster och en för liten öppning. Det slarvas med användandet av handskar 
där en trolig orsak är att personalen inte informerats tillräckligt om riskerna. Klass 4H skyddshandskar 
med högre motståndskraft än vinylhandskarna finns endast framtagna i 2 exemplar och passar endast 
små händer. 
 
Lukten av förtunning känns bort till monteringsborden när paletter och felmärkta sågklingor rengörs. 
För att doften av xylen skall kunna urskiljas behövs nivåer kring 20-40 ppm. Operatören som för 
tillfället rengör sågklingor utsätts därför för en betydligt högre dos, det är inte omöjligt att 
arbetsmiljöverkets takgränsvärdet på 100 ppm under 15 minuter uppnås. Nivågränsvärdet enligt AFS 
2005:17 Hygieniska gränsvärden är 50 ppm. 

6.5 Psykosocial arbetsmiljö 
Hur en person upplever stress är individuellt. Att ha för mycket att göra i kombination med litet 
inflytande över det egna arbetet är en vanlig orsak till stress. Att inte ha något att göra och att vänta 
kan även det framkalla stress. Utsliten utrustning, upprepade fel och driftstopp, maskinbuller är ett 
antal tänkbara faktorer som bidrar till en försämrad psykosocial miljö. 
 
Trots att arbete skall ske efter egen förmåga och egen arbetstakt styrs produktionstakten till viss del av 
övriga medarbetare och XYZ:s kapacitet. Att som listare och operatör av XYZ hinna med att förse 
montörerna med listade sågklingor kan vid maskinstrul kännas både stressande och frustrerande. På 
motsvarande sätt kan en erfaren och duktigt listare stressa montörerna genom att arbeta snabbare än 
vad montörerna hinner med vilket ger en växande hög med listade sågklingor på montörens bord. 
Något som de flesta operatörerna upplever som positivt är att arbeta tillsammans med andra eftersom 
arbetet i övriga delar av produktionen sker ensamt. Dessvärre upplevs ljudmiljön negativt vilket 
innebär att möjligheten för konversation hindras. Arbetsrotation varje timme upplevs också positivt 
och att arbetsupplägget utformats med paketering under fem minuter var 20 minut ger listaren en 
chans att vid maskinstrul hinna ikapp och förse monteringsborden med listade sågklingor under tiden 
montörerna paketerar.

Tabell 7 Buller försvårar samtal (Andersson 1998). Gult fällt anger uppmätta ljudtrycksnivåer i cellen. 
 

Bakgrundsnivå i 
lokalen NR-kurva 

Avstånd för normal 
röststyrka i meter 

Avstånd för förhöjd 
röststyrka i meter 

Möjlighet att föra 
telefonkonservation 

40 7 14 God 
45 4 8 God 
50 2,2 4,5 Tillfredställande 
55 1,3 2,5 Tillfredställande 
60 0,7 1,4 Med viss svårighet 
65 0,4 0,8 Med viss svårighet 
70 0,2 0,45 Med viss svårighet 
75 0,13 0,25 Med svårighet 
80 0,07 0,14 Omöjligt 
85 - 0,08 Omöjligt 
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7 Framtidsbeskrivning 
I detta kapitel presenteras de faktorer som kan komma att påverka framtiden för företaget och 
tillverkningen av handsågar i cellen. 
 
Arbetet med leanproduction påbörjades för 3,5 år sedan och har på kort tid gett resultat. 
Under de närmsta fem åren kommer förbättringsarbetet vara en viktig och en ständigt pågående 
process där huvudmålet är sänkta kostnader och ökad produktivitet. 
 
Det långsiktiga målet är att öka flexibiliteten i fabriken, minska antalet produkter i arbete (PIA) och 
minska batchstorlekarna för att på sikt närma sig enstyckstillverkning. Antalet kassationer skall 
minimeras, ledtiderna kortas ner och tillgängligheten på maskinerna höjas genom förbättrat underhåll 
och minskat stillestånd. 
  
En generell punkt i leanproduction är att minska eller eliminera mängden slöseri. Det handlar inte bara 
om att effektivisera och optimera maskiner och utrustning utan även titta på vad som händer omkring 
processerna, till exempel materialhantering. Nya sågmodeller kommer inte att innebära några större 
förändringar vad gäller produktionssätt eller maskinpark. Ny utrustning och maskiner kommer att i de 
flesta fall att utvecklas och tillverkas inom företaget vilket förväntas ge bättre billigare och mer 
anpassade maskiner för verksamheten samt en ökad kunskap inom företaget.  
 
Arbetet med att införa UV-härdande tryckfärg har påbörjats och förväntas ge ökad flexibilitet, lägre 
energikostnader, ökad produktionshastighet samt minskad användning och exponering av organiska 
lösningsmedel. Att övergå från lösningsmedelsbaserade färger kan visa sig ge andra fördelar då nya 
regler beträffande bullerexponering i kombination med ototoxiska ämnen kan komma att införas.  
 
Under den närmsta fem åren kommer verksamheten att förbättras för att klara av en tänkbar 
volymökning i stoleksordningen 60 procent och efterfrågan på handsågar förväntas stiga i jämn takt 
under de närmsta åren. Huruvida försäljningsorganisationen klarar av att sälja i nivå med  
kapacitetstillgången återstår att se, men målsättningen är att det skall finnas kapacitet för den 
volymökningen.   
 
Några nyanställningar planeras inte utan personalstyrkan kommer istället att minska med omkring fem 
personer under de kommande fem åren genom naturliga pensionsavgångar och uppsägningar på egen 
begäran. För att bättre utnyttja maskiner och övrig utrustning planeras en ökad bemanning på 
nattskiften med förflyttning av personal från dagens tvåskift till ett mer utpräglat 3-skiftsarbete, med 
ständig natt.  
 
Under hösten eller vintern 2006 kommer avdelningen Raktöver och Trägårdssågar att knytas närmare 
varandra genom en ny layout. En omstrukturering bland maskiner görs i syfte att förbättra flödet 
genom minskade transporttider och transportsträckor. En begagnad speedsaw-line för tillverkning av 
sågklingor har under 2006 köpts in från England. Maskinen kommer att installeras under vintern 2006-
2007 och förväntas öka produktionskapaciteten med 600 000 sågklingor.  
 
Gemensamt för alla fabriker inom SNA koncernen är att varumärkena skall kopplas från 
produktionsenheterna. Fabriken i Bollnäs har därför under året bytt namn från Bahco till SNA Europe. 
En annan organisationsförändring är att säljbolagen för de olika varumärkena slås samman vilket 
öppnar upp säljkanaler i främst Spanien, Italien och Portugal där försäljning av Bahco-sågar varit låg. 
På liknande sätt medför detta att sågtillverkare vid andra produktionsenheter och under andra 
varumärken får tillgång till de marknader där varumärket Bahco varit dominerande.  
 
Tillverkningen och försäljningen av sågar är till skillnad från andra branscher relativt okänslig för 
svängningar i konjunkturen. Styrkan för produkter från Bahco ligger i dess varumärke och köparna 
tillhör en köpstark kundgrupp relativt okänsliga för förändringar i pris. Byggbranschen har på senare 
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tid haft en positiv uppgång samtidigt som intresset för renovering, inredning och ombyggnad tilltagit 
genom tv-program såsom Äntligen hemma, Roomservice, Bygglov och motsvarande europeiska ”fixa 
hemma” program. 
  
Störst tillväxtpotential ser företaget i mellanprissegmentet som idag omfattaren en årlig 
försäljningsvolym på mellan 40-50 miljoner sågar. Med minskade produktionskostnader och ökad 
kapacitet öppnas även marknaden för Private Brand upp. Private Brand betyder att en stor 
återförsäljare eller varumärkeskedja köper in en stor volym sågar och sätter sitt eget namn på 
produkten. En annan tillväxtmarknad är den för märkta sågklingor, där beställaren själv monterar 
handtag och list. Fördelarna med den här typen av tillverkning är minskade marknadsföringskostnader 
och en ökad stabilitet i försäljningsvolymerna. Några planer på att konkurrera med de riktigt billiga 
sågtyperna av sämre kvalitet tillverkade i låglåneländerna finns inte. På sikt kan dessa fabriker bli 
konkurrenter när kvaliteten på deras produkter förbättras. Den ökande marknaden för el-verktyg kan 
också komma att påverka försäljningen negativt. 
 
Risken med att tillhöra en stor koncern är att tillverkningsorten är oviktig. Här är det lönsamhet och 
vinst som räknas. Om produkter kan tillverkas billigare på ett annat ställe till likvärdig kvalitet kan 
verksamheten flyttas. Av kostnadsskäl flyttades därför verktygstillverkningen från Enköping till 
Spanien och under 2006 flyttades stämjärnstillverkningen från Bollnäs till Portugal. Om etableringen i 
annat land dessutom genererar stöd i form av skattelättnader och bidrag ökar risken för utflyttning. Vid 
flytten av Bahco enheten i Enköping till Spanien drogs paralleller med Continentals flytt av 
däcktillverkning från Gislaved till Portugal under 2002. Här sägs lokaliseringsbidrag ur EU:s 
strukturfondsmedel bidragit till att flytten blev mer lönsam.  
 
Det höga löneläget i Sverige är en nackdel och för att kunna konkurrera med länder med lägre 
lönekostnader är en hög lönsamhet viktig. Under 2006 var fabriken i Bollnäs den mest lönsamma 
enheten inom SNA-Europe och arbetet med att förbättra verksamheten förväntas sänka 
produktionskostnaderna med ytterligare tio procent per år under de närmsta tre till fem åren.  
 
De största hoten mot att klara av lönsamhetsmålen är ökade lönekostnader och stigande energipriser.  
För att minska sitt energioberoende och minska känsligheten för stigande energipriser planeras som 
tidigare nämnts byte till UV-härdande färg samt en anläggning för värmeåtervinning. Stigande 
stålpriser kan också påverka resultatet negativt men ledningen förutspår att priset på deras stålkvalitet 
kommer att stå kvar vid nuvarande pris eller till och med sjunka något.
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8 Framtidsanalys 
Eftersom det för tillfället inte planeras för några nyanställningar kommer medelåldern hos personalen 
att stiga. Människan når sin fysiska topp vid 20-25 års ålder då en successiv försämring av kroppens 
funktioner startar vilket ökar risken att drabbas av arbetsrelaterade sjukdomar. Det ställer högre krav 
på utformning av arbetsplatser och arbetsuppgifter. Bland annat är behovet av belysning 50 procent 
högre för en 50-åring jämfört med en 40-åring eller 100 procent högre för en 60-åring jämfört med en 
person under 40 år. 
 
Inom de kommande fem åren skall det finnas möjlighet att öka volymen med 60 procent med samma 
personalstyrka som idag. För att klara av ökningen är en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö viktig. 
Det gäller att personalen har stora möjligheter att påverka arbetstakt, arbetsfördelning och arbetsätt 
både i förhållande till det tekniska systemet och till andra människor.  
 
För att skapa trivsel och minska risken för stress är ett positivt arbetsledningsklimat viktigt liksom 
stimulans från själva arbetet, lagom arbetsbelastning och en god arbetsgemenskap.  
 
Att låta personalen arbeta extra under helger och kvällar minskar tiden till återhämtning och vilket på 
sikt ger en ökad risk för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro. Troligtvis resulterar volymökningen 
i att nattskiftet blir permanent. 
 
Hotet om att verksamheten skall flyttas till ett låglöneland kan i sig bidra till ett försämrat 
arbetsmiljöklimat med ökad stress och oro. Detta hot kan även motivera personalen till att ständigt 
förbättra verksamheten och att prestera goda resultat. 
 
 
 
 
 



   

 60 



 -KRAVSPECIFIKATION-  

 61 

9 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen har utformats med utgångspunkt från nulägesbeskrivning och framtidsbeskrivning 
där avsikten är att lyfta fram krav för hur den nya cellen skall utformas. Kravspecifikationen kommer 
att användas vid värdering och val av de förslag som tas fram. 
 
Drift 
• Bör kunna köras/hanteras av 1-2 personer 
• Användarvänlig och lättskött 
• Hög säkerhet och tillförlitlighet 
• Minimal ställtid  
• Korta ledtider  
• Effektivitet, rätt sak vid rätt plats och vid rätt tid 
• Enstycksflöde 
• Undvika eller minimera 

° onödiga icke värdehöjande arbetsmoment  
° transporter och hantering 
° överproduktion 
° buffert/lager 
° väntan 
° risk för skador 
° risk att göra fel 

 
Konstruktion 
• Enkel konstruktion, gärna uppbyggd av standardkomponenter 
• Kompakt, liten och långsmal  
• Ytkrav 96 m2 (12x8m)  

° Fri yta runt maskin, minst 1 m (Johansson 1998) 
° Fri arbetsyta vid maskiner är minst 1x1 m  
° Avstånd från maskiners rörliga delar är minst 0,6 m (AFS 2000:42) 

• Tillräckligt med utrymme och åtkomlighet för arbetsrörelser, transport, påfyllning av materiel, 
reparation, underhåll, service och städning  

 
Kapacitet 
• Bibehållen eller förbättrad kvalitet 
• 600 000 sågar per år, ger en takttid på 16,2 sekunder per såg. (se bilaga 5, beräkning av takttid) 
• Om fem år skall det finnas möjlighet att producera 900 000 sågar per år vilket ger en takttid på 

10,0 sekunder per såg. (För beräkning av takttid se bilaga 5) 
• Tillgänglighet 80 procent 

 
Flexibilitet 
• Möjlighet att automatisera arbetsmoment 
• Lätt att bygga om, byta ut eller förändra utrustningen 
• Lätt att återanvända 
• Klara av en produktionsökning på 10 procent per år under fem år  
• Flyttbar 

 
Ekonomi  
• Bra totalekonomi, inkluderar investeringskostnad, kostnader för drift, energi, personal, 

förbrukningsmaterial, service, reparationer och stillestånd. 
• Budget på 500 000 – 700 000 kr, exklusive kostnad för arbete 
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Arbetsmiljö 
Verksamheten ska följa gällande arbetsmiljöstandard (AFS 2000:42) och arbetsmoment, maskiner och 
utrustning skall vara utformad för att främja en hög säkerhet. 

 
• Ergonomi  

° Inga tunga lyft eller tungt dragande/skjutande av last 
° Tillräckligt arbetsutrymme för korrekt utförande av arbetsuppgifter  
° Minska antalet repetitioner för riskfyllda arbetsmoment 
° Varierande arbetsställningar 
° Inget arbete i muskler och leders ytterlägen 
° Inget arbetsmoment ovanför axelhöjd 
° Hänsynstagande till individfaktorer såsom ålder, olika kroppsmått och muskelstyrka 

• Belysning 
° Tillräckliga krav på belysning med hänsyn tagen till arbetsuppgifterna innefattar 

oavsiktliga reflektioner, kontrast, belysningsstyrka 
• Kemiska hälsorisker 

° Undvika eller minska användningen/exponeringen för hälsoskadliga ämnen 
• Buller  

° Ljudtrycksnivåer under Arbetsmiljöverkets nedre insatsvärde 80 dBA 
° Möjliggöra samtal utan kraftigt höjd röststyrka, innebär ljudtrycksnivå mindre än 60 

dB(A) 
• Psykosocial arbetsmiljö och arbetsorganisation 

° Ett anpassat och innehållsrikt arbetsinnehåll 
° Möjlighet till arbetsrotation 
° Möjlighet att påverka eget arbete 
° Stressmoment skall undvikas  
° Visuellt flöde, lätt att lära sig och förstå processen 
° Väl utformade rutiner och instruktioner 

 
Det viktigaste kravet är att utrustningen skall vara utformad på ett sådant sätt att den uppfyller 
kapacitetskraven idag och om fem år. Att skapa en säker och bra arbetsmiljö för operatörerna är också 
ett viktigt krav vilket också är målsättningen och en av hörnpelarna i detta arbete. Därför är också 
beskrivningen av arbetsmiljökraven omfattande med fokus på de problemområden som upptäcktes 
under kartläggningen av nuläget. Till de mest betydelsefulla arbetsmiljökraven räknas områdena 
ergonomi, buller och kemiska hälsorisker. 
 
Det ekonomisk kravet är också av stor betydelse eftersom en dyr lösning inte kommer att realiseras. 
Målkostnaden är därför ett nästintill absolut krav om inte investeringen genererar en hög avkastning. 
Vid en värdering kommer ekonomin att viktas något lägre för att inte få en för stor inverkan.  Det skall 
även påpekas att skälet till detta arbete är annat än sänkta kostnader genom rationalisering eller höjda 
intäkter genom ökad kapacitet. 
 
Rubrikerna drift och flexibilitet värderas lika högt men lägre än kraven på kapacitet, arbetsmiljö och 
ekonomi. Ett väsäntligt krav är dock utrustningens flexibilitet vad gäller den förväntade 
produktionsökningen inom fem år. Utrustningen bör även följa de lean-principer som ställts upp under 
rubrikerna drift och flexibilitet. Det krav som värderas lägst är konstruktionskraven. 
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Figur 27 Koncept A” J-flöde” 

10 Utveckling av cellen 
Detta avsnitt beskriver grundförutsättningar för cellen, de fem olika grundkoncept eller 
flödesprinciper  som togs fram i arbetet med 3P,  val av ett koncept samt vidareutveckling av detta 
vilket innefattar val och värdering av märkteknik, färg samt automatiseringsgrad för 
handtagsmontering.  

10.1 Konceptutveckling 
Gemensamt för de fem koncepten är att följande moment skall genomföras i cellen. 
 
• Märkning. I första hand skall cellen klara av enfärgsmärkning av sågklingan men för att öka 

flexibiliteten och kunna köra sågar från den andra avdelningen togs beslutet att maskinen skall 
kunna byggas ut alternativt förses med ytterligare märkstationer. 

• Streckkod. Sågen skall förses med en ean-kod på sågklingans baksida. Den kan antingen märkas 
med svart färg på vit bakgrund alternativt klistras fast i form av en etikett.  

• Montering. Ett handtag skruvas fast på sågklingan. 
• Listning. En skyddslist placeras på sågklingan för att skydda sågtänder och minska risken att 

skada sig på de vassa tänderna. 
• Paketering, sågarna skall placeras i kartong och därefter i en större pallbox för leverans.   

 
Sågklingan bör märkas innan handtag och list monteras, det underlättar märkprocessen då handtag och 
list kan vara i vägen. Beroende på färgval är det en fördel om streckkodsetiketten appliceras efter 
märkprocessen då torkning av trycket i vissa fall genomförs med varmluft vilket riskerar att förstöra 
etiketten. 
 
Fastskruvning av handtag har i den nuvarande cellen visat sig vara ett moment med hög repetitivitet  
vilket ger upphov till statisk belastning av bland annat muskler i skulderparti, axel, arm och handled 
med ömhet och värk som följd. Därför togs beslutet att detta moment skall automatiseras.  
 
Lösningen skall vara flexibel, det skall vara möjligt att exempelvis automatisera momentet där handtag 
placeras på sågklingan och momentet där skyddslisten sätts fast på sågklingan.  
 
För påplock och uppriktning av sågklingan kommer samma beprövade teknik som används vid övriga 
maskiner att användas. Operatören lyfter ett paket med sågklingor till ett inmagasin där en 
sugkoppsförsedd arm lyfter sågklingan till uppriktningsbordet. Uppriktning av sågklingan skall ske 
mot sågklingans rygg då avståndet mellan sågklingans rygg och hålbilden vid handagsfasonering alltid 
är konstant. Att rikta mot tandraden kan vid en eventuell omslipning göra att den automatiska 
skruvdragaren missar hålen eftersom den extra materialavverkningen minskar avståndet mellan 
tandrad och hålbild. 

10.1.1 Koncept 
Koncept A – ”J–flöde” 
Har ett Flöde i form av ett J, där märkning, 
torkning och etikettering sköts automatiskt i likhet 
med hur XYZ fungerar idag. Operatörens uppgift 
är att greppa klingan när märkningen är avklarad, 
placera sågklingan och ett handtag i en fixtur där 
handtaget skruvas fast på klingan. Sågen lyfts ur 
fixturen, listas för hand och läggs i kartong. I figur 
27 visas Koncept A. 
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Figur 30 Koncept D ”Brevinkast”. 

Koncept B – ”Tracken” 
På fabriken i Bollnäs finns en begangnad Montracbana som köpts 
in från en av Ericssons fabriker där den använts för 
tampongmärkning av mobiltelefonskal. Montracbanan är 
uppbyggd av standardkomponenter och kan på ett enkelt sätt 
byggas ut eller byggas om. Grundidén är tystgående eldrivna 
vagnar som transporteras ovanpå en stömförsedd 
aluminiumskena mellan olika stationer.   
 
I Bollnäs har utrustningen byggts om och försetts med tre 
märkstationer för screenmärkning. Den har använts i 
försöksverksamhet för UV-härdande färg och står idag oanvänd.  
Tanken är att utveckla Montracbanan och bland annat förse den 
med en manuell station för handtagsmontering, se figur 28.  

Skall sågklingorna transporteras med handtagsfasoneringen utåt behöver Montracbanan breddas för att 
förhindra att sågklingorna fastnar i varandra. 
 
Koncept C – ”Rundgång”  
Sågklingorna åker på en rundgående 
transportbana vilket innebär att maskinen 
kan göras smal, se figur 29. Om klingorna 
skall transporteras direkt på bandet behövs 
magneter för att hålla fast klingorna i rätt 
position, alternativt paletter. Operatören 
placerar handtaget på sågklingan i slutet 
av banan. 
 
Koncept D –  ”Brevinkast” 
Påminner om nuvarande lösning, med en 
märkningsdel motsvarande XYZ och en 
monteringsdel likt ett monteringsbord, se figur 30. För märkning används montracbanan som kopplas 
samman med monteringsbordet via ett kort transportband som också fungerar likt en buffert mellan 
maskin och monteringsbord. Operatören tar sågklingan från buffertbandet, förser den med list, tar ett 
handtag och placerar handtaget och klingan i en fixtur där de skruvas ihop med en automatisk 
skruvdragare. Sågen ”postas” därefter i ett långsmalt hål i monteringsbordskivan och glider ner till en 
buffertbana placerat under bordet. Buffertbanan transporterar därefter upp sågen till paketeringen, se 
figur 31.  Att arbeta på det här viset minskar antalet vridningar och manuella förflyttningar av 
sågklingor jämfört med idag. 
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Figur 31 Koncept E ”Indexbord”. 

Koncept E – ”Indexbord” 
Ett indexbord är ett rundmatningsbord där hela 
bordsskivan roterar mellan fasta lägen. 
Utrustningen såsom märkstation, tork, etikett och 
skruvdragare placeras på utsidan av bordsskivan. 
Rotation motsols minskar risken att skadas eller fastna 
i sågens tänder då sågklingan åker runt med ryggen 
först. Används en märkstation kan utrustningen göras 
liten och kompakt. I figur 31 visas en principskiss 
över indexbordet.  

10.1.2 Val av koncept 
För att få en objektiv bedömning och värdering av 
förslagen har de fem koncepten värderats mot 
kravspecifikationen i kapitel 9. Rubrikerna i 
kravspecifikationen har viktats efter deras betydelse 
och använts som utvärderingsfaktorer.  
 
Koncept B – ”Tracken” får högst poäng, före koncept 
D – ”Brevinkast”. Skillnaden i totalpoäng mellan de 
tre lägst värderade koncepten är liten. Lägst poäng får 
koncept A där arbetsmiljöförhållandena försämras i 
jämförelse med dagens situation. Koncept E – 
”Indexbordet” vars flexibilitet och kapacitet 
begränsas av bordskivans diameter får också en låg 
poäng tätt följt av koncept C – ”Rundgång”, vars 
konstruktion är svår att lösa och där utrustningens 
tjocklek ger dåligt med benutrymme.  
 
Resultatet från utvärderingen, se tabell 9 i 
kombination med diskussion om konceptens för- och 
nackdelar förda under leanveckan visar att Koncept B 
– ”Tracken” är den bästa konceptlösningen med hög 
flexibilitet vad gäller ombyggnad, anpassning och drift i kombination med låg investeringskostnad då 
utrustningen köpts in vid ett tidigare tillfälle. I figur 32 visas en bild på den begagnade montracbanan. 
 

Tabell 9 Utvärderingsmatris över de fem koncepten. 

Koncept A Koncept B Koncept C Koncept D Koncept E 
Utvärderingsfaktor Vikt 

Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng 

Arbetsmiljö 4 1 4 4 16 3 12 4 16 2 8 

Drift 3 2 6 4 12 3 9 4 12 3 9 
Konstruktion 2 3 6 3 8 1 2 3 6 3 6 
Kapacitet 5 2 10 4 20 3 15 2 10 2 10 

Flexibilitet 3 2 6 5 15 2 6 3 9 1 3 

Ekonomi 4 3 12 5 20 2 8 2 8 3 12 
Summa 44 91 52 61 48 
Procent av maxvärde 41,9 % 86,7 % 49,5 % 58,1 % 45,7 % 

Figur 32 Den begagnade Montracbanan. 
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10.2  Hantering och placering av handtag 
Det har tidigare beslutats att momentet där handtaget skruvas fast på sågklingan skall automatiseras av 
arbetsmiljöskäl. Hur handtagen hanteras innan det skruvas fast och hur handtaget skall placeras på 
sågklingan är ytterligare moment där automation kan bidra till bättre arbetsförhållanden och minskade 
utgifter. Tre förslag för hur handtagen skall hanteras och placeras på sågklingan har tagits fram och 
därefter utvärderats. En investeringsbedömning för förslag H3 har också utförts. 

10.2.1 Förslag  
Förslag H1. Manuell hantering och placering av handtag 
En montör plockar ett handtag från pallboxen, vänder det rätt och placerar det på sågklingan där det 
skruvas fast med den automatiska skruvdragaren. Förslaget kräver att två personer arbetar inom cellen 
eftersom en person hela tiden är sysselsatt med att placera handtag på sågklingan. Den andre 
operatören sköter påplock, paketering och skötsel av maskinen. 
 
Fördelar 
• Låg investeringskostnad 
• Enkel lösning 

Nackdelar 
• Kräver två personers bemanning 
• En person låses fast vid maskinen för att upprätthålla en kontinuerlig 

drift 
• Arbetshöjden regleras av maskinens höjd som är fast 
• Montering av handtag blir ett ensidigt, monotomt och repetitiv 

arbetsuppgift där maskinen styr produktionstakten 
• Maskinen måste eventuellt förlängas eller byggas om för att operatören 

skall få tillräckligt med arbetsutrymme. 
• Risker för operatören att fastna eller klämma sig i rörliga delar 
• Ger inte upphov till några kostnadsbesparingar 

 
Förslag H2. Manuell hantering och automatisk placering av handtag  
Montören plockar ett handtag, vänder och placerar det i rätt läge på ett buffertband där en 
automatiserad utrustning hämtar handtaget och placerar det på sågklingan. En idag oanvänd robot kan 
eventuellt nyttjas. Förslaget innebär att montören kan utföra andra uppgifter under den tid bufferten 
med rättvända handtag töms. Bufferten med handtag måste vara tillräckligt stor för att operatören skall 
hinna med att sköta resterande delar av cellens funktioner, i annat fall krävs två operatörer i cellen. 
   
Fördelar 
• Ett repetitivt och monotont arbetsmoment 

försvinner 
• Operatören får ett större arbetsinnehåll, låses inte 

fast vid maskinen på samma sätt 
 

Nackdelar 
• Kan ge upphov till tidspress och stress att se 

till att tillräckligt med handtag finns på 
buffertbanan, annars stannar maskinen  

• Investeringen ger inte upphov till några 
kostnadsbesparingar eftersom det troligtvis 
krävs två personers bemanning för att sköta 
uppgifterna i cellen 

 
Förslag H3. Helautomatisk hantering och placering av handtag 
Från pallboxen töms handtagen ut på ett buffertband med styrd frammatning. En optisk utrustning, 
Vision läser av handtagets position och sänder informationen till en arm försedd med ett gripverktyg. 
Handtaget lyfts upp från buffertbandet, roteras till rätt läge och placeras på sågklingan där det skruvas 
fast. Kostnaden för en Visionsutrustning inklusive styrda axlar för armen är 400 000-500 000 kronor. 
 
Fördelar 
• Cellen kan skötas av en person vilket ger en 

kostnadsbesparing på 440 000 kronor per år 
• Förbättrade arbetsförhållanden 
• Operatören mindre styrd av maskinens arbetstakt 

Nackdelar 
• Högre investeringskostnad jämfört med de 

övriga två alternativen 
• Ensamarbete 
• Utveckling av gripverktyg behövs 
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Figur 33 
Tampongmärkning. 

10.2.2 Val av förslag 
Förslag H1 får den lägsta poängsumman av de tre förslagen och bör undvikas med motiveringen att 
maskinen låser fast en operatör vid ett innehållslöst arbetsmoment styrt efter maskinens taktid samt att 
förslaget kräver två personer. 
 
Förslag H2 får ger bättre arbetsförhållanden i jämförelse med förslag H1 men kräver troligtvis två 
personer för att hinna med alla arbetsmoment. Förslaget ger därför inga eller marginella 
kostnadsbesparingar. Det tillkommer istället ökade utgifter eftersom utrustningen för buffert och 
utrustning för placering av handtag på sågklingan måste konstrueras och tillverkas. 
 
Att helt automatisera hanteringen av handtag är det bästa alternativet även om det innebär en högre 
grundinvestering. Den ekonomiska investeringsbedömningen visar på en kort återbetalningstid och ett 
högt nuvärde även om ytterligare 100 000 kronor avsätts för utveckling och tillverkning av 
gripverktyg och buffertband. Resultatet från utvärderingen, se tabell 10 i kombination med de positiva 
resultaten i investeringsbedömningen gör att förslag H3 rekommenderas för implementering i cellen. 
Investeringsbedömningen återfinns i bilaga 6. 
 

Tabell 10 Utvärderingsmatris över de tre förslagen för hur handtagen skall 
hanteras och placeras på sågklingan. 

Förslag H1 Förslag H2 Förslag H3 
Utvärderingsfaktor Vikt

Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng 

Arbetsmiljö 4 1 4 4 16 5 20 

Drift 3 2 6 3 9 5 15 

Konstruktion 2 3 6 2 4 4 8 

Kapacitet 5 2 10 3 15 4 20 
Flexibilitet 3 1 3 3 9 5 15 
Ekonomi 4 2 8 2 8 5 20 
Summa 32 61 98 
Procent av maxvärde 35,2 % 58,1 % 93,3 % 

10.3  Märkning 
Tre olika tekniker för märkning av sågklingor har undersökts i det här arbetet. Tampongmärkning och 
screenmärkning används i produktionen idag och inkjet är en relativt ny metod.  

10.3.1 Märkteknik 
Inkjet 
En märkteknik på frammarsch är inkjet, en digital tryckteknik med funktion likt en skrivare vilket ger 
möjlighet till tryck i små upplagor och färgrika bilder. Tekniken kräver lite rengörning och förbrukar 
mindre mängd färg jämfört med övriga trycktekniker. Inköpskostnaden för en industriellt anpassad 
inkjetutrustning med skrivbredd på två meter och en skrivarhastighet på 65 kvadratmeter i timmen är 
omkring 3 miljoner kronor. 
 
Tampongmärkning 
Tampongmärkning är en av de två märktekniker som används i produktionen 
idag. I figur 33 visas en tampongmärkningsstation. Vid tampongmärkning är 
tryckmönstret etsat i en kliché av plåt. En färgkopp åker över klichén och 
lämnar kvar färg i det etsade mönstret. Tampongen fungerar likt en stämpel och 
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går först ner över klichén där färgen hämtas för att sedan stämplas fast på sågklingan.  
 
Färgen är lösningsmedelsbaserad och farlig vid inandning och hudkontakt. Även hantering av 
förtunning vid tillredning av färg, rengörning av utrustning samt användning av syra vid framställning 
av klichéer är negativt ur arbetsmiljösynpunkt. Torkning sker med varmluft och torktiden är omkring 
tre sekunder. 
 
Screenmärkning 
Screen är den andra märktekniken och bygger på att färg 
pressas med en rakel genom mönstret i en uppspänd duk. 
Screen ger den högsta färgteckningen och möjliggör 
tryck med finare linjer än tampong och inkjet. Färgen är 
vattenburen och inte klassificerad som farlig men 
innebär samtidigt en förlängd torktid, cirka tio sekunder 
samt en uppstartstid på fem minuter efter längre 
stillestånd då paletterna behöver förvärmas. I figur 34 
visas en screenmärkningsstation. 

10.3.2 Val av märkteknik 
I tabell 11 har märkmetoderna screen och tamp utvärderats. Inkjet har inte tagits med i värderingen 
eftersom investeringskostnaden är för hög. Dess fördelar i form av färgrika bilder och tryck i små 
upplagor kommer inte heller till någon större nytta när de flesta sågarna tillverkas i större serier och 
endast skall enfärgmärkas med svart färg. Viktpoäng för flexibilitet har sänkts med ett steg då 
märkprocesserna redan är automatiserad.  
 
Screen får högst poäng i värderingen mot kravspecifikationen. Att använda lösningsmedelsbaserade 
färger skall undvikas ur arbetsmiljösynpunkt trots att färgen är billigare. Båda märkteknikerna 
genererar relativt höga kostnader vid torkning om nuvarande färg används. En övergång till UV-
härdande färg är möjlig för både screen och tamp men UV-färgen är bättre utvecklad och anpassad för 
screen. Att det dessutom finns tre screenstationer monterade i tracken samt att kvaliteten på trycket 
blir bättre gör screen till en vinnare.  
 
 

Tabell 11 Utvärderingsmatris för screen- och 
tampongmärkning. 
 

Tamp Screen 
Utvärderingsfaktor Vikt

Värde Poäng Värde Poäng 

Arbetsmiljö 4 1 4 5 20 

Drift 3 4 12 3 9 

Konstruktion 2 3 6 4 8 

Kapacitet 5 4 20 3 15 
Flexibilitet 3 3 9 4 12 
Ekonomi 4 3 12 4 16 
Summa 63 80 
Procent av maxvärde 60,0 % 76,2 % 

Figur 34 Screenstation. 
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10.4  Färg 
Den nuvarande screenfärgen, kallad Edition 4 är vattenburen och inte klassificerad som farlig för miljö 
eller hälsa. Den har dock en del produktionstekniska nackdelar varför en övergång mot UV-härdande 
färg diskuterats inom företaget. Färgerna skiljer sig åt på flera sätt men en av de viktigaste aspekterna 
att ta hänsyn till är hur färgen torkas eller härdar. Edition 4 torkas genom att varm luft, upp emot 500 
grader, blåses över tryckbilden medan UV-färgen härdas genom belysning med UV-strålning inom 
våglängdsområdet 200 till 400 nanometer. 

10.4.1 Färgtyper 
Edition 4 är en specialanpassad screenfärg tillhandahållen av endast en leverantör. Dess 
temperarturs/tidspann vid torkning är snävt vilket kräver noggrann inställning av torkutrustning samt 
varmkörning av paletter under 5-10 minuter vid uppstart och efter längre stillastånd. Torkprocessen 
med varmluft är energikrävande och varmluftsaggregaten bör parkeras i ett väl ventilerat utrymme 
mellan varje torkning för att förhindra att underliggande utrustning förstörs. Torktiden är omkring tio 
sekunder, vilket innebär att den nuvarande torktiden tangerar den framtida taktiden om sågvolymerna 
ökas med tio procent under de närmsta fem åren.  
 
UV-färgen räknas till härdplasterna och kräver enligt AFS 2005:18 Härdplaster läkarundersökning 
och utbildning av personalen som handskas med färgen. Skyddsutrustning skall användas och god 
arbetshygien är viktig då färgen verkar sensibiliserande och kan leda till allergi. Torkutrustningen 
måste även skärmas in för att undvika risk för ögonskador till följd av UV-strålning och det ozon som 
genereras av UV-lampan bör ventileras bort.  
 
UV-färgen har god kemisk och mekanisk beständighet, ger tryck med hög glans till ett pris 
motsvarande halva kostnaden för Edition 4. Leverantörsutbudet är också större vilket ger flexibilitet i 
valet av leverantör. Torkprocessen med UV-ljus är snabb, okänslig för temperaturförändringar och ger 
sänkta energikostnader med en tredjedel i jämförelse med Edition 4. Tillkommer gör utgifter för byte 
av UV-lampor efter omkring 1000 timmar.  
 
Att utrusta tre tracken med tre UV-torkstationer av märket Aktiprint kostar 161 000 kronor och den 
årliga kostnadsbesparingen hamnar kring 9 700 -27 300 kronor per år där den största förtjänsten ligger 
i halverat färgpris, se beräkning bilaga 5. 
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10.4.2 Val av färg 
Vid valet av färg är den nuvarande vattenburna screenfärgen att föredra ur arbetsmiljösynpunkt och på 
kort sikt även ekonomisk, då övergång till UV-härdande färg innebär höga investeringskostnader i 
förhållande till det årliga inbetalningsöverskott den genererar. Investeringsberäkningarna, se bilaga 6 
ger ett negativt nuvärde, en internränta som är lägre än kalkylräntan och en återbetalningstid på 6,7 år 
vilket kan sammanfattas med att investeringen under rådande förhållanden inte är lönsam.  
 
Utvärderingen av de båda färgtyperna, tabell 12 visar att UV-färgen får den högsta poängen av de 
båda färgtyperna tack vare de produktionstekniska fördelarna. Rekommendationen är att inledningsvis 
använda befintlig färg, Edition 4 för att i framtiden övergå till UV-härdande färg när 
produktionsvolymerna ökar och taktiden behöver minskas.  

 
 

 
Tabell 12 Utvärderingsmatris för nuvarande färg, Edition 4 
respektive UV-härdande färg. 
 

Edition 4 UV-färg 
Utvärderingsfaktor Vikt

Värde Poäng Värde Poäng 

Arbetsmiljö 4 5 20 3 12 

Drift 3 3 9 5 15 

Konstruktion 2 4 8 3 6 

Kapacitet 5 3 15 5 25 
Flexibilitet 3 3 9 4 12 
Ekonomi 4 3 12 3 12 
Summa 73 82 
Procent av maxvärde 69,5 % 78,1 % 
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11 Detaljbearbetning av cellen 
I detta avsnitt utvecklas cellen grundligare med avseende på funktioner och belastningsreducerade 
åtgärder. Avsnittet avslutas med en investeringsbedömning av det slutgiltiga förslaget. 

11.1 Funktioner 
Flöde 
Transporten av sågklingan mellan de olika stationerna sker på en magnetförsedd palett tillverkad i ett 
värmeresistent material monterad ovanpå en eldriven Montracvagn. Magneternas uppgift är att hålla 
fast sågklingan i rätt position under märkning och torkning. En förändring jämfört med det 
ursprungliga förslaget där sågklingan transporterades med nosen inåt och handtagsfasoneringen utåt är 
att sågklingorna skall transporteras med nosen i transportriktningen och tandgången utåt. Det innebär 
att montracbanan kan användas i sin nuvarande form utan de omfattande ombyggnationer en 
breddning av banan skulle medföra.  
 
Påplock 
Pallen med sågklingor skall placeras med kortsidan mot inmagasinet. Avståndet från långsidorna till 
inmagasinet blir lika långa vilket förhindrar att operatören ”genar” och sträcker sig in över pallen för 
att lyfta sågklingorna från den andra sidan. Samma typ av utrustning som används på avdelningen 
Vinkelslipat för påplock och uppriktning av sågklingor kan användas här.  
 
Märkstationer 
Tre märkstationer innebär snabba omställningstider vid enfärgsmärkning när de andra två stationerna 
kan förberedas under drift. En utveckling av screenstationerna med snabblåsning och möjlighet att 
skjuta in screenramen i rätt position behövs för att ytterligare påskynda byte av screenramar. 
Märkstationerna skall placeras på samma sida vilket underlättar omställ och hantering av färg när allt 
är samlat på en sida.  
 
Torkning 
Torktiden styrs av vagnarnas hastighet då de passerar genom 
torkstationerna. Varje torkstation består av ett varmluftsaggregat 
monterat på en tryckluftsdriven och vridbar utrustning av typen 
”Vridbord MSQ” vilket ger möjlighet att rikta den heta luften bort 
från banan, se figur 35. Eventuellt behövs utsug för att ventilera 
bort överskottsvärmen från varmluftsaggregaten. 
 
Montering av handtag 
Hantagsmonteringen placeras lämpligast efter en kurva. Det underlättar när handtaget placeras på 
sågklingan då momentet kan utföras i en linjär rörelse. För att inte rubba sågklingans position behövs 
någon typ av fasthållning. En luftcylinder placerad ovanför stationen är ett exempel på en enkel 
lösning, se figur 36.  
 

 
Figur 36 Principskiss för montering av handtag på sågklinga efter kurva. 

Figur 35 Leister 3000 placerat  
på Vridbord MSQ. 
(Källa  www.smc.nu, 2007-02-10)

http://www.smc.nu
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Fixur 37 Uppvridning av 
såg inför etikettering och 
avplock. 

Etikettering och avplock 
Etiketteringsutrustningen placeras vid den automatiska avplocken där etiketten 
trycks fast på sågklingans baksida i samband med att sågen vrids upp för att 
lyftas från paletten och ut ur maskinen, se figur 37.  
 
Två buffertband med förslagsvis 40 sågplatser vardera, transporterar sågarna 
från avplocken till paketeringsbordet. Ett buffertband fylls medan det andra 
töms, listas och paketeras. Operatören skall själv kunna bestämma över 
vilket av buffertbanden som fylls och när bytet till det andra sker. För att 
underlätta listning placeras sågarna i samma riktning på båda 
buffertbanden. 
 
Taktiden på 16,2 sekunder innebär att fyra sågar färdigställs per minut. Det tar därför 20 minuter för 
båda buffertbanden att fyllas vilket ger operatören gott om tid att paketera, lista och sköta övriga 
arbetsuppgifter i cellen. Även när produktionstakten ökas till 6 sågar per minut bör den totala 
buffertiden på 13,3 minuter räcka till för att utföra uppgifterna i cellen. 
 
Listning och paketering  
Paketeringsbordet består av en höj och sänkbar bordskiva försedd med två kartongvikningsfixturer och 
en gemensam hylla i mitten för förvaring av ovikta kartonger, se figur 38. 

 
För att underlätta för operatörerna att höja och sänka bordet bör elektrisk reglering installeras. Det är 
även lämpligt att buffertbanden sitter fast i bordet och följer med vid höjning och sänkning av bordet. 
 
Att använda dubbla buffertband ger en rad fördelar. Operatören får större frihet och kan själv styra 
över frammatningshastigheten på det buffertband som för tillfället töms. Paketering, listning och 
tömning av buffertbanden sker omväxlande från höger och vänster sida av kroppen vilket ger 
variation, bättre chans till återhämtning och således minskad risk för belastningsskador.  
 
Idag finns inte någon bra lösning för automatisk listning av sågar. Listningen kommer därför att ske 
manuellt i samband med paketeringen innan sågen läggs i kartongen. För att minska belastningen i 
framförallt tummarna föreslås att listerna levereras öppnade till cellen. Det kan lösas genom en 
ombyggnad av listmaskinen i Edsbyn eller att en enkel listöppningsmaskin tillverkas och placeras ute 
på dagverksamheten. Det först nämnda alternativet är att föredra. 
 
De flesta sågarna förpackas i fyrpackskartonger. Att istället öka antalet sågar per kartong till tio 
innebär att antalet manuella kartongvikningar mer än halveras. Kartongkvaliteten bör också 
undersökas noggrannare då den nuvarande fungerar dåligt i kartongvikningsutrustningen vilket tvingar 
operatören till manuell vikning.  
 

Figur 38 Paketeringsbord med två buffertband. Till höger ses stationen för avplock. 

Avplock 
& etikettering

Kartongfixtur buffertband 

hylla 
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Vicken 
Vicken bör placeras 1,5 meter från paketeringsbordet med utrymme för operatören att från tre sidor 
lägga kartonger i pallboxen. Avståndet underlättar transport av material, ger operatören rörelsefrihet i 
cellen samt minskar risken för inkorrekt ilastning då operatören tvingas ta några steg fram till 
pallboxen istället för att vrida eller sträcka sig. Om Vicken dessutom placeras i 90 graders vinkel mot 
paketeringsbordets kortsida istället för rakt bakom slipper operatören vända sig ett halvt varv när 
kartongerna skall läggas i pallboxen, se figur 39.  
 

 
En annan möjlighet är att ta bort buffertdelen från Vicken vilket ger operatören möjlighet att från fyra 
sidor placera kartonger i pallboxen. Detta resulterar i att arbetsställningen vid ilastning blir bättre samt 
att en enligt leanprinciperna onödigt mellanlager försvinner.  
 
Instruktionerna för hur pallboxen skall paketeras behöver göras tydligare med nya bilder och  
numrering för antal sågkartonger på längden respektive bredden. Instruktionerna skall placeras i en 
dokumenthållare vid Vicken istället för som idag vid paketeringsbordet.  
 
Inbyggnad 
Utrustningen är till viss del inbyggd men kompletteringar behöver göras för att förhindra kontakt med 
rörliga delar. Genomskinlig polykarbontaplast i aluminiumram ger möjlighet till insyn och avskärmar 
samtidigt en del av det buller i form av utrustningen alstrar. Lämplig tjocklek för att få tillräcklig 
styvhet är 5 millimeter och dörrar eller luckor skall placeras på strategiska platser för att trygga en god 
åtkomlighet.  
 
Styrsystem 
Ryggsågar har en tjockare överkant och placeras växelvis med ryggen uppåt eller nedåt när de placeras 
på pall efter inplastning. Påplocken i XYZ har den funktionen att den vänder varannan sågklinga när 
den placeras i maskinen men det kan vara svårt för operatören att komma ihåg hur nästa paket skall 
placeras i magasinet, om den första sågklingan i paketet skall ha tänderna eller ryggen uppåt. För att 
underlätta för operatören skall därför den första sågen i varje sågpaket vara placerad med tänderna 
uppåt och maskinens styrsystem programmerat för detta. Det skall även finnas en knapp vid 
inmagasinet som vid tryck ställer lyftarmen i position för att nästa sågklinga är placerad med tandgång 
uppåt. 
 
Ett önskemål från operatörerna är att förse utrustningen med ett tydligt digitalt räkneverk. Maskinen 
skall per automatik tömma sig själv när rätt antal sågar passerat genom maskinen. 

Figur 39 Vicken bör placeras på ett avstånd av 1,5 meter ifrån paketeringsbordet samt i 90 graders 
vinkel. Det ger rörelseutrymme samt minskar risken för felaktig ilastning. 

Vicken 

Halvt varvs 
vridning 
 

90 graders 
placering av 
Vicken 
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11.2 Belastningsreducerande åtgärder 
Långvarit stående arbete på hårda golv leder till stora belastningar på kroppen och arbetet i cellen 
kommer till stor del att ske stående. Det skall därför finnas sviktmattor vid de stationer där operatören 
vistas under längre tid. Sviktmattorna skall vara låga med fasade kanter för att minska risken att 
snubbla. En flyttbar belastningsbromsad ståstödstol kan placeras vid paketeringen för att ge  
operatören valfrihet att växla mellan stående och sittande arbete samt möjlighet för en kort stunds vila.  
 
Ledlåglyftare 
Transporten av sågklingor från ”plasten” till monteringscellen har tidigare inneburit ett antal 
accelerationer, inbromsningar, svängar och trånga passager. Den nya layouten kommer att minska 
transportsträckorna och ge ett rakare flöde men massan att transportera på omkring 840 kg (handragen 
elpallyftare Kentruck B69 och en pall med ryggsågar) är forfarande densamma. Ett ökat användande 
av truck är att rekommendera men då alla inte har truckkort och antalet truckar är begränsat föreslås 
ett inköp av en smidig eldriven ledstaplare för gående förare som även kan komplettera den befintliga 
truckparken och användas för andra ändamål. Inköpskostnaden (avser pris innan förhandling) för en 
ledstaplare av Märket Atlet Alto PS (se figur 38) inklusive batteri och laddare uppgår till 68 000. Att 
prisexemplet avser en produkt från Atle har gjorts eftersom SNA Europe i Bollnäs inom en snar 
framtid kommer att byta ut sin truckpark och istället hyra in dessa från Atlet. 
 
 

 
 
Ökad variation och rotation  mellan arbetsuppgifter 
Arbetet i cellen kommer till största delen att bestå av paketering och listning av sågar. Det kan därför 
vara lämpligt att arbetsrotationen sker med kortare tidsintervall än idag. Av den orsaken bör cellen 
ingå i ett arbetsrotationsschema där rotation sker efter varje rast vilket innebär rotation fyra gånger per 
dag, jämfört med idag då rotation sker efter halva dagen. En annan lösning som ger ökad variation av 
arbetsuppgifterna men också en förhöjd flexibilitet är att två personer gemensamt bemannar cellen och 
plasten. Det senare alternativet ger även ökad möjlighet till social samvaro om dessa arbetsstationer 
kan skötas av två personer.  
 
Förändring av operationslistor  
Omarbeta operationslistan för bättre synergonomi med tydligare grafisk layout och större texthöjd som 
underlättar avläsning ute i produktionen där belysningsförhållandena varierar samt när orderlistan 
placerats i en plastmapp. Förändringen måste utföras av extern programmerare då operationslistans 
layout finns inprogrammerad i företagets MPS-system och är gemensam för enheterna i Enköping, 
Linköping, Bollnäs och Edsbyn. 
 

 
Figur 38 Ledlåglyftare (källa www.atlet.com) 

http://www.atlet.com
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I figur 39 visas en översiktlig vy över hur den nya cellen kan planeras och var de olika funktionerna 
skall placeras. Orange pil visar det tänkta flödet av material genom cellen. Vicken visas här utan 
buffertdel. 

 
Figur 39 Principskiss för layout och flöde i den nya cellen. 
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11.3  Investeringsbedömning 
Grundinvestering, G  
Investeringskostnaden består av två delar, kostnad för 
material och arbete, se tabell 13. Materialkostnader där 
priset uppskattas till noll kronor innebär att 
utrustningen redan finns på företaget. För arbetet med 
att iordningställa cellen avsätts 1000 arbetstimmar där 
timkostnaden för en serviceman/reparatör är 275 
kronor. En utgift för oförutsedda kostnader på tio 
procent av materialkostnaden har också tagits med. Det 
ger en total investeringskostnad på 1 045 000 kronor. 
Ledlåglyftaren tas inte med i denna beräkning eftersom 
den inte är specifik för just cellen. 
 
Inbetalningsöverskott, a  
Inbetalningsöverskottet på 696 000 kronor per år består 
av differensen mellan ökade inbetalningar och 
utbetalningar.  
 
Till inbetalningarna räknas minskade utgifter när tre 
personer går från nattskift till tvåskift samt minskade 
personalkostnader då cellen kan bemannas av en 
operatör. En viss verksamhet kommer att pågå i den 
nuvarande cellen vilket resulterar i att en operatör av tre 
friställs för andra arbetsuppgifter. Kostnaden för en 
operatör är 440 000 kronor per år, eller 250 kronor per 
timme, arbetsgivaravgiften beräknas med en faktor på 
1,533 och ett produktionsår består av 44 arbetsveckor.  
 
Till de ökade utbetalningarna räknas ett högre färgpris och kortare livslängd för screenduk jämfört 
med kliché. Screenfärgen är 200 kronor dyrare per kilo men innebär samtidigt en besparing på 9 000 
kronor då den inte behöver spädas med förtunning. Under 2006 etsades 50 klichéer på avdelningen 
raktöverslipat. Grovt uppskattat motsvarar det en förbrukning på 150 screendukar vilket ger ökade 
utgifter på 60 000 kronor. 
 

Besparing i Ob-tillägg: 
Besparing i arbetstid: 
Operatörskostnad: 
Totalt inbetalningar: 
 
Screenduk: 
Screenfärg: 
Totalt utbetalningar: 
 
Inbetalningsöverskott 

(3700kr – 1000kr) · 1,533 · 3 personer 
(38,45h -32,9h) · 44 veckor · 3 personer · 250 kr 

1 · 440 000 kr/år 
 
 

100 stycken  · 600 kr 
120 kg (590-390 kr/kg) – 9 000kr 

 
 

772 158 kr/år – 76 200 kr/år 

= 
= 
= 
 
 
= 
= 
 
 
= 

149 008 kr/år 
183 150 kr/år 

    440 000 kr/år 
+ 772 158 kr/år 

 
60 000kr/år 

       16 200kr/år 
- 76 200kr/år 

 
695 958 kr/år 

    
Restvärde, R 
Investeringens värde vid den ekonomiska livslängdens slut har satts till noll, med motiveringen att de 
delar som kan tillvaratas efter livslängden såsom styrsystem, aluminiumram och Montracbana köpts in 
vid ett tidigare tillfälle och därför ingår i en tidigare investeringsbedömning. 
 

Kalkylränta, r 
Inom SNA Europe används en kalkylränta på 11 procent.  
 

Tabell 13 Investeringskostnad för cellen. 
 

Kostnadssammanställning för cellen 
Styrsystem 0 kr 
Inmagasin 0 kr 
Uppriktning 20 000 kr 
Märkstationer screen 0 kr 
Torkstationer  0 kr 
Hantagshantering, Vision 450 000 kr 
Automatisk skruvdragare 20 000 kr 
Avplock + bana 20 000 kr 
Etikettering inkl stativ 50 000 kr 
Packbord 0 kr 
Utsug 30 000 kr 
Screenramar 40 000 kr 
Paletter 25 000 kr 
Låsstationer 10 000 kr 

Inbyggnation med förreglingar 25 000 kr 

Sviktmatta 12 m2 10 000 kr 

Summa 700 000 kr 
 
Oförutsätt 10% 70 000 kr 
  
Materialkostnad  770 000 kr 
Arbetskostnad 275 000 kr 
Totalt 1 045 000 kr 
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Ekonomisk livslängd, n 
Den ekonomiska livslängden har uppskattats till tio år, vilket också är den normala avskrivningstiden 
som används inom SNA Europe. 
 
 

Nuvärdemetoden  
 
Formel 3: Nuvärde = -G + a · 1-(1+ r)-n  + R · (1+r)-n   
                r  
 Nuvärde = -1 045 000kr + 695 958kr/år · 1-(1+ 0,11)-10  + 0kr · (1+0,11)-10   
                           0,11  

Nuvärde =  3 053 658 kr 
 
En investering är lönsam om nuvärdet är större än noll (Andersson 2001). Med ett nuvärde på strax 
över 3 miljoner kronor är investeringen därför att betrakta som lönsam.  
 
Pay back-metoden  
 
Formel 4: Pay back-tiden  =        G/a 

Pay back-tiden  =         1 045  000  kr     = 1,50 år 
                 695 958  kr/år  

 
Efter 1,5 år har företaget fått tillbaka de satsade kapitalet, det vill säga investeringen är återbetald och 
börjar generera vinst. 
 
Internräntemetoden 
 
Formel 5:   a · 1-(1+ i)-n    + R · (1+ i) –n  = G  
                                                           i                 

695 958 kr/år · 1-(1+ i)-10    + 0 · (1+ i) –10  = 1 045 000 kr  
                                                                             i 
 
Genom att prova olika räntesatser finner man att en internränta (i) skall vara 66,2 procent för att 
kapitalvärdet skall bli noll. En investering anses lönsam om internräntan är högre än kalkylräntan på 
elva procent (Olsson & Skärvad 2003). Enligt Ljung & Högberg (2004) kan mycket lönsamma projekt 
ibland uppvisa internräntor på 50 procent eller mer.  
 
Känslighetsanalys  
En fördubbling av kalkylräntan till 22 procent i kombination med fördubblade utgifter och en 
halvering av den ekonomiska livslängden ger fortfarande ett positivt nuvärde. Det visar sig även att 
nuvärdet blir positivt endast genom att gå från 3-skift till 2-skift med bibehållen bemanning, det vill 
säga om en besparing på 440 000 kronor uteblir. 
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12 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras osäkerheter i undersökningen och framtagna lösningsförslag. 
 
Huvuduppgiften var från början att med nya fräscha ögon ta fram ett förslag för en ny produktionscell 
för märkning och montering av handsågar med förbättrade arbetsförhållanden för operatörerna jämfört 
med nuvarande situation. Inledningsvis fanns även planer på att ta fram förbättringsförslag för den 
nuvarande cellen. Detta parallellspår avslutades i ett sent skede när tiden blev knapp och arbetet 
riktades åter in på att endast arbeta med förslag för en ny cell. En tydligare och bättre avgränsning av 
projektets omfattning och inriktning hade gjort arbetet effektivare och troligtvis gett ett bättre 
utvecklat lösningsförslag.  
 
Underlag för de ekonomiska beräkningarna bygger på uppskattningar och antaganden och stämmer 
därför inte helt med verkligheten. De har dock utförts efter bästa förmåga med hänsyn tagen till den 
information som vid tillfället fanns att tillgå. Att budgeten varit begränsad har även resulterat i en viss 
låsning till kostnader vilket påverkat resultatet, eftersom en dyr lösning inte kommer att realiseras.  
 
Kostnadssammanställningen visar att materialkostnaden inklusive en post på tio procent för 
oförutsedda utgifter uppgår till 770 000 kronor vilket är 70 000 kronor högre än målkostnaden för 
projektet. En skillnad jämfört med SNA Europe:s investeringskalkyl är att jag valt att ta med en 
kostnad för arbete. Detta görs normalt sätt inte när utrustningen tillverkas inom företaget men att ta 
med denna kostnad bidrar enligt mig till en riktigare kalkylering. Till färdigställandet av cellen avsätts 
1000 arbetstimmar, huruvida det är en korrekt bedömning eller ej kvarstår att se.  
 
Vid valet av koncept, märkteknik, färg och handtagsmontering/hantering har de olika alternativen 
värderats objektivt utifrån kravspecifikation och värderingsmatris. Det finns dock möjlighet att 
värderingen färgats av personliga preferenser. Det är även möjligt att de framtagna alternativen, valen 
och utvärderingen sett annorlunda ut om projektet inte utförts ensam. 
 
De flesta på företaget förespråkar en övergång till UV-härdande färg istället för Edition 4, men 
bedömningen visar att investeringen är ekonomiskt olönsam samt ger försämrade 
arbetsmiljöförhållanden för operatörerna. Det kan dock vara så att UV-färgens produktionstekniska 
fördelar i kombination med ett lägre färgpris och större leverantörsutbud hade gjort förslaget till en 
vinnare om värderingen utförts av någon annan.  
 
En stor del av beskrivningen av nuläget härstammar från den sju veckor inledande praktikperioden 
som mestadels var förlagd till cellen. Erfarenheten därifrån har gett en grundläggande förståelse för 
produktionsprocessen, gett uppslag för vilka arbetsställningar som bör undersökas samt skapat en god 
kontakt med operatörer och personal vilket varit till stor fördel för fortsatt arbete. Det kan även tänkas 
att praktikperioden i vissa fall har haft motsatt effekt och istället bidragit till en viss hemmablindhet.  
 
Analysering av arbetsställningar visar på en rad brister. En del av arbetsställningarna förekommer 
dock under en mycket kort tidsperiod vilket analysmetoderna inte riktigt tar hänsyn till. Det är också 
svårt att exakt efterlikna de positioner och kroppsställningar som operatörerna har vid arbete i cellen. 
och Rula-analysen tar ingen hänsyn till helheten utan varje arbetsställning bedöms individuellt. Det 
medför att vissa arbetsställningar bedöms något felaktigt.  
 
Fokus i arbetet med lösningsförslagen har varit märkning och montering vilket inneburit att 
paketeringsdelen ägnats mindre uppmärksamhet vid framtagning av lösningsförslag och kostnader. 
Här kan därför en del av utgiftsposten för oförutsedda avgifter på tio procent komma till användning. 
Det skall också tilläggas att cellen har utformats efter de produkter som tillverkas idag och att 
informationen angående planerade produkter eller produktförändringar varit begränsad. Det hade även 
varit önskvärt att kunna presentera ett konkret förslag för automatisk listning.  
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Målet med arbetet var att utforma en enkel och kostnadseffektiv halautomatisk produktionscell där 
märkning, montering och paketering av handsågar utförs under goda ergonomiska förhållanden. Jag 
anser att förslagen som presenteras i denna rapport till stor del uppfyller detta mål.  
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13 Rekommendationer 
Nedan ges rekommendationer för hur företaget bör arbeta vidare med de framtagna förslagen.  
 
Det slutgiltiga förslaget innebär att montracbanan används i sin nuvarande form där befintliga 
screenmärkningsstationer nyttjas. Under nuvarande produktionsförhållanden bör färgtypen Edition 4 
användas vilket innebär att torkning kommer att ske med varmluftsaggregat. Detta förhindrar inte att 
en övergång till UV-härdande färg kan göras i framtiden när taktiden sänks och volymerna ökar. 
 
Montracbanan bör byggas in ytterligare för att minska risken för oavsiktlig kontakt med rörliga delar. 
Inbyggnaden fungerar även som en skärmvägg vilket bidrar till en tystare arbetsmiljö.  
 
Handtagsmontering och hantering av handtag bör automatiseras fullt ut vilket eliminerar två repetitiva 
arbetsmoment och innebär att cellen kan skötas av en operatör.  
 
Paketering bör utföras vid ett höj och sänkbart bord försedd med två kartongfixturer där sågarna 
transporteras till bordet via två parallella buffertband. Lösningen ger operatören ökad variation då 
paketering och listning kan utföras från kroppens båda sidor, ökad flexibilitet för operatören att själv 
styra över när och i vilken hastighet buffertbanden skall tömmas samt skapar tillräckligt med tid för 
operatören att hinna med att sköta övriga funktioner i cellen.  
 
För att minska belastningen hos operatörerna rekommenderas att listerna levereras öppnade, att 
dämpande sviktmattor placeras vid paketeringsdelen där operatören mestadels kommer att befinna sig 
samt att arbetsrotation mellan cellen och några andra arbetsstationer sker med kortare tidsinterval än 
idag. En batteridriven ledlåglyftare bör köpas in för att komplettera truckparken, alternativt bör 
befintliga truckar utnyttjas i större utrustning för att transportera sågar från plasten till monteringen. 
 
Något som bör undersökas grundligare är om kartongkvaliteten kan förbättras och om det finns 
möjlighet att paketera sågar med tio sågar i varje kartong. 
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Atlet:  Einar Bosell, säljare region norr 
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1) Saknas tillräckligt utrymme för arbetsrörelser och arbetsmaterial? 
När tippen höjs rasar handtagen ner genom rännan och ut på bordet. Att dosera antalet handtag är 
svårt, handtagen täcker större delen av bordet och operatören måste skjuta handtagen åt sidan för att få 
utrymme till att montera. 
 
Listade sågklingor placeras till vänster om montören. Det händer att operatören som listar arbetar 
snabbare än vad montören hinner montera vilket begränsar både arbetsytan och manöverutrymmet.  
 
Avståndet mellan utmagasin på XYZ och listningsbordet är för litet och utrymmet begränsas 
ytterligare om en stol används vid listning. Den nya skyddskåpan av plast hamnar också i vägen då 
utrymmet är begränsat. 
 
2) Är arbetsredskap och övriga anordningar olämpligt utformade för arbetstagaren 
och arbetsuppgifterna? 
Det är lätt att använda för stor kraft när skruvdragaren används. Att hålla skruvdragaren i dess kropp 
ger ett icke optimalt grepp. Somliga använder ett externt handtag som monteras på skruvdragaren 
vilket ger dels ett bättre handgreppet i en vinkel där kraften i handen är som störst samt möjlighet till 
arbete närmare bordsskivan. 
 
Ramen kring utmagasinet hindrar operatören från att använda benen vid lyft. Denne tvingas böja och 
sträcka sig för att lyfta sågklingorna ur maskinen.  
 
Räkneverket på XYZ:an är olämpligt placerat. Siffrorna är små och höjden för låg. Operatören måste 
böja sig nästan 90 grader för att kunna avläsa räkneverket. 
 
Paketering, där montören måste böja sig över lådan för att komma åt att placera kartonger längs ner 
och längst in i pallboxen. 
 
Monteringsbordet är svårt att ställa in i rätt arbetshöjd på grund av att veven fastnar i stolsdynan. Både 
stol och montör måste flytta sig för att det skall vara möjligt. Det medför att operatörerna struntar i att 
ställa in optimal höjd eller utföra monteringsarbete stående. 
 
3) Är arbetshöjden dåligt anpassad? 
Paketering i pallbox kan i vissa situationer vara för låg.  
Rengörning och påfyllning vid märkstationer är för högt placerad för korta personer. 
 
4) Är arbetsstolen dåligt utformad eller dåligt inställd? 
Stolarna är slitna men har under hösten 2006 renoverats där stolsringar, stolstassar har byts ut och 
inställningsfunktioner reparerats. 
 
5) Saknas vid stående arbete möjlighet att sitta och vila?  

Nej. 
 

6) Utföres tröttande benarbete tex: 
a) Upprepade uppstigningar på pall, stege eller dylikt?   
b) Nej 
c) Upprepade hopp, långvarigt huksittande och knästående?  
d) Nej 
e) Används det ena benet oftare som ”stödben”? 

Både vid paketering och vid iläggning av sågklingor i inmagasinet står operatören med 
tyngden på ett ben med det andra benet utsträckt bakåt som motvikt. Vid paketeringsbordet 
manövreras kartongfixturens upp- och nergång med fotpedal. Det innebär stående 
pedalarbete. De flesta väljer dock att ha fixturen uppfälld.  
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7) Utförs långvarigt eller återkommande arbete med ryggen: 

a) Framåtböjd, mer än 20°? 
Nej. 

b) Kraftigt framåtböjd, mer än 60°? 
Vid.paketering måste operatören böja ryggen för att komma åt att placera vissa kartongtyper 
längs ner, samt längst in i transportlådan. 

 Vid avläsning av räkneverk på XYZ.  
c) Kraftigt vriden, mer än 45°? 

 För att placera sågarna på flexlinkbanan vid montering. 
d) Bakåtböjd?’ 

Nej. 
 
8) Hålls nacken långvarigt eller återkommande: 

a) Framåtböjd, mer än 15°? 
 Vid montering är vinkeln på nacke mellan 20-40 grader beroende på operatör. 

b) Sidoböjd eller vriden, mer än 15°? 
 Placera sågarna på flexlinkbana i vissa fall. 

c) Kraftigt vriden, mer än 45°? 
Överkroppen vrids över 45 grader vid placering av sågar på flexlinkbanan. Oftast då 4 sågar 
placeras samtidigt. 

d) Bakåtböjd? 
e) Nej. 

 
9) Sker manuella lyft av bördor? Beskriv betydelsefulla faktorer såsom: 

a) Lyft av kartonger från paketeringsbord till transportkartong 
i) Upprepning: Ungefär var 20 minut upprepas momentet sågkartongerna lyfts från 

paketeringsbordet och placeras i  pallboxen. För att tömma flexlinkbandet behöver 
operatören gå 4-7 gånger beroende på hur många kartonger som bärs vid varje 
vända. 

ii) Bördans vikt: En kartong med fyra sågar väger cirka 1kg. En kartong med tio sågar 
väger 2,5kg. Oftast bärs kartongerna flera åt gången den totala massan kan uppgå 
till tio kilo. 

iii) Bördans greppbarhet: För att slippa gå fram och tillbaka mellan paketeringsbordet 
och pallboxen bärs ett flertal kartonger åt gången. För att undvika att tappa 
kartongstapeln låser montören fast den under hakan.  

iv) Lyftvägar: Från bordsskivan bärs paketen några steg till transportkartongen. 
v) Hantering utanför underarmsavstånd: Vid iläggning i transportkartong. 
vi) Hantering under knähöjd: Placering längs ner i transportkartong. 
vii) Hantering över axelhöjd: Nej. 

 
b) Lyft av sågklingor från pall till inmagasin 

i) Upprepning: 4-6 gånger per timme. 
ii) Bördans vikt: 6,2-9,6 kilo. (Massan för 1 paket med 50st sågklingor.) 
iii) Bördans greppbarhet: Relativt bra.  
iv) Lyftvägar: Sågklingorna är placerade på europall med en sarg. Reglerbar 

arbetshöjd då pallen är placerad på en pneumatisk alternativt batteridriven 
pallyftare. Sågklingorna lyfts upp, operatören vänder sig 180 grader och placerar 
sågklingorna i inmagasinet 0,5 meter från pallyftaren.   

v) Hantering utanför underarmsavstånd: Sågklingorna placeras ofta i två rader på 
pallen. När operatören tömt den närmsta raden sträcker sig operatören ofta över till 
andra sidan istället för att gå runt och hämta sågklingorna från rätt sida.  

vi) Hantering under knähöjd: Nej.  
vii) Hantering över axelhöjd: Nej. 
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c) Lyft av märkta sågklingor från utmagasin till listbord 

i) Upprepning: 100 sågar lyfts var 10:e minut.  
ii) Bördans vikt: Upp till 13kg, beror på antalet sågklingor. 
iii) Bördans greppbarhet: Nosen på sågpaketen  kan vara svåra att greppa. 
iv) Lyftvägar: Från utmagasin upp till listningsbord, lyfthöjd 0,5 meter, längd 1 meter. 
v) Hantering utanför underarmsavstånd: Nej. 
vi) Hantering under knähöjd: Nej. 
vii) Hantering över axelhöjd: Nej. 

 
d) Bära och placera sågklingor på monteringsbord 

i) Upprepning: Var 5:e minut. 
ii) Bördans vikt: Omkring 3kg. 
iii) Bördans greppbarhet: Sågklingorna skall roteras och placeras på ett speciellt sätt 

vilket gör att greppet vid hantering blir svårt. 
iv) Lyftvägar: Från bord till vänster sida om montör. 
v) Hantering utanför underarmsavstånd: Ja, när sågklingorna placeras på 

monteringsbord. 
vi) Hantering under knähöjd: Nej. 
vii) Hantering över axelhöjd: Nej. 

 
e) Listhämtning 

i) Upprepning: Varierar, 4-10 gånger per timme. 
ii) Bördans vikt: 1kg.  
iii) Bördans greppbarhet: lätt att listerna ramlar ur grepp om för stor bunt lyfts. 
iv) Lyftvägar: Från lastpall med krage till listningsbord, 3-4 meter.  
v) Hantering utanför underarmsavstånd: Nej. 
vi) Hantering under knähöjd: Nej. 
vii) Hantering över axelhöjd: Nej. 

 
f) Raka ner handtagen från pallbox ner till monteringsbordet 

i) Upprepning: Då pallboxen är fylld med handtag behöver skrapan inte användas. 
Det är när pallvändaren nått sitt högsta läge och mängden handtag minskat som 
skrapan används för att dra ner handtagen till bordet. Momentet upprepas med allt 
kortare tidsinterval från var 10:e minut ner till 1-2 minuter beroende på hur antalet 
handtag minskar i pallboxen. Två-komponentshandtag glider sämre, skrapan får 
därför används även då pallboxen är fylld med handtag.  

ii) Bördans vikt: 1kg.  
iii)  Bördans greppbarhet: Riktigt handtag, typ färgrollerhandtag placerat på 

förlängningsskaft. 
iv) Lyftvägar: Dra ner handtagen genom rännan till bordet. En av skraporna hänger 

olämpligt och operatören måste sträcka sig för att nå skrapan.  
v) Hantering utanför underarmsavstånd: Ja.  
vi) Hantering under knähöjd: Nej. 
vii) Hantering över axelhöjd: Ja. 
 

10) Förekommer långvarigt arbete med framåt- eller utåtförd icke understödd arm? 
• Listning, utförs utan stöd för armarna. 
• Montering, dock stöds underarmen genom att operatören håller i handtaget på skruvdragaren.  
• Paketering, utförs utan stöd för armarna. 
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11) Sker upprepning av: 

a) Samma arbetsrörelser? 
• Ja, de två monteringsstationerna är snarlika och under en arbetstimme dras skruvdragaren 

ned mellan 700-900 gånger. Det arbete muskulaturen uträttar under en timme motsvarar 
en förflyttning av en massa motsvarande 2 100-3 600 kilogram. 

• 400-500 lister öppnas och stängs per timme. 
• Vid montering vrids överkroppen uppemot 112 gånger/timme när sågklingor placeras på 

flexlinkbanan.  
• 28-56 kartonger (tiopack respektive fyrpack) viks och paketeras per person och timme. 

b) Samma arbetsrörelser utanför bekvämt räckavstånd? 
• Att raka ner handtag från pallvändaren. 
• Att placera eller lyfta sågar från flexlinkbanan kan i vissa fall utföras utanför bekvämt 

räckavstånd liksom när kartonger placeras i pallbox.  
 

12) Sker upprepat eller långvarigt manuellt arbete? Beskriv betydelsefulla faktorer 
såsom: 

a) Arbetsmaterialets respektive verktygets vikt  
Att dra ner skruvdragaren görs med en kraft större än 35 Newton. Kraften varierar beroende på  
montörens arbetsteknik och styrka. 
b) Arbetsmaterialet respektive verktygets greppbarhet 
Ett av extrahandtagen på skruvdragaren är felvänt. Vinkeln på handtaget är inte optimalt. 
 

13) Är arbetet synkrävande? 
De mer synkrävande momenten är: 
• Att läsa ordersedlar, de har textstorlek 12 punkter Times New Roman.  
• Att avsyna sågklingor. Det vill säga för att se om någon klinga har oskränkta tänder, rostfläckar 

om härdningen misslyckats eller om trycket är bristfälligt.  
• Spädning av färg till rätt konsistens.  

  
14) Förekommer upprepat arbete i underarm och hand med: 

a) Vridrörelser 
Ja, både vid lisning och montering av handtag. 

b) Kraftgrepp 
För att klara av att dra ner skruvdragaren med 35 Newton måste greppet kring 
skruvdragaren vara minst detsamma. Troligtvis större. 

c) Obekväma handgrepp 
Nej. 

d) Tangenter eller knappsatser  
Nej. 
 

15) Sker upprepat, långvarit eller obekvämt bärande, skjutande eller dragande av bördor? 
Från inplastningen transporteras sågklingorna på europall 
till inmagasinet vid XYZ. En fullastad pall med 1450 
stycken ryggsågsklingor väger 510 kilo och för 
transporten används handragna pallyftare. Används en 
handdragen elpallyftare (Kentruck B69, 326 kilo) blir den 
totala massan att dra eller skjuta 840 kilo. Det finns två 
transportsträckor från plasten till cellen på 29 respektive 
43 meter, se figur 1. Båda transportvägarna innehåller fyra 
90 graders kurvor vilket innebär att operatören måste 
bromsa och accelerera lasten vid dessa tillfällen. Den 
kortare vägen innehåller dessutom en trång passage där 
avståndet är begränsat till 1,05 meter.  

Inplastning

X
Y

Z

Figur 1 Transportväg från inplastning
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Invägningsfaktorer 

 
(A) Raster och pauser 

° Operatörerna monterar uteslutande sittande monterar men växlar mellan stående och sittande arbete. 15 
minuter sittande montering, därefter 5 minuters stående paketering. 

° Listning kan göras både stående och sittande, operatören reser sig då magasin skall fyllas eller tömmas. 
° Arbetsrotation mellan arbetsstationerna varje timme. 
° Operatören byter vanligtvis arbetsplats efter halva arbetsdagen. 
° Opertörerna kan ta korta mikropauser närhelst de vill. 
 

(B) Själv välja arbetsuppgifter och arbetstakt 
° XYZ styr produktionstakten, operatören kan dock tillfälligt stoppa maskinen. Helst skall XYZ vara i 

ständigt drift, även under raster och lunch. Operatören måste därför se till att sågar finns i magasinet, 
manövrera frammatning av magasin samt manövrera utmagasin och plocka sågarna därifrån när det 
fyllts.  

° Listning, operatören efter är beroende av att få listade sågar. 
° Montering kan ske helt i operatörens egen takt, dock kan han/hon känna sig pådriven att hinna montera 

de listade sågklingorna om listaren hela tiden bär dit listade klingor. 
 

(C) Tidspress och psykisk stress  
° När skruvar fastnar i skruvdragaren. 
° Om XYZ krånglar uppstår en stressande situation. 

 Trasiga sugkoppar gör att sågar tappas. 
 Hålla koll på räkneverk och nollställa vid visst nummer. 
 Rullbanan stannar av en eller annan anledning. 
 Sågar hamnar snett i utmagasinet. 

 
(D) Ovanliga eller oväntade situationer 

° Ibland uppstår en felställning av sågarna i utmagasinet vilket kan få till följd att hela sågpaketet åker i 
backen. 

° Det finns risk att operatören tar ett för stort och tungt parti sågklingor från utmagasinet. Om 
sågklingorna ligger snett ökar dessutom risken för att de glider ur operatörens grepp vid lyft. Det finns 
därför risk för skärskador om operatören reflexmässigt parerar och försöker hindra att sågklingorna 
faller till marken. 

 
(E) Kyla och  värme 
Temperaturen stiger under varma och soliga sommardagar. Några besvär med kyla har inte rapporterats. Tidigare 
gav ventilationen upphov till drag men ventilationsstrumpa placerad ovanpå ventilationstrumman har åtgärdat 
problemen. 
 
(F) Buller  
Bullret på arbetsplatsen anses störande, att samtala i normal ton går inte.  
 
(G) Synförhållanden 
En förbättrad belysning har önskats av några operatörer. 
 
(F) Stötar, skakningar, vibrationer 
Skruvdragaren kan ge upphov till  vibrationer. Dessutom alstrar XYZ en del små vibrationer, operatören är dock 
sällan i kontakt med själva maskinen. Skruvmataren vibrerar för att kunna mata fram skruvar. Pallvändaren 
skakas avsiktligt för att handtagen skall ramla ner i rännan. 
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1. Beräkning av taktid 

 

Den nya utrustningen skall ha en kapacitet på 600 000 sågar per år och skall köras tvåskift. Ett normalt 
produktionsår omfattar 44 veckor och en arbetsvecka vid tvåskift omfattar 76,8 timmar. Med hänsyn 
tagen till underhåll, utbildning, städning och övrig icke produktionsbar tid skall cellen ha en 
tillgänglighet på 80 procent. Takttiden beräknas utifrån dessa förutsättningar. 
 

Takttid för cellen: 3600 sekunder · 76,8 timmar · 44 veckor · 0,8 
600 000 sågar = 16,22 sekunder 

 
Med en volymökning på 10 procent per år skall cellen om fem år ha en potentiell kapacitet på 960 000 
sågar per år. Taktiden måste därför sänkas för att klara av att uppfylla kapacitetskravet. 
 

Takttid om 5 år: 3600 sekunder · 76,8 timmar · 44 veckor · 0,8 
960 000 sågar = 10,14 sekunder 

 
2. Beräkning av driftskostnad för torkutrusning XYZ 

 

För att torka trycket används två stycken varmluftsaggregat vars energiåtgång är 3,7 kilowatt per 
timme (kWh) samt en IR-lampa på 4 kWh. Vid treskift är utrustningen i gång under 20 timmar per 
dygn under 220 dagar per år. Budgeterat energipris för 2007 är 0,55 kronor per kilowattimme (kWh), 
inklusive energiskatt.  
 

Drifskostnad, torkutrustning XYZ: (2 · 3,7 kWh + 4 kWh) · 0,55 kr/h · 20h · 220 dagar = 27 588 kr/år 
 

3. Beräkning av kostnadsbesparing vid övergång till UV-färg 
 

Den årliga besparingen vid övergång till UV-härdande färg avser skillnad i kostnader för drift av 
torkutrustning och skillnad i färgpris.  
 
3.1 Nuvarande screenfärg 
• Energikostnad för torkning det vill säga drift av tre varmluftsaggregat, Leister typ 5500 med en effekt på 

vardera 5,5kW, under ett produktionsår (220 dagar) med 2-skift (13,38h/dag): 
     
Energikostnad 1-färgsmärkning: 
Energikostnad  3-färgsmärkning: 

5,5kWh · 220dagar ·13,38h/dag · 0,55kr/kWh 
3 · 8904kr 

= 
= 

8 904 kr/år 
26 713 kr/år 

  
• Uppskattad kostnad och färgåtgång vid avdelningen raktöverslipat baseras på att 30 procent av alla sågar 

tillverkas vid avdelningen raktöverslipat. Den totala färgåtgången för hela fabriken är 400 kilo per år och 
kilopriset för färgen är 590 kronor. 

 
Kostnad, nuvarande färg: 400kg · 0,3 · 590kr = 70 800 kr/år 
    

• Kostnaden för energi och färg summeras varpå en årlig totalkostnad för screenmärkning med 
nuvarande färg erhålls.  

 
Total kostnad 1-färgsmärkning: 
Total kostnad 3-färgsmärkning: 

8 904kr/år + 70 800kr/år 
26 713 kr/år + 70 800 kr/år 

= 
= 

79 704 kr/år 
97 513 kr/år 

      
3.2 UV-härdande färg 
• Energikostnad för en UV-tork där varje lampa är på 3,5kW.   

  
Energikostnad 1-färgsmärkning UV 
Energikostnad 3-färgsmärkning UV 

3,5kWh · 220dagar · 13,38h · 0,55 kr/kWh 
3 · 5 666 kr/år 

= 
= 

5 666 kr/år 
17 000kr/år 

   
• Kostnad för inköp av färg är hälften mot nuvarande screenfärg:  
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Kostnad UV-härdande färg: 70 800kr /2 = 35 400 kr/år 
      

• UV-lamporna har en livslängd på minst 1000 timmar och kostar 4 500 kronor per styck. Brinntiden 
under en produktionsdag är 13,38h vid tvåskift, vilket innebär byte av lampa 3ggr per år enligt:
    
Byte av UV-lampor: 
 

220dagar / (1000h/13,38h) = 2,94 ggr 

• Vid trefärgsmärkning används tre torkstationer med följden att fler lampor behöver bytas. Kostnaden 
för byte av lampor vid enfärgsmärkning respektive trefärgsmärkning beräknas enligt: 

 
UV-lampkostnad 1-färgsmärkning: 
UV-lampkostnad 3-färgsmärkning: 

4 500 kr · 3st 
13 500kr · 3ggr/år   

= 
= 

13 500 kr/år 
40 500 kr/år 

   
• Den totala kostnaden för energi, färg och byte av UV-lampor summeras varpå en årlig totalkostnad 

för screenmärkning med UV-härdande färg erhålls. 
 

Total kostnad 1-färgsmärkning UV: 
Total kostnad 3-färgsmärkning UV: 

17 000kr/år + 35 400 kr/år + 13 500kr/år  
17 000kr/år + 35 400kr/år + 40 500kr/år   

= 
= 

52 400 kr/år 
87 800 kr/år 

 
3.3 Kostnadsbesparingen vid övergång till UV-härdande färg 
• Den årliga besparingen vid övergång till UV-härdande färg varierar mellan 9 700 – 27 300 kronor 

per år beroende på om sågarna märks med en, två eller tre färger. Se uträkning nedan.  
 

Besparing 1-färgsmärkning, UV: 
Besparing 3-färgsmärkning, UV: 

79 704 kr/år –  52 400 kr/år   
97 513 kr/år –  87 800 kr/år   

~ 
~ 

27 300 kr/år 
9700 kr/år 
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1. Investeringsbedömning UV-härdande färg 

 
Att övergå till UV-härdande färg innebär att den befintliga torkutrustningen med varmluftsaggregat 
behöver bytas ut och ersättas med UV-torksystem bestående av UV-lampa, reflektor och  
kylningsutrustning. Denna investeringsbedömning har utförts i syfte att se om en övergång till UV-
härdande färg är lönsam. 
 
Grundinvestering, Guv för UV-torkutrustning  
Avser kostnad för 3st Aktiprint M, Kompaktmodul 25-1, 400V, 50Hz, med maxeffekt på 120 W/cm. 
Priset är ett riktpris, förhandlig har ej genomförts. Kostnad för arbete och ventilation är inkluderad i 
grundinvesteringen för hela maskinen och tas därför inte med här. Kostnad för avskärmning har inte 
kunnat uppskattats.  
 

Guv = 161 000 kr 
 
Inbetalningsöverskott, auv  
80 procent av alla sågar kommer ett enfärgsmärkas. Den årliga besparingen vid enfärgsmärkning är 
27 300 kr och vid trefärgsmärkning 9 700kr. Inbetalningsöverskottet, auv på 23 780 kronor per år 
förväntas bli lika stort varje år och beräknas enligt: 
 

auv = 27 300 kr/år · 0,8+ 9 700 kr/år · 0,2 = 23 780 kr/år 
   
Kalkylränta (r) Inom SNA Europe används en kalkylränta på 11 procent.  
 
Ekonomisk livslängd (n). Den ekonomiska livslängden har uppskattats till tio år, vilket är den 
normala avskrivningstiden som används inom SNA Europe. 
 
Restvärde för UV-utrustning (Ruv). Har uppskattats till 0 kronor. Efter tio år är det dags att byta ut 
utrustningen.  
 
Nuvärdemetod 
 
Formel 3: Nuvärdeuv = -G + a · 1-(1+ r)-n  + R · (1+r)-n   
                   r  
 Nuvärdeuv = -161 000kr + 23 780kr/år · 1-(1+ 0,11)-10  + 0 · (1+0,11)-10  
                          0,11  

Nuvärdeuv =  -20 954 kr 
 

Pay back-metoden 
 
Formel 4: Pay back-tidenuv =        G/a 

Pay back-tidenuv =         161 000  kr    
                23 780  kr/år  
 

Pay back-tidenuv  =    6,77 år                                 
 

Internräntemetoden 
 
Formel 5:  a · 1-(1+ i)-n    + R · (1+ i) –n  = G  
                                    i                 

23 780 kr · 1-(1+ i)-10    + 50 000 · (1+ i) –10  = 161 000 kr  
                                                  i 
Genom att prova olika räntesatser finner man att en internränta, i på 7,81 procent gör att kapitalvärdet blir noll.  
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Känslighetsanalys 
För att få ett positivt nuvärde behöver inbetalningsöverskottet stiga med 3 560 kronor till 27 340 
kronor. 
 
Kommentar till resultaten 
Restultatet av de tre ekonomiska kalkyleringarna visar på ett negativt nuvärde -20 954 kronor, en pay-
back tid på 6,77 år samt att internräntan blir lägre än kalkylräntan. Det innebär att investeringen inte är 
lönsam under nuvarande förutsättningar. För att övergången till UV-härdande färg skall blir lönsam 
behöver inbetalningsöverskottet stiga med 3 560 kronor vilket resulterar i en pay back tid på 5,9 år. 
 

2. Investeringsbedömning automatisering av handtagshantering och montering 
 
Denna investeringsbedömning har gjorts i syfte att undersöka lönsamheten för förslag H3.   
 
Grundinvestering, GH3  
Avser inköpskostnaden, kostnaden för arbete anses vara lika stor för de båda alternativen och 
inkluderad i arbetskostnaden för hela maskinen.  
  

GH3 = 450 000 kronor 
 
Inbetalningsöverskott, a H3 
Med en helautoamtisk hantering och montering av handtag kan cellen skötas av en operatör. En 
operatör kan därför friställas för andra arbetsuppgifter  vilket innebär en kostnadsbesparing på 
440 000kr per år. 
 

a H3 = 440 000 kr/år  
 
Restvärde, R H3  antas efter den ekonomiska livslängden vara noll kronor 
 
R H3 = 0 
 
Kalkylränta, r = 11 procent, ekonomisk livslängd, n =10 år 
 
Nuvärdemetod, förslag H3 
 
Formel 3: Nuvärde H3 = -G + a · 1-(1+ r)-n  + R · (1+r)-n   
                     r  
 Nuvärde H3 = -450 000kr + 440 000kr/år · 1-(1+ 0,11)-10  + 0kr · (1+0,11)-10  
                              0,11  

Nuvärde H3 =  2 141 262 kr 
 
Pay back-metoden, förslag H3 
 
Formel 4: Pay back-tiden H3 =        G/a 

Pay back-tiden H3 =         450 000  kr    
                 440 000  kr/år  
 

Pay back-tiden H3 =    1,02 år               
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Internräntemetoden, förslag H3 
 
Formel 5:   a · 1-(1+ i)-n    + R · (1+ i) –n  = G  
                                                           i                 

440 000 kr/år · 1-(1+ i)-10    + 0 · (1+ i) –10  = 450 000 kr  
                                                                              i 
Genom att prova olika räntesatser finner man att en internränta (i) skall vara över 97,5 procent för att 
kapitalvärdet skall bli noll.  
 
Känslighetsanalys, förslag H3 
En fördubbling av kalkylräntan till 22 procent i kombination med halvering av inkomstöverskott och 
ekonomisk livslängd ger fortfarande ett positivt nuvärde. Även om investeringskostnaden tredubblas 
till 1,35 miljoner kronor blir nuvärdet positivt och internräntan mer än dubbelt så stor som 
kalkylräntan på 11 procent. 
 
Kommentar till resultaten 
Inbetalningsöverskottet är nästan lika stort som kostnaden för investeringen vilket ger ett högt 
nuvärde, en hög internränta samt en kort återbetalningstid. Investeringen är därför lönsam. 




