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FÖRORD 
 
Detta examensarbete är den avslutande delen i civilingenjörsutbildningen Ergonomiska 
design och produktion med inriktningen Industriell produktion vid Luleå tekniska universitet. 
Det var utbildningens kombination av människor och teknik som lockade mig att flytta från 
Karlskrona till Luleå. Med utbildningens kunskaper med mig har jag tagit ett stort steg 
söderut och utfört examensarbetet på Tetra Pak Packaging Material i Lund. Under projektet 
som påbörjades i juli 2005 har mitt mål med examensarbetet uppfyllts, jag har fått tillämpa 
mina kunskaper för att ta fram åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Dessutom har jag fått en 
god inblick i organisationen och verksamheten på Tetra Pak Packaging Material. 
 
Det finns många personer som förtjänar ett tack för att ni bidragit till arbetets tillkomst på 
olika sätt. Några för att ni har gjort att jag trivts under arbetets gång och andra för att ni tagit 
er tid att visa upp er verksamhet för mig. Ett speciellt tack vill jag rikta till Arvid Mårtensson, 
Göran Pärsson och Dirk Luedtke som varit till stor hjälp vid arbetet med att ta fram lösningar. 
Utöver dessa förtjänar operatörerna vid tryckpress 3616 ett tack för allt ni har visat och lärt 
mig. 
  
Under vägen från att påbörja projektet till dess slutförande finns det två personer som vars 
hjälp har varit ovärderlig och det är mina två handledare, processingenjör Lars Granholm på 
Tetra Pak Packaging Material och universitetsadjunkt Magnus Stenberg på institutionen för 
Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. 
 
 
 
 
 
Lund november 2005 
 

 
 
      
      
 

    Nina Ström 



SAMMANFATTNING 
 
Examensarbetets mål var att ta fram relevanta åtgärder med tillhörande  kostnader för att 
förbättra arbetsmiljön för operatörerna vid tryckpress 3616, som är den äldsta av tre 
tryckpressar på Tetra Pak Packaging Material i Lund. Arbetet initierades av att företaget 
noterat ett ökat antal sjukskrivningar för problem i rygg, axlar och nacke hos operatörerna på 
tryckpress 3616 jämfört med övriga tryckpressar.  
 
Arbetet resulterade i att totalt nitton lösningar togs fram för att förbättra den fysiska 
arbetsmiljön och några områden inom den psykiska arbetsmiljön kommenterades. I arbetet 
med lösningar var personer från flera delar inom företaget delaktiga och för inspiration 
gjordes benchmarking på tre tryckerier. Lösningarna som berör den fysiska arbetsmiljön 
delades in i tre investeringssteg, dessa steg samt nuläget värderades mot kravspecifikationen. 
Steg tre som innehåller samtliga lösningar resulterar i en investering på närmare två miljoner 
kronor och i värderingen mot kravspecifikationen blir ökningen 90 procent gentemot nuläget. 
Exempel på framtagna förbättringar är bullerdämpande åtgärder, limning för fästning av 
papersänden och ny placering av färgkaren. 
 
För att formulera kravspecifikationen och användes teorier inom områdena ergonomi, i 
betydelsen mekanisk belastning, buller och psykisk arbetsmiljö. Innan det fastställdes att 
områdena ergonomi, buller och psykisk arbetsmiljö utgjorde problemområden utfördes 
observationer i produktionen, granskning av dokument och statistik, mätningar av buller och 
belysning samt analys av arbetsställningar. Vid analyserandet av arbetsställningar användes 
metoderna Plibel, Owas och Rula. 
 
Trenden inom förpackningar går mot en ökning av tryck som liknar foton, för fotolika tryck 
används trycktekniken flexoprocess och det kan inte utföras i tryckpress 3616. Denna 
begräsning och tryckpressens förslitning ligger till grund för att tryckpress 3616 troligen byts 
ut om ett år. Med tanke på tid och kostnad för föreslagna investeringar bör det övervägas 
vilka av lösningarna som är värda att genomföra. I ett tidigt skede vid investering i en ny 
tryckpress rekommenderas att delar av examensarbetet tas i beaktande då det finns stora 
möjligheter att påverka den kommande arbetsmiljön. Förutom konkreta förändringar av 
arbetsmomenten rekommenderas en ökad arbetsrotation och ökade insatser för att få 
operatörerna att förstå deras roll och ge en positivare inställning till arbetet med World Class 
Manufacturing, Tetra Paks sätt att arbeta med förbättringar. 



ABSTRACT 
 
The goal of this master of thesis was to find ways to improve the working environment for the 
operators at printing press 3616, the oldest of three printing presses at Tetra Pak Packaging 
Material in Lund. The project was initiated due to the company noticing an increasing number 
of operators reported sick because of problems in shoulders, axles and the back of the neck. 
 
This thesis resulted in nineteen different solutions to improve the physical working 
environment. Apart from this comments are made on different aspects of the psychological 
working environment. Throughout this work persons from different areas within the company 
have been involved. Observations in the production, a review of documents and statistics, 
noise and light measurements and analysis of working postures are all examples of data 
collecting methods that were used. The solutions that concern the physical working 
environment were divided into three categories as three steps of investments. These steps 
were evaluated against the specification of requirements and the present situation was also 
evaluated. The third step that include all nineteen solutions and result in an investment of two 
million SEK and in the evaluation against the specification of requirements the score is 90 
percent better compared to the present situation. 
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ORDFÖRTECKNING 
 
Här beskrivs ord som förekommer i rapporten, orden är främst en hjälp för dem som inte är 
insatta i verksamheten på Tetra Pak Packaging Material.    
 
Big  Märken i förpackningen som styr vikningen av förpackningen. 

Bobin  Cylinder i hård kartong som stadgar upp pappersrullen  

Carrier  Förarlös truck  

Dekor  Den tryckta bilden på förpackningen 

Flexoprocess  Tryckteknik som kan ger fotografiska tryck 

Futec  Datorstyrt felsökningssystem för att hitta fel i trycket 

Färgverk  Del av tryckpressen 

Hylsa  Ihålig plastcylinder på vilken klichéerna fästs 

Kliché  Plastfilm med information om trycket 

Linjeflexo  Tryckteknik där hela ytor läggs an mot pappret 

Modervals  Vals som hylsorna förs på 

Rakelblad  Blad av metall som skrapar bort överflödig färg från rastervalsen  

Rakelpaket  Fästanordning som håller rakelbladen på plats 

Rastervals  Vals som överför färg från färgkar till klichéer.  

Stans  Verktyg som gör hål i kartongen 

Stroboskop  Lampa vars blinkningsintervall kan styras 

Toll  Runda plastcylindrar som stadgar upp bobinen 

Telf  Motor fäst på en travers, används för att byta hylsor och valsar   

Avrullsställ Ställ i början av tryckpressen som håller pappersrullen på plats när 

pappret rullas av 

 



                                                                                

1 INLEDNING 
 
Detta inledande kapitel kommer att sätta in arbetet i en kontext genom att bakgrund, syfte, 
mål och begränsningar förklaras. 

1.1 Bakgrund 
Under senare år har Tetra Pak Packaging Material Lund AB noterat ett ökat antal 
sjukskrivningar på grund av rygg-, axel- och armbågsproblem för personalen vid tryckpress 
3616 jämfört med de två övriga tryckpressarna. Dessutom bullrar denna maskin betydligt mer 
jämfört med övriga tryckpressar. Dessa omständigheter ledde till att detta examensarbete 
initierades. 

1.2 Syfte 
Företaget överväger uppgradering av befintlig maskin eller nyinvestering. Examensarbetet 
kommer tillsammans med övriga investeringsbehov i maskinen utgöra ett beslutsunderlag för 
om nya investeringar i tryckpress 3616 bör göras eller om det istället bör investeras i en ny 
tryckpress. Även om det beslutas om investering i en ny tryckpress kan resultaten från detta 
arbete genomföras i den utsträckning kostnaden inte blir för hög. Tankar och idéer från detta 
arbete kan förhoppningsvis även påverka arbetsmiljön i en ny tryckpress på ett positivt sätt.      

1.3 Mål 
Ta fram ett förslag till relevanta åtgärder som förbättrar arbetsmiljön för operatörer vid 
tryckpress 3616. I detta arbete ingår även framtagande av kostnader för genomförandet av 
förslagen, specificerat i detalj. 

1.4 Avgränsningar 
Främst den fysiska arbetsmiljön ska beaktas, men då fysisk och psykisk arbetsmiljö påverkar 
varandra beaktades även den psykiska arbetsmiljön, fokus ligger dock på att ta fram 
förbättringar av den fysiska arbetsmiljön. Det är lätt att begrepp som ergonomi, fysisk 
arbetsmiljö och mekanisk belastning blandas ihop eftersom de innebörderna ofta varierar. 
Därför kommer jag nu att klargöra för hur de används genom detta arbete. Arbetsmiljö 
används genom arbetet som ett övergripande ord, där både fysisk och psykisk arbetsmiljö 
ingår. I fysisk arbetsmiljö kan ergonomi, buller, kemiska hälsorisker och belysning räknas in. 
Detta förtydligas ytterligare av figur 1. 

 
 

Arbetsmiljö 

Fysisk arbetsmiljö Psykisk 
arbetsmiljö 

Ergonomi = 
mekanisk 
belastning 

Buller Kemiska 
hälsorisker 

Belysning 

Figur 1. Förgrening av ingående begrepp i arbetet.  
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2 FÖRETAGSPRESENTATION 
 
Presentationen av företaget går från att beskriva koncernen till att placera den studerade 
tryckpressen i sitt sammanhang. 
 
Tetra Pak ingår i den privatägda industrigruppen Tetra Laval, som idag har sitt säte i Schweiz 
men har svenskt ursprung. Tetra Laval består av DeLaval, Sidel och Tetra Pak, se figur 2. 
DeLaval tillverkar maskiner till mjölkproducenter och Sidel tillverkar plastflaskor, vad Tetra 
Pak gör förklaras närmare nedan.  
 

        

                          
 
Figur 2. Tetra Lavals struktur med de ingående delarna Tetra Pak, Delaval och Sidel. (Källa: www.tetrapak.com) 
 
Visionen för Tetra Pak lyder ”We commit to making food safe and available, everywhere”. 
Den förklarar på ett bra sätt vad verksamheten handlar om, att utveckla, tillverka och 
marknadsföra processutrustning och förpackningsutrustning. Tetra Pak grundades av Ruben 
Rausing och finns representerat i fler än 165 länder, med sexton fabriker som bygger 
maskiner och 53 fabriker tillverkar förpackningsmaterial, 58 marknadsbolag och lika många 
försäljningsbolag. Dessa delar ser till att det varje dag distribueras 303 miljoner Tetra Pak 
förpackningar i fler än 165 länder. Under 2004 var nettoförsäljningen 7,525 miljoner Euro 
och 20,900 personer var anställda inom Tetra Pak och av dessa arbetar 2500 i Lund.  
 
Tetra Pak Sverige AB består av flera bolag. Huvudkontoret finns i 
Stockholm och de tillverkande enheter finns i Lund, Skoghall och 
Sunne. Ett av bolagen inom Tetra Pak Sweden AB heter Tetra Pak 
Packaging Material, fortsättningsvis TPPM. De tillverkar 
förpackningsmaterialet till olika flytande livsmedel. Förpacknings-
materialet sätts in i en fyllningsmaskin, se figur 3. Dessa maskiner är det 
andra bolag inom Tetra Pak som tillverkar. Kunden köper in en 
fyllningsmaskin och beställer förpackningsmaterial med sin dekor på. 
Till maskinen kopplas sedan livsmedlet som förpackningen ska fyllas 
med.  

Figur 3. Exempel på en 
fyllningsmaskin. (Källa: 
www.tetrapak.com)
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TPPM i Lund är en av 53 fabriker som tillverkar förpackningsmaterial. De har 333 anställda, 
därav arbetar 243 inom produktionen och 90 stycken som tjänstemän. I Lund tillverkas 
förpackningsmaterial till livsmedelsindustrin, exempelvis tillverkas mjölk- och 
juiceförpackningar.  
 
Produktionen av förpackningsmaterial på TPPM är indelad i fyra avdelningar. Först i kedjan 
är prepress, de förbereder material som behövs när ordern ska tryckas. Därefter kommer 
trycket där färg trycks på stora pappersrullar. Efter trycket går de tryckta rullarna till 
beläggningen där de beläggs plast och oftast aluminium. Efter beläggning går de stora 
pappersrullarna till skäret där rullarna delas så att rullarna ska passa till en fyllningsmaskin, se 
figur 3. 
 
På TPPM Lund finns tre tryckpressar, två beläggare, fem skärmaskiner och åtta omspolare. I 
omspolningen plockas defekter bort från det skurna materialet. Detta examensarbete fokuserar 
på den äldsta av de tre tryckpressarna, den heter tryckpress 3616. 
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3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
I detta kapitel presenteras de metoder som använts under projektet. Därutöver beskrivs hur 
metoderna har använts vid genomförande.  

3.1 Projektorganisation 
För att placera och förankra projektet i organisationen utformades en projektorganisation för 
examensarbetet. Till organisationen kopplades en styrgrupp och en referensgrupp, 
styrgruppens uppgift var att ge projektet rätt inriktning medan referensgruppens uppgift var 
att bidra med kunskap från olika yrkesområden. Förutom dessa grupper var även en 
handledare från TPPM i Lund och en handledare från Luleå tekniska universitet kopplade till 
projektet. 
 
Både styr- och referensgruppen träffades en gång vardera under projektettiden. En bidragande 
orsak till så få träffar är att projektet påbörjades under semestertider, vilket medförde att det 
tog tid innan möjlighet fanns att samla grupperna. Handledaren vid Luleå tekniska universitet 
besöktes vid ett tillfälle, utöver det hölls kontakt via e-post.  

3.2 Projektmetodik 
Att utföra ett projekt av den här omfattningen kräver en strategi för hur problemet ska 
angripas. Valet av strategi föll på en metodik som jag tidigare använt i större 
verklighetsanknutna projekt under studierna. Metodiken går ut på att planeringen av projektet 
sker utifrån en spiralform där man går igenom processens steg flera gånger. Med denna grund 
valdes denna metodik framför en rak metodik, där man går stegvis fram. När man ser över 
tidigare steg kan de kompletteras med nya fakta som kommit fram under projektets gång. För 
varje varv läggs tyngdpunkten på olika saker, först 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 samt detaljbearbetning. Ett varv består av stegen: (Johansson et al. 1995) 

1. Planera för förändring 
2. Gör diagnos 
3. Formulera mål och krav 
4. Sök alternativ 
5. Värdera och välj alternativ 
6. Utveckla och detaljbearbeta valt förslag 
7. Genomför stegvis 
8. Följ upp och värdera effekter  

 
Detta examensarbete sträcker sig endast så långt som till punkt sex, Utveckla och 
detaljbearbeta valt förslag. Även om arbetet sträcker sig till punkt sex ligger tyngdpunkten 
tidigare, att formulera krav och söka alternativ är det som arbetet fokuserar på. Tidsmässigt 
ligger tyngdpunkten på kartläggningsarbetet.  

3.2.1 Tidplan 
För att få en överblick över projektet och för att kunna avgöra om det fortskrider i rätt takt 
gjordes en tidplan i enlighet med den valda projektmetodiken, tidplanen finns i tabell 1. De tre 
varven med olika tyngdpunkter är här markerade i olika färger. I slutet av projektet lämnades 
fem veckor för rapportskrivning och förberedande för presentation. Det kan tyckas som lång 
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tid, men den tiden sågs även som en säkerhetsmarginal. Tidplanen ser statisk ut på papper 
men under projektets gång användes den mer dynamiskt.     
Vecka Aktivitet Varv nr 

1 Introduktion 1 
2 Kartläggning av arbetet kring tryckpress 3616 1 
3 Kartläggning av arbetet kring tryckpress 3616 1 
4 Kartläggning av arbetet kring tryckpress 3616 1 
5 Nuläge och framtid 1 
6 Nuläge och framtid 1 
7 Formulering av krav 1 
8 Arbete med lösningar 1 
9 Nuläge, framtid, teori och formulering av krav 2 
10 Formulering av krav och arbete med lösningar 2 
11 Arbete med lösningar 2 
12 Värdering och viktning av lösning 2 
13 Genomgång av tidigare delar 3 
14 Val av lösning och detaljbearbetning 3 
15 Detaljbearbetning 3 
16 Rapportskrivning   
17 Rapportskrivning   
18 Rapportskrivning   
19 Rapportskrivning   
20 Förbereda redovisning   

Tabell 1. Tidplan för examensarbetet 

3.3 Datainsamling  
Under insamlingen av data användes flera olika metoder som litteraturstudier, observationer, 
intervjuer, mätning av buller och belysning, analys av arbetsställningar, studerande av 
protokoll och statistik samt en enkät. Denna informationsinsamling lade grund för beskrivning 
av nuläget.  

3.3.1 Litteraturstudier 
Det är främst Lunds universitetsbibliotek som användes i sökandet efter relevant litteratur. 
Studerad litteratur berör områdena arbetsmiljö, arbetets upplägg och buller. Utöver biblioteket 
användes Internet, främst för att få inspiration till lösningar och för att hitta relevanta företag 
för benchmarking. Tidigare utförda examensarbeten inom närliggande områden användes som 
vägledning för upplägg av rapport och för att ge uppslag till litteratur. 

3.3.2 Observationer  
Ett sätt att samla in information är att utföra observationer där man studerar vad operatörerna 
gör utan att störa processen. En fördel med observationer är att det sker registrering av vad de 
faktiskt gör och inte vad de säger. Observationer kan kategoriseras i osystematisk observation, 
deltagande observation, observation enligt fastställda registreringsschema, frekvensstudier 
och tidsampling (Karlsson 1997). När man på förhand vet vilka händelser och beteende som 
är relevanta kan observation ske enligt fastställda registreringsschema. Frekvensstudier och 
tidsampling är olika sätt att använda tid för att styra sina insamlingsvärden. Osystematisk 
observation används när man inte är ute efter något speciellt, den lämpar sig ofta i ett tidigt 
stadium för att orientera sig. När man en längre tid deltar i det sammanhang man vill studera 
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klassificeras det som deltagande observation (Karlsson 1997). I detta arbete användes 
osystematisk och deltagande observation 
 
Observationer utfördes vid de två tryckpressarna 3612 och 3616. Tryckpress 3616 
installerades 1984 och tryckpress 3612 installerades år 2000. Under tre veckor spenderades 
totalt tolv dagar med att följa olika skift vid de båda tryckpressarna. De tre första dagarna av 
observation tillbringades vid tryckpress 3612 med osystematisk observation. Medan de nio 
dagarna på tryckpress 3616 bestod av deltagande observation. Under observationerna 
samlades information om de olika arbetsmomenten vid tryckpressarna och hur de olika skiften 
arbetar. Under den deltagande observationen prövades även de olika arbetsmomenten på för 
att öka förståelsen. Att följa olika skiftlag under observationerna medförde att jag lärde känna 
personalen vid tryckpressen, vilket underlättade vidare arbete. 

3.3.3 Intervjuer 
Intervjumetoder kan delas in i strukturerade och ostrukturerade. De ostrukturerade 
intervjuerna är en information som är mindre tillförlitlig, då den kan variera mellan olika 
operatörer beroende på deras egenskaper. De kan användas för att få en överblick av arbetet 
och kan ge information som förbisetts under observationer. Vid strukturerade intervjuer utförs 
intervjun med förberedda frågor. Informationen från strukturerade intervjuer är lättare att 
använda då de ofta ger mer relevanta och exakta uppgifter (Karlsson 1997).   
  
Det var främst den ostrukturerade intervjumetoden som användes under informations-
insamlingen och det är personal från produktion, personalavdelning, teknikavdelning och 
företagshälsovård som intervjuats. Under observationerna fördes ständigt samtal med 
operatörerna, dessa samtal klassificeras som ostrukturerade intervjuer om arbetsmiljö. 
Dokumentationen av intervjuerna har skett i form av kortfattade minnesanteckningar. 

3.3.4 Mätning av buller 
Vid mätning av buller är det lämpligt att först inleda med orienterande mätningar som 
indikerar och kvantifierar problem, för att sedan följa upp dessa med fördjupade mätningar. 
Hur orienterade mätningar bör utföras beror av karaktären på ljudet på den aktuella 
arbetsplatsen. Är ljudnivån relativt konstant där personalen normalt befinner sig, kan 
mätningarna utföras på ett antal fasta punkter. Mätningarna bör utföras i öronhöjd, det vill 
säga cirka 1500 mm höjd. När ljudnivån inte är konstant bör istället den ekvivalenta ljudnivån 
mätas, icke konstant ljudnivå definieras här som variationer som är större än 5-10 dB(A) och 
ekvivalent ljudnivå är medelvärdet av ljudenergi under en viss tid. När ekvivalent ljudnivå 
mäts är mättiden längre, för att få en representativ arbetstid bör en hel arbetscykel mätas 
(Akselsson et al. 1997).  
 
I början av juni utfördes bullermätning med dosimeter på initiativ av Henry Hansen, som är 
mätingenjör på företagshälsovården Oasen. Mätningarna utfördes med anledning av de sänkta 
gränsvärdena för buller som började gälla i maj 2005. Värdena från dessa mätningar kan 
betraktas som orienterande mätningar. Därefter har fördjupade mätningar utförts på ett antal 
ställen runt tryckpress 3616. Mätplatserna valdes med tanke på var i tryckpressen 
operatörerna vistas, se bilaga 1. En anledning till att mätplater valdes på detta sätt var för att 
ge underlag för att urskilja möjliga områden för punktåtgärder mot bullret. 
 
Mätningarna utfördes med Bruel& Kjaer typ 2221 under tiden tryckpress 3616 gick med 
drifthastigheten 430 m/min, vilket är något under den maximala hastigheten 450 m/min. 
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3.3.5 Mätning av belysning 
Enbart mätning av belysningsvärden ger inte tillräcklig information för att bedöma om 
belysningen är tillräcklig. I bedömningen bör man tänka på vem som gör vad i vilken miljö, 
runt en tryckpress finns det bland annat krav på att kunna göra en korrekt färgbedömning av 
det tryckta materialet. För att inte missa något område vid bedömning av synergonomiska 
förhållanden kan en checklista användas. På checklistan finns punkter som arbetets innehåll, 
lokalens utseende och personalens sammansättning (Ruth 2002). 
 
Det sker en regelbunden mätning av allmänbelysningen i produktionshallarna, enbart 
allmänbelysningen mäts då för att den ska kunna mätas på samma sätt varje år även om 
maskinerna förändras. Denna mätning ansågs inte fullgod för att kunna göra en korrekt 
bedömning av de synergonomiska förhållandena i tryckpress 3616, varför också en utvidgad 
mätning genomfördes. Denna mätning syftade till att ge information om ljusförhållandena på 
de platser där operatörerna arbetar. Mätplatserna finns markerade i bilaga 1. 
 
Dagen då mätningarna utfördes var molnig, vilket får räknas som godkända förhållanden även 
om arbete sker nattetid. För mätningarna användes en ljusmätare av märket Hagner. Den 
mätte belysningsstyrkan, som anger hur belyst en yta är.  

3.3.6 Analys av arbetsställningar 
Analys av arbetsställningar kan utföras på flera olika sätt, allt från att på plats bedöma en 
operatör arbetsställningar med ett visst frekvensintervall till användning av avancerade 
datoriserade simuleringsprogram där videofilmat material används som stöd för simuleringen. 
Oavsett om analysering sker på plats, med hjälp av videofilm eller foton, så finns det flera 
olika analyseringsmodeller att använda.   
 
Rula är en förkortning som står för Rapid Upper Limb Assessment, vilket är ett analysverktyg 
som  fokuserar på nacke, bål och överkroppen, men också bedömer hela kroppen. Efter att det 
bestämts vilka arbetsställningar som ska analyseras bestäms om bara en överarm ska 
analyseras eller båda två. Poängen som räknas ut kan kopplas till rekommenderade åtgärder. 
Modellen är avsedd att användas med en bredare ergonomisk studie (McAtamney 1993). 
 
Niosh lyftekvation kan användas för att utvärdera asymmetriska lyft, med asymmetriskt lyft 
menas att man tar hänsyn till både förflyttning i höjd och sidled. Ekvationen resulterar i ett 
lyftindex som är ett samband mellan rekommenderas lyftvikt och verklig lyftvikt. Modellen är 
bra för att utvärdera lyft då ett flertal olika variabler ingår i ekvationen (Waters 1994). En av 
begränsningarna med modellen är att den enbart gäller för tvåhandslyft. 
 
Owas, Ovako Working Posture Analyzing System, är utformad för att bedöma hela 
arbetsställningar under arbete. I en Owas-analys klassificeras arbetsställningarna tillsammans 
med studier av arbetsuppgifterna. Owas kan exempelvis användas för ergonomiska 
utredningar eller vid planerande av nya arbetsmetoder (http://turva1.me.tut.fi/owas 
/owaswineng.pdf 2005). 
 
Plibel, plan för identifiering av belastningsfaktorer som kan innebära skadlig inverkan. Man 
utgår från den skadade kroppsdelen och besvarar de frågor som är kopplade till den valda 
kroppsdelen. För att göra analysen fullständig tas även hänsyn till invägningsfaktorer som 
raster och pauser, själv bestämma arbetstakt, tidspress och psykisk stress, ovanliga och 
oväntade situationer, kyla och drag, värme, buller, synförhållanden, stötar, skakningar och 
vibrationer (Kemmlert 1985).  
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För detta arbete valdes Owas, Rula och Plibel som analysmetoder, då de ansågs komplettera 
varandra genom att Owas bedömer hela arbetsställningar, Rula fokuserar på nacke, bål och 
överkropp och Plibel identifierar arbetsmoment i ett bredare perspektiv. Niosh användes inte, 
då det inte fanns några lyft som uppfyllde de krav som ställs på ett lyft för att kunna 
analyseras med hjälp av Niosh lyftekvation. Owas och Rula användes med hjälp av 
analysprogram för respektive metod som återfanns och laddades ner från Internet. 
Programmen på Internet användes för att de förenklade poängberäknande. Analyserandet 
kunde även ha utförts med hjälp av pappersprotokoll.  
 
Owas  
När verktyget Owas användes gjordes analysen som en 
frekvensanalys, där videofilmen stannades var tionde 
sekund. I ett formulär, se figur 4, kan man välja på fyra 
olika positioner för ryggen, tre positioner för armarna, sju 
positioner för benen och om det är någon tyngd 
involverad. De analyserade positionerna placeras sedan in 
i fyra olika kategorier beroende på vilken poäng de fått. 
Till poängen kopplas en rekommenderad åtgärd, se tabell 
2. Begränsningar med analyserna i Owas var att 
filmandet inte skedde över ett helt arbetspass, utan istället 
filmades specifika arbetsmoment. Det går därför inte att 
dra korrekta slutsatser av resultaten då programmet 
presenterar resultat som att X antal procent av en 
arbetsdag innehåller arbetsmoment som är skadliga. 
Resultaten användes för att utläsa vilka arbetsmoment 
som hamnade i de högre kategorierna. Eftersom frekvensanalysen utfördes på ett begränsat 
material finns även risk för att skadliga arbetsställningar kan ha missats. 

Figur 4. Schematiska bilder likt dessa 
bygger upp en arbetsställning i Rula.(Källa: 
Kurslitteratur i ARA011, 
Arbetsplatsutformning 2002) 

 
Kategori Rekommenderad åtgärd enligt Owas  

1 Normal arbetsställning, inge förändring är nödvändig 
2 En del belastning, förändring bör ske i snar framtid 
3 Betydlig belastning, förändring bör ske snarast möjligt  
4 Mycket stor belastning, förändring bör ske omedelbart 

Tabell 2. Owas fyra kategorier och rekommenderade åtgärder. 
 
Plibel 
Det första steget i en Plibel-analys är att välja vilka frågor som ska besvaras. Frågorna väljs 
med utgångspunkt från de kroppsdelar som är besvärande. För operatörerna vid tryckpress 
3616 valdes frågor tillhörande grupperna nacke/skuldror/bröst/ rygg och 
armbåge/underarm/händer, då problem i dessa områden resulterat i sjukskrivningar. Det gav 
tretton frågor att besvara, frågorna finns i bilaga 2. Till skillnad från Rula och Owas där 
arbetsställningar poängbedöms, kan Plibel användas som ett redskap för att samla in data på 
ett objektivt sätt och för att identifiera problemområden. Till Plibel hör även ett antal 
invägningsfaktorer, vars svar behandlas i kapitel fyra (Kemmlert 1985).  
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Rula  
I Rula poängsätts kroppsdelarna olika beroende på 
deras placering. I figur 5 kan man se exempel på vilka 
positioner man kan välja för underarmen. Kroppen är 
indelad i arton delar, så det är arton bilder likt figur 5 
att ta ställning till. Dessa arton ställningstaganden vägs 
samman till en poängsumma för belastningen på höger 
respektive vänster sida av kroppen. I tabell 3 visas de 
rekommendationer som Rula ger beroende på 
poängsumma.  
 

Poängsumma Rekommenderas åtgärd enligt Rula  
1-2 Acceptabel arbetsställning, om den inte hålls för länge eller repeteras för ofta 
3-4 Vidare utredning och förändring kanske behöver genomföras 
5-6 Förändring bör ske snart  
7 Förändring bör ske genast 

Figur 5. Exempel på vilka val som finns för 
underarmens placering i Rula.(Källa: 
www.ergonomics.co.uk/Rula/Ergo) 

Tabell 3. I Rula får den analyserade arbetsställningen en poängsumma, till den kopplas rekommenderade åtgärder. 
 
Till grund för de analyserade arbetsställningarna låg videofilmning av arbetsmomenten. 
Videofilmen stannades när en arbetsställning valdes för analysering. En begränsning med 
analysen är att jag med min ringa erfarenhet valde vilka moment som analyserades. Förutom 
att jag själv testade att utföra momenten och därmed fick en känsla för vad de innebär så 
baserades valen även på fakta som att det inte är bra att arbeta ovanför axelhöjd, att många 
repetitioner av ett moment är skadligt och att arbete i ledernas ytterläge också innebär risker.  

3.3.7 Protokoll och statistik 
Under många år har TPPM arbetat med statistik. I dagsläget sker mycket av arbetet genom 
säkerhetspelaren i WCM-organisationen, som tar hand om statistik över olyckor och tillbud. 
Att det aktivt arbetas med säkerhet och arbetsmiljö betyder ofta att det också finns historik 
och statistik dokumenterat. För att komplettera bilden av den befintliga arbetsmiljön och 
förstå vad de arbetat med tidigare studerades statistik kring tillbud och olycksfall samt 
protokoll från en ergonomirond.  

3.3.8 Enkät  
En enkät till operatörerna på tryckpress 3616 genomfördes, enkäten finns i sin helhet i bilaga 
3. Syftet med enkäten var att få fram en rangordning av de arbetsmoment som bör förbättras. 
Med en rangordning kunde det säkerställas att lösningsarbetet började med de viktigaste 
områdena, då tidsåtgången var svår att avgöra i inledningen av projektet. Till grund för de 
elva utvalda arbetsmomenten låg datainsamling såsom Owas, Plibel och Rula samt 
observationer och intervjuer. Utifrån denna rangordningslista påbörjades arbetet med att ta 
fram förbättringar. 
 
I den anonyma enkäten fick operatörerna ta ställning till hur besvärande de ansåg att olika 
delar av arbetsmiljön var. Det var elva frågor att ta ställningen till och enbart den fysiska 
arbetsmiljön beaktades. Mestadels var det olika arbetsmoment att bedöma, förutom buller och 
belysning. Med kryss markerade de i enkäten om de ansåg att de identifierade områdena var 
mycket besvärande, ganska besvärande, något besvärande eller inte alls var besvärande, 
skalan hämtades från Att ställa frågor om arbetsmiljö (Kjellberg 1993). 
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Enkäten delades ut till samtliga operatörer som arbetade vid tryckpress 3616 den 10 augusti. 
Undantag gjordes för sommarvikarier då de inte ansågs ha tillräcklig erfarenhet för att besvara 
frågorna som ställdes. Det var totalt tio operatörer som fyllde i enkäten av tio med tillräcklig 
erfarenhet. Förutom operatörernas åsikter diskuterades de utvalda momenten med Henry 
Hansen och Gabriella Källrot, mätingenjör respektive ergonom på företagshälsovården. Deras 
åsikter vägdes samman med svaren från enkäten. En av de främsta anledningarna till 
rangordningen var att jag skulle börja arbeta med de mest relevanta områdena, utifall jag inte 
skulle hinna arbeta med alla områden. 

3.3.9 Benchmarking 
Ett benchmarkingbesök kan ge nya infallsvinklar och en ökad kunskap. Benchmarking 
behöver nödvändigtvis inte utföras inom samma bransch, utan även besök inom branscher 
som endast har någon liten del som är jämförbar kan också ge mycket inspiration och 
kunskap.  
 
Kontakt med aktuella företag togs under vecka sex i projektet och besök utfördes under vecka 
åtta, nio och elva. Det var tre tryckerier, mindre än TPPM, som besöktes. Vid besöken skedde 
en rundvisning i respektive produktionslokal, samt fördes ostrukturerade intervjuer om hur de 
arbetar med arbetsmiljöfrågor och förbättringar på respektive tryckeri. Dokumentation fördes 
i form av minnesanteckningar. 

3.4 Formulering av krav 
Kravspecifikationen i detta arbete är tänkt att sammanställa krav på arbetsmiljön och i ett 
senare skede ska lösningar kunna utvärderas mot den. Kravspecifikationen är även tänkt att 
vara en hjälp när man går från att identifiera nuläget och befintliga problem till att hitta 
lösningar. Ofta uppkommer krav och önskemål i samband med att nuläget analyseras 
(Ranhagen 1997). I en kravspecifikation finns olika sorters krav, en indelning som kan göras 
är absoluta-, funktions-, och lösningskrav. Absoluta krav är de krav som måste uppfyllas, 
funktionskraven talar om vilka funktioner lösningen bör ha medan lösningskraven talar om 
hur lösningen ska utformas. Funktionskrav är de krav som bör eftersträvas. 
 
Vid formulerandet av kravspecifikationen, som i detta arbete syftar till att utvärdera framtagna 
lösningar, låg de problemområden som identifierades i nulägesanalysen till grund för 
rubriksättningen. Problemområden från nulägesanalysen var ergonomi och buller som ingår i 
fysisk arbetsmiljö samt psykisk arbetsmiljö. Då dessa tre rubriker inte tar hänsyn till den 
befintliga produktionens effektivitet och kvalitet lades rubrikerna produktion och kvalitet till. 
Kraven under de olika rubrikerna formulerades med stöd i teorikapitlet samt med föreskrifter 
från TPPM. Under arbetets gång förändrades kravspecifikationens uppbyggnad och 
omfattning ett flertal gånger. 

3.5 Lösningsarbete 
För att inte känna frustration över utebliven kreativitet vid framtagande av lösningar kan olika 
metoder för att hitta lösningar användas. En av dem är brainstorming. Det är en metod där 
man först låter fantasin flöda fritt, negativ kritik är inte tillåtet, och det är en fördel om 
medlemmarna känner varandra. I nästa steg får medlemmarna ge uttryck för vad som är bra 
och dåligt med de framtagna idéerna (Alwood & Thylefors 1997).  
 
Arbetet med en punkt från rangordningslistan inleddes med brainstorming för att generera 
idéer till lösningar. Brainstormingen skedde enskilt. Innan brainstormingen försökte jag att 
inte tänka på lösningar, utan istället fokusera på datainsamling och formulerande av krav, för 
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att inte redan ha förutfattade meningar om lösningar innan arbetet med att ta fram dem 
påbörjades. Från brainstormingen var det allt från en idé till en färdig lösning som kom fram.   
 
Idéerna som togs fram under brainstormning diskuterades med olika parter. Diskussionerna 
kunde resultera i att iden utvecklandes, att idens bärighet bekräftades eller att en ny lösning 
togs fram. I lösningsarbetet involverades flera olika kompetenser bland annat en konstruktör 
på TPPM, olika relevanta företag, operatörer vid tryckpress 3616, servicetekniker och min 
handledare som är processingenjör vid trycket. Lösningarna testades även mot 
referensgruppen för projektet. 

3.6 Värdering och val  
Det är sällan det bara finns en lösningen till ett problem, då man vid framtagandet av 
lösningar försöker samordna ett antal olika krav i en lösning. Det är inte alltid möjligt att få 
alla krav uppfyllda i en lösning och då får man nöja sig med att kompromissa och göra det 
bästa av situationen. Värdering av lösningsförslag som inte finns i verkligheten kan vara 
svårt, ett sätt att underlätta värderingen är att ta fram faktorer eller kriterier att värdera mot. 
Modellen kan utvecklas ytterligare genom att ge faktorerna eller kriterierna inbördes viktning 
(Ranhagen 1997).  
 
För att avgöra vilken den bästa möjliga lösningen var värderades lösningarna mot 
kravspecifikationen. Att värderingen skedde mot kravspecifikationen gav en objektivitet samt 
en återkoppling av resultaten till nulägesanalysen genom kravspecifikationen.    
 
Utifrån kravspecifikationens löpande text formulerades en lista, mot vilken lösningar och 
investeringsförslag kunde värderas. De olika kraven gavs en viktningssiffra, för att ge de 
viktigaste kraven ökad betydelse gentemot mindre relevanta krav. En tregradig skala 
användes, där tre betyder viktigt krav. Krav som berör den fysiska arbetsmiljön, vilket detta 
arbete fokuserar på, fick vikten två eller tre, medan krav på bibehållen kvalitet och effektivitet 
värderades som ett mindre viktigt krav ur detta arbetes perspektiv.  
 
För vissa problem togs flera lösningar fram och för att urskilja den bästa av dem användes 
delar av kravspecifikationen som värderingsinstrument. Endast delar användes eftersom det 
helhetsperspektiv som hela kravspecifikationen utgör inte var applicerbart på enskilda 
lösningar.  
 
De olika lösningarna sattes samman till tre investeringssteg, där de olika stegen främst 
baserades på investeringarnas storlek, med små investeringar i steg ett, lite större i steg två 
och de mer omfattande investeringarna i steg tre. Investeringsstegen värderades mot kraven 
rörande den fysiska arbetsmiljön i kravspecifikationen. Det värderades hur väl de uppfyllde 
kraven på en skala från 1-5, där ett betyder kravet är ej uppfyllt och fem betyder kravet helt 
uppfyllt.  

3.7 Sammanfattning metod 
Den övergripande projektmetodiken som tillämpades var spiralformen, där de ingående 
momenten gåtts igenom flera gånger. I början av arbetet lades tyngdpunkten på 
informationsinsamling då många olika metoder användes. Därefter följdes det av formulering 
av kravspecifikation, och framtagande av lösningar då bland annat brainstorming användes. 
För att värdera framtagna lösningar användes kravspecifikationen. 
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4 NULÄGE 
 
I detta kapitel belyses den nuvarande situationen på TPPM i Lund utifrån följande områden; 
personal och arbetsorganisation, produkter och volymer, hall 107, tryckpress 3616, fysisk 
arbetsmiljö samt psykisk arbetsmiljö. 

4.1 Personal och arbetsorganisation 
För att placera tryckpressen i sitt sammanhang ger denna del en bild av personalen som 
arbetar i produktionen och hur arbetet är organiserat på TPPM. 

4.1.1 Personal 
Den 31 december 2004 var medelåldern bland de 333 anställda på TPPM 41 
år. Medelåldern bland kvinnor var 39 år och bland män 42 år. Andelen 
kvinnor varierar beroende på arbetsuppgifter, bland tjänstemännen var 37,8 
procent kvinnor och i produktionen var siffran 4,5 procent.  
 
När ny personal rekryteras till produktionen finns krav på datorvana, svenska, 
engelska och färdig gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning i 
kravprofilen. Det finns även krav på korrekt färgseende, då kontroll av färger 
och nyanser är ett viktigt inslag i arbetsuppgifterna. Denna kravprofil började 
gälla för två år sedan. 
 
Eftersom det är förpackningsmaterial till livsmedel som tillverkas, medför det 
speciella krav på hygien och klädsel. Byxor, tröja och keps från företaget är 
tillsammans med skor med stålhetta obligatoriskt för att få vistas i nära 
anslutning till maskinerna, exempel på klädsel kan ses i figur 6. Det finns 
även regler för hur ofta respektive plagg ska bytas.  

Figur 6. Klädsel i 
produktionen 

4.1.2 Organisering av arbetet i produktionen 
Totalt arbetar nästan 60 personer per skift i produktionen och i den siffran ingår personal som 
arbetar på någon av de fyra avdelningarna prepress, tryckeri, beläggning och skär. Varje skift 
leds av en skiftchef, som har personalansvar för hela skiftet och leder produktionen.  
 
Det är samma skiftgång i hela fabriken och sedan sommaren 2004 går de treskift som är 
organiserat så att de arbetar en vecka förmiddag, en vecka eftermiddag och en vecka natt. Där 
emellan är de lediga på helgen. När de arbetar natt arbetar de fyra nätter, vilket ger personalen 
tre dagar att ställa om från natt till förmiddag. En omröstning vilket håll skiftet ska rotera 
genomfördes nyligen och då vann förslaget att rotera från natt till eftermiddag till förmiddag. 
Sedan treskiftet införts har den korta sjukfrånvaron ökat något. Att korttidsfrånvaron ökat kan 
bero på den kortare tid det finns för återhämtning mellan arbetspassen. Det ska tilläggas att 
när de gick över från fyrskift till treskift ökade arbetstiden från 90 till 100 procent. För att 
täcka upp för personal som är borta i produktionen finns en personalpool på TPPM. 
Personalen i poolen kan arbeta som ersättare på samtliga områden i produktionen. Då alla i 
poolen inte behöver arbeta som ersättare får de utföra administrativa arbetsuppgifter. 
 
På tryckpress 3616 arbetar totalt tolv personer, fyra personer per skift. Då någon person är 
sjuk lånas ersättare in från personalpoolen, när det inte finns ersättare att låna arbetar de 
istället tre personer vid tryckpressen. Könsfördelningen på tryckpress 3616 är ojämn, samtliga 
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i den ordinarie personalen är män och medelåldern bland dem är 39,5 år, vilket är något lägre 
än totala genomsnittet för män på TPPM. De har i snitt arbetat på TPPM i 14 år, men fem 
stycken av de totalt tolv har börjat de senaste fem åren.  
 
För de som arbetar i produktionen finns det inga inlagda raster och maskinerna ska gå under 
hela arbetspasset. När en i besättningen tar rast tar övriga över arbetsuppgifterna för den 
personen. Det varierar hur många raster som de olika skiften tar varje arbetspass. Ifall något 
oväntat inträffar som kräver samtliga operatörers insats kan det hända att rasten blir 
uppskjuten eller inte kan tas. 

4.1.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete på TPPM 
Det finns en tydlig verksamhetsstyrningsrutin för hur Systematiskt arbetsmiljöarbete ska gå 
till på TPPM, där produktionschefen står som ansvarig. Arbetsmiljöpolicyn, som gäller för 
Tetra Pak runt hela världen, säger att de förpliktigar att ge sina anställda i hela världen trygga 
och sunda arbetsförhållande. De ska även upprätthålla en arbetsmiljö för alla anställda som 
befordrar och skyddar deras hälsa. För att detta ska uppnås ska de bland annat arbeta 
förebyggande, tillämpa ett helhetssynsätt, göra regelbundna utvärderingar och uppmuntra 
anställda att delta i utformandet av arbetsmiljön.  

4.1.4 World Class Manufacturing 
World Class Manufacturing, WCM, är Tetra Paks eget program för hur man arbetar med 
förbättringar och det har många likheter med Total Production Maintenance. För fem år sedan 
påbörjades arbetet med WCM på TPPM. Det är inte bara ett projekt utan en förändring av 
arbetskulturen. Målet är World Class Manufacturing som är en säker, miljövänlig och effektiv 
produktion genom att alla systematiskt identifierar och ständigt minimerar alla typer av 
störningar och förluster. Det är ett strukturerat sätt att eliminera alla störningar och förluster 
som inte adderar något värde till produkten eller tjänsten som företaget säljer. Modellen 
bygger på att alla i organisationen deltar. De anställda som är närmast förlusten är, enligt 
WCM, de som är lämpligast att eliminera densamma.  
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TETRA PAKS VISION: We commit to making food safe and available everywhere

 
Figur 7. Bild över hur WCM är uppbyggt, de tio pelarna har olika fokusområde till exempel kvalitet, förebyggande 
underhåll och säkerhet. (Källa: Tetra Pak s intranet) 

 
 20 



                                                                                

 
I strukturen för World Class Maufacturing ansvarar olika pelare för vad som sker inom just 
det pelarområdet. På TPPM bygger organisationen på tio pelare som arbetar med olika typer 
av frågor, se figur 7. Exempel på pelare är S-pelaren som arbetar med säkerhet och AM-
pelaren som arbetar med operatörsunderhåll. I varje pelare finns ett pelarteam som fungerar 
som styrgrupp, pelarteamets sammansättning består av personer med olika kompetenser och 
från olika områden i organisationen. Pelarteamet kan sedan starta mindre team som får till 
uppgift att ta fram lösningar på ett givet tydligt avgränsat problem. Dessa team arbetar under 
kort tid med just denna specifika uppgift. I dessa team ingår ofta personal från produktionen.   
 
Arbetet med World Class Manufacturing bygger på att beslut ska tas med fakta som underlag. 
För att få fram fakta från produktionen krävs att operatörerna för statistik över vad som 
händer. Förutom information från datorer kopplade till maskinerna fyller operatörerna själva i 
statistik, till exempel koder för vad för vad som ligger bakom olika maskinstopp. Statistiken 
ligger till grund för olika diagram med mätetal som visualiserar utvecklingen i produktionen. 
Som jag tidigare sagt vill man genom World Class Manufacturing visualisera problemen, 
vilket man gör genom att kommunicera information på anslagstavlor som finns runt om i 
lokalerna.  

4.1.5 Friskvårdsprojekt 
I juni 2005 startades ett friskvårdsprojekt och personalen på tryckpress 3616 fungerar som 
piloter. Projektet som går ut på att öka den fysiska hälsan hos operatörerna samt öka deras 
kunskap inleddes med en hälsokontroll och föreläsning. I fas två får operatörerna en timme 
betald träning under förutsättning att de tränar en timme valfri träning på sin fritid och en 
timme på Tetra Paks gym, denna fas är projektet nu inne i. När de gjort detta under en månads 
tid får de en halvtimmes massage, betald av företaget. Projektet kommer att pågå till 
årsskiftet, då en ny hälsokontroll kommer att utföras och resultatet att jämföras med resultaten 
från den som gjordes i projektets start. Personalen på tryckpress 3616 har haft fler 
sjukskrivningar på grund av problem med rygg, axlar, armbågar och valdes därför ut som 
piloter. 

4.2 Produkter och volymer 
Samtliga tryckpressar på TPPM trycker flexografiskt tryck. Inom flexografiskt tryck finns det 
två trycktekniker flexoprocess och linjeflexo. Linjeflexo är en enklare typ av tryck och kan 
liknas vid potatistryck där hela ytor läggs an mot pappret, för exempel se de vänstra 
förpackningarna i figur 8. I flexoprocess byggs istället trycket upp av små punkter, för 
exempel på hur trycket kan se ut, se de högra förpackningarna figur 8. Med flexoprocess kan 
man få mer fotolika tryck. 
 

          
Figur 8. Förpackningarna till vänster är tryckta med linjeflexo medan förpackningar till höger är tryckta med 
flexoprocess. (Källa: www.norrmejerier.se)      
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Sedan arbetet med World Class Manufacturing påbörjades för fem år sedan har effektiviteten 
ökat. Efterfrågan på den lokala marknaden har däremot inte ökat, vilket resulterat i att 
fabriken kan tillverka mer material åt långväga kunder när deras närliggande fabriker inte 
klarat av den produktionen.  

4.3 Hall 107  
Tryckpress 3616 är placerad I hall 107, förutom den finns även tryckpress 3612 i hall, mellan 
de båda tryckpressarna finns färgleverantören Torda Ink, de är ”in-house” färgleverantörer. 
Med ”in-house” menas att de inte är en del av TPPM organisatoriskt, men de finns där fysiskt 
och de levererar färg till samtliga tre tryckpressar. Figur 9 är en toppvy över lokalen som även 
visar vad som angränsar till lokalen. Längden på lokalen är 52,5 m och bredden är 30 m, det 
ger en yta på 1575 m2.  

 
Figur 9. I hall 107 finns två tryckpressar, 3612 och 3616, samt färgleverantören Torda Ink. Bilden visar även vad som 
angränsar till produktionshallen.   
 
Väggen mot diskrum, utbildningslokal och gårdsplan består till störst del av tegel, men delar 
av den har bullerdämpande plattor. På den andra långsidan av tryckpress 3616 finns 
färgleverantören Torda Ink. med en tre meter hög plåtvägg som är bullerskydd för Torda Ink., 
den bullerdämpande väggen har inte full takhöjd men ovanför väggen sticker ett pallställ upp 
ytterligare tre meter. 
 
På kortsidorna är också tegelväggar, men allra närmast tryckpressen är det transportvägar med 
trucktrafik. Trafiken består av manuellt körda truckar och förarlösa truckar, carriers. De 
manuella hämtar spillpapper och förarlösa hämtar och lämnar pappersrullar. Som figur 9 visar 
angränsar en gårdsplan och ytterligare två produktionshallar till lokalen. Den vänstra sidan 
angränsar mot en korridor som inte syns i figuren. För all personal i produktionen finns ett 
gemensamt fika- och lunchrum, som är centralt beläget mellan de olika produktionshallarna, 
det finns det inget insläpp av dagsljus till fika- och lunchrummet. 
 

 
 22 



                                                                                

Golvet består av betong som är målad med grön plastfärg. Det är hårt och på vissa ställen är 
det slitet och ojämnt. Under tiden för genomförande av detta arbete utfördes reparationer av 
golvet. Taket är klätt med vita bullerabsorberande skivor, i taket sitter även halvtransparenta 
fönster, som släpper in ljus men inget direkt solljus. Lokalen ger sammantaget ett luftigt och 
ljust intryck. 

4.4 Tryckpress 3616 

Figur 10. Fotona visar översiktliga bilder på tryckpress 3616, på den vänstra bilden ses pressen från avrullet och på 
den högra från upprullet. 
 
För över tjugo år sedan, 1984, installerades tryckpress 3616 som kan ses i figur 10. Sedan 
dess har moderniseringar genom ombyggnationer vid flera tillfällen. Det finns ytterligare två 
tryckpressar i fabriken, tryckpress 3610 som installerades 1993 och tryckpress 3612 som 
installerades 2000. Tryckpress 3612 har stora likheter med tryckpress 3616, en förklaring till 
det är att delar av båda tryckpressarna är utvecklade inom Tetra Pak. Tryckpress 3616 är mer 
mekanisk och kan inte trycka flexoprocess som är det mer avancerade trycket uppbyggt av 
små punkter, för exempel se figur 8.  
 
Tryckpress 3616 är en W&H Econoflex 166 med åtta färgverk, alltså har 
den möjlighet att köra åtta färger samtidigt. Maximal hastighet för 
maskinen är 450 m/min, den verkliga maxhastigheten kan variera 
beroende på papperssort och komplexitet i trycket. Maximal bredd på 
pappersrullar är 1660 mm, men det bredaste som körs idag är 1640 mm, 
en pappersrulle kan ses i figur 11. Pressen är 36,6 m lång, 4,6 m bred vid 
avrullsställ och 7,1 m hög.  
 
Av det totala materialet som trycks av de tre tryckpressarna på TPPM i 
Lund trycks 41 % i tryckpress 3616. Figur 11. En rulle med 

råpapper 

4.4.1 Så här fungerar pressen 
Förklarandet av maskinens funktioner börjar från höger i figur 12 med att en pappersrulle med 
råpapper rullas in och slutar på figurens vänstra sida med att betryckt papper rullas upp på en 
bobin som är en hård, ihålig wellpappcylinder. Där emellan spänns pappersbanan upp av 
valsar. Vid åtta stationer, så kallade färgverk, kan pappret betryckas. Det är sällan alla 
färgverk utnyttjas, i snitt består trycken av fyra olika färger och då används således lika antal 
färgverk. Då ett färgverk inte utnyttjas vid en order kan det förberedas inför nästa order. 
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Figur 12. En schematisk bild av pressen, här sedd från sidan, med olika tekniska funktioner utsatta. (Källa: Tetra Paks 
intranet)      
 

1. Setuprulle; innan maskinen finns en kö av ett par rullar. De förs framåt med hjälp av 
rullputtare eller ett tiltbord. När rullen ligger på tiltbordet finns även möjlighet till 
justering i sidled.   

2. Inrull; en rulle kan förberedas i avrullsstället, när det är dags för skarvning snurrar 
avrullsstället och rullen kommer i rätt läge. I avrullsstället är det en chuck som 
klämmer fast rullen och det finns det plats för två rullar, en som är läge att det rullas 
av papper, se punkt 3 avrull, och en som är i ett förberedande läge, här tas först en tom 
bobin av och sedan rullas en ny rulle och in. 

3. Inför en skarvning fylls pappersmagasinet och när en ny rulle ska skarvas stannar 
hastigheten helt i avrullet just när skarven sker, under detta stopp tas pappret som 
byggts upp i pappersmagasinet.    

4. Avrull, pappersrullen sitter fast med en chuck och pappret rullas av.  
5. Sidstyrning, här sker en styrning av pappersbanan i sidled. En ny justering görs varje 

gång en ny pappersbredd ska köras. Sidstyrningen gör operatörerna med hjälp av 
knappar och ögonmått. 

6. I flamtreatingen bränns pappret för att småpartiklar ska tas bort, detta görs för att 
färgen ska fästa bättre. 

7. Färgverk och torkar, i ett färgverk 
pumpas färg från en färgbehållare till 
en kammare som ligger an mot 
rastervalsen. Med hjälp av rakelblad 
sluter kammaren tätt intill 
rastervalsen. Hur tätt rakelbladen 
ligger emot reglerar hur mycket färg 
som hamnar på rastervalsen. På 
motsatt sida från rakelpaketet går 
hylsan med klicheer emot 
rastervalsen. Denna tunna 
färghinnan som rakelkammaren fört 
över på rastervalsen pressas då emot 
upphöjningarna i klichéerna. Detta 
lager överförs därefter till pappret 
som rullar emot klichén. Direkt efter att pappret betryckts i ett färgverk går det igenom 
en värmeugn som torkar färgen innan nästa tryck läggs på. 

Figur 13. En översiktsbild över ett färgverk som här 
trycker röd färg. 

8. Sidstyrning, även här sker en sidstyrning av pappersbanan för att den ska korrekt innan 
stansningen. 
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9. Big och stans. Bigen gör markeringar som styr och möjliggör vikningen av kartongen 
och stansen stansar ut hål för exempelvis sugrör.  

10. Futec är en dator som kontrollerar alla förpackningar mot en referens som bestämts i 
början av ordern, därefter larmar den för förändringar. När den larmar kan en operatör 
kontrollera felet om någon åtgärd behöver göras. Kontrollen av trycket sker i 
avsyningsrummet där pappersbanan belyses med ljus från ett stroboskop. Ljusets 
frekvens kan ställas in i takt med hastigheten på pappret, vilket medföra att 
pappersbanan upplevs stå stilla.  

11. Upprull, här rullas pappret upp på bobiner som klätts med dubbelhäftande tejp för att 
första varvet ska fastna. 

12. Axelhantering, på bobinerna rullas det tryckta pappret upp, i dessa bobiner sitter en 
axel som möjliggör att upprullningen sker och hjälper till i hanteringen av rullen. 
Förflyttningen av axlarna underlättas med en kran.  

13. Där det står WIP utrulle sker en automatisk uttagning av rullen. När den nått rätt läge 
tejpas rullen ihop, märks med etiketter och två tollar slås in i bobinens kanter för att 
stödja upp rullen. Därefter läggs rullen ned på golvet, detta sker genom 
knapptryckning. I samband med det skickas en signal till det datoriserade 
trucksystemet som gör att en förarlös truck hämtar upp rullen och kör den till lagret. 

4.4.2 Flöden till pressen 
För att trycka ett papper krävs ett antal ingående 
komponenter beroende på hur man vill att dekoren ska se 
ut. Förutom pappret som finns på rullarna finns en bobin, 
kortsidan av en bobin kan ses i figur 14. På bobinen 
rullas pappret upp och två tollar ger bobinen stadga, se 
figur 14. Tollarna tas bort från pappersrullen innan den 
sätts in i tryckpressen, men används igen i slutet av 
tryckpressen innan den tryckta pappersrullen 
transporteras till nästa steg i produktionen. Den tomma 
bobinen blir kvar när allt papper rullats av, men även den 
används i slutet av tryckpressen när pappret rullas upp. 
Bobiner och tollar flödar till och från tryckpressen men 
även inom tryckpressen i riktning från början av tryckpressen till slutet av den.     

Figur 14. Här sitter tollen halvt 
inslagen i en bobin, runt bobinen sitter 
råpapperet tätt snurrat. 

 
Hylsor med påmonterade klichéer hämtar operatörerna från prepress, där man tillverkar 
klichéerna och monterar dem på hylsor. Hylsorna har olika diameter beroende på 
förpackningsstorlek och mönstret på klichéerna beror av vilket tryck kunden vill ha. Färgerna 
som ska användas förbereder Torda Ink och de placeras på kragförsedda lastpallar vid 
tryckpressen. Från lastpallarna bär operatörerna spannarna till färgkaren.    
 
Av förbrukningskaraktär är det framförallt tejp och rakelblad som används vid tryckpressen, 
tejp används vid skarvningen av rullen i avrullet och när det tryckta papprets ände fästs. 
Rakelbladen ligger an mot rastervalsarna och slits hela tiden, när de slits ned ett par 
millimeter behöver de ersättas med nya. Rakelpaketen på vilka rakelbladen monteras och 
färgkaren diskas i diskrummet, så man kan säga att rena färgkar och rakelpaket flödar till 
pressen.  

4.4.3 Flöden från pressen 
Det viktigaste utflödet är tryckt papper och det transporteras bort från pressen av de förarlösa 
truckarna. En biprodukt är pappersspill, det placeras i spillbingar som hämtas och töms av 
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truckar med förare. Pappersspillet består både av tryckt papper och av skyddspapper som 
sitter runt pappersrullarna när de levereras från papperstillverkarna. På de använda hylsorna 
rivs klichéerna bort av operatörer innan hylsorna går tillbaka till prepress, vissa klichéerna 
återanvänds däremot. Andra flöden från pressen är överbliven färg, den pumpas från färgkaret 
till en spann och placeras på en lastpall för returfärger. Torda Ink lagrar returfärgen tills nästa 
gång den behövs. Utflöden till diskrummet är smutsiga färgkar och rakelpaket, medan 
rakelbladen som är fästa i rakelpaketen kasseras när de är nedslitna. 

4.4.4 Arbetsuppdelning 
Det är fyra operatörer som tillsammans bildar ett skiftlag vid tryckpressen. Deras 
arbetsuppgifter kan delas in i de fyra områdena avrull, förberedning, upprull och förare. De 
huvudsakliga arbetsområdena kan ses i figur 15 som är en toppvy över tryckpress 3616. 
Förare kallas även tryckare och det är föraren som är arbetsledaren vid maskinen. Här följer 
en presentation av vilka arbetsuppgifter som ingår i varje arbetsområde. Presentationen börjar 
med avrull som är det första steget vid tryckpressen. Även om arbetsuppgifterna nedan är 
uppdelade, så hjälper operatörerna ofta varandra, på vilket sätt varierar mellan skiften.   
 

 
Figur 15. Tryckpress 3616, sedd ovanifrån. Huvudsakliga arbetsområden är markerade, vid operatörsplatsen rör sig 
föraren mycket och förberedaren rör sig mycket längs långsidan av maskinen.  
 
Avrull 
Operatören som arbetar ser i stora drag till att alltid finns pappersrullar att skarva in och 
sköter även skarvningen av rullar. Nedan följer en genomgång av arbetsmomenten mer i 
detalj. Förutom dessa moment bärs tomma bobiner till upprullet i slutet av tryckpressen när 
tid finns. Operatören utför följande: 
 

1. Operatören skalar bort sidoskyddspappret på rullen med 
en kniv och tar bort tollarna med ett hjälpmedel som 
bygger på principen för en kofot.  

2. Rullen puttas fram till tilten med hjälp av en 
tryckluftsdriven rullputtare, en easy mover se figur 16.  

3. När rullen ligger på tilten ges möjlighet att justera den 
rätt i sidoläge. Det är viktigt att den justeras rätt för att 
den ska gå in mellan chuckarna i avrullsstället. 

4. Tom bobin plockas bort från avrullstället. 
5. Puttar in rullen med kroppen till lyftbordet, alternativt 

kan puttandet ske med baksidan av kroppen. 
6. Lyfter upp rullen till chuckens höjd med hjälp av 

lyftbordet som operatören styr med hjälp av knappar. 
7. Matar in chucken i rullen. 
8. Skyddspappret som sitter runt rullen skalas bort med ett 

handverktyg i plast. Det avskalade pappret viks och rullas ihop för att läggas i en 
återvinningsbehållare, en spillbinge.  

Figur 16. Rullputtaren Easy 
mover 
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9. Änden av pappret dras fram till skarvbordet, där det skärs pappersänden rakt och 
placeras på en bred tejp. På ena halvan tejpen fästs pappret som ska skarvas in och på 
den andra halvan fäster den sista delen av rullen som redan går i tryckpressen.  

10. När skarven sker blir det en bit papper över som operatören placerar i spillbingen. 
 
Cykeln upprepas varje gång en ny rulle skarvas in och hur ofta det sker beror på vilken 
hastighet tryckpressen körs i. Utslaget på ett helt skift skarvas det i snitt in en ny rulle varje 
halvtimme, men om man räknar på de timmar tryckpressen körs så upprepas cykeln var kvart.  
 
Förberedning  
Att vara förberedare innebär att förbereda så mycket som möjligt inför nästa order. 
Arbetsbördan varierar beroende på hur stor skillnad det är mellan ordern som körs och ordern 
som ska köras. Ett stort byte innebär att stansen, rastervalsar, många färger byts ut och att 
pappersrullens bredd ändras. Medan ett riktigt litet orderbyte bara behöver innebära att någon 
färg byts. Körordningen på order bestäms så att antalet byten av rastervalsar ska minimeras, 
detta medför att stansen byts desto oftare. Eftersom förberedaren inte behöver utföra 
arbetsuppgifterna i en speciell arbetsordning beskrivs dem i punktform nedan. 
 

• Byter hylsor, det görs inför de flesta orderbyten. Innan 
själva bytet sker ställs de nya hylsorna ut vid 
färgverken. När ett färgverk inte används under ordern 
innan kan hylsan bytas under driften. Hylsorna byts 
med hjälp av telfar som lyfter modervalsen. För att 
underlätta av- och påskjutandet av valsen sprutar 
tryckluft ut från modervalsen. I figur 17 ses påförande 
av hylsa. 

• Byter formathjul som sitter på modervalsen och kuggas 
in mot en trumma som driver pappersbanan framåt. 
Formathjulen byts när hylsans diameter byts. 

• Byter rastervalsar, om det krävs för den nya ordern. 
• Påfyllning av färg under tiden en order körs eller inför 

en ny order. Det sker genom att hämta en färgspann vid 
en lastpall, öppna den och tömma ner den i en tratt ner i 
färgbehållaren vid färgverket. Innan en ny färg hälls 
ned skall färgkaret även rengöras. 

Figur 17. En hylsa förs på en 
modervals. 

• Inställning av riktmärken sker när en ny order börjar köras, en grov inställning sker 
vid varje färgverk, medan finjustering görs i avsyningsrummet. 

• Hämtar vagnar med monterade hylsor från prepress. Det kan vara flera order på en 
vagn, en vagn innehåller tolv hylsor. 

• Byter raklar om rakelbladen är slitna, hur de slits beror bland annat på vilken färg som 
används. Förberedaren tvättar även raklarna och monterar på nya rakelblad på rena 
rakelpaket.  

• Städar av golvet vid skiftets slut, det är oftast färgstänk som behöver tvättas bort. 
• Sätter in rakelpaket och andra delar som ska diskas i diskrummet. 
 

Som tidigare berättades varierar det hur många av punkterna ovan som behöver göras inför en 
ny order. Orderbyte sker i snitt två till tre gånger per skift, men variationen i antal orderbyte 
per skift är stor eftersom antal rullar som ingår i en order varierar stort. Hur ofta orderbyte 
sker beror på orderns storlek, de kan vara allt från en rulle per order och uppåt.   
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Upprull  
Operatören som arbetar vid upprullet tar ansvar för rullen när den kommer ut från maskinen 
tills att den skickas iväg till nästa produktionssteg. Det innebär att operatören följer hur 
trycket utvecklar sig under orders gång. Arbetsgången vid alla producerade rullar förklaras 
först och sedan förklaras tre moment som sker mer sällan. En översiktsbild över upprullet kan 
ses i figur 10, den högra bilden. Operatören utför följande: 
 

1. Ett prov på cirka 1,5 meter skärs från rullen. Dessa läggs på ett bord för att kunna 
jämföras med tidigare prov. Den som arbetar i upprullningen ser över provet och 
kontrollerar om några förändringar skett, om så är fallet meddelas föraren. 

2. Kontrollerar att antalet felmarkeringar, röda klisterlappar, stämmer med antalet som 
sitter instuckna i den färdigtryckta pappersrullen. 

3. Tejpar fast änden av rullen med fyra tejpbitar och sätt på etiketter som ger information 
om vilken rulle det är. 

4. Stoppar i en extra etikett i bobinen som slår i tollar för att ge bobinen tillräcklig 
stadga. 

5. Placering av ny bobin i bobinstället och tejpar denna med dubbelhäftande tejp för att 
början av den nya rullen ska fästa vid bobinen. 

 
• Under hela arbetspasset ansvarar operatören i upprullet för att det är tillräckligt med 

färg i färgkaren. När färg behöver fyllas på ställs spannen hos Torda Inc som fyller på 
spannen.  

• I början av varje skift och när stansverk har bytts tas ett prov på cirka tre meter från 
den tryckta rullen, ett så kallat bigprov detta prov körs till QA (Ouality Assurance). 
Bigen är markeringar som gjorts i pappret för att kunna vika förpackningen.  

• I början av varje order sker ett noggrant prov, där en hel kartong skärs ut och en 
checklista fylls i. 

 
Lika många rullar som skarvas in i avrullet tas ut i upprullet. När maskinen går upprepas 
cykeln var kvart men utslaget på ett helt skift så tas en rulle ut var halvtimme. Hur ofta 
bigprov och noggrannare prov från början av orden tas beror av ordarnas storlek. 
  
Förare 
Det är föraren som har ansvar för det som trycks, gör de flesta inställningar av trycket och 
bestämmer hastigheten på maskinen, vidare gör föraren: 
 

• Kontrollerar att trycket och att bigen stämmer vid varje ny rulle, detta sker i 
operatörsrummet.  

• Kontrollerar larm som den datorstyrda felsökningen gör, åtgärder vidtas om det 
behövs.  

• Reglerar hastigheten på tryckpressen, hänseende tas till hur komplicerat trycket är och 
hur väl övriga operatörer känner till sina arbetsområden. 

• Hjälper till vid byte av order. 
• Lägger in information, genom koder, i datorn för vad som orsakat stopp eller 

hastighetsminskningar. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att arbetsinnehållet vid de olika arbetsuppgifterna är 
förhållandevis varierat, på samtliga platser förekommer flera arbetsmoment som medför att 
arbetsställningen varieras. Alla nybörjare blir dock placerade i avullet tills de lärt sig den 
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stationen, det medför att arbetsrotationen begränsas för övriga operatörer, samt att operatören 
i avrullet får det relativt monotomt.  
 

4.5 Fysisk arbetsmiljö 
Här sammanställs hur den fysiska arbetsmiljön i dagsläget ser ut. Det presenteras utifrån 
områdena ergonomi, buller och vibrationer, belysning, kemiska hälsorisker, olycksfall och 
risker samt enkätundersökning. Kyla, drag och värme har beaktats men presenteras inte 
närmare här då det inte förefallit vara ett problem i sammanhanget.  

4.5.1 Ergonomi 
Många av operatörerna på tryckpress 3616 har varit sjukskrivna för problem med rygg, nacke 
och skuldror. Med anledning av detta utfördes en ergonomirond den 6 december 2004 på 
tryckpress 3616. Deltagande på ronden var en ergonom från företagshälsovården samt 
tjänstemän arbetsledare från trycket. Samtal fördes även med det skift som arbetade då 
ergonomironden genomfördes. På ronden identifierades de belastningsrelaterade problem som 
visas nedan. 
 

• Tilitbordet i avrullet puttar inte rullen ända fram till lyftbordet. 
• Sista rullen i mellanlagret kommer för nära porten där truckar kör in och ut. 
• Reglaget till traversen sitter för högt, det resulterar i för mycket arbete ovanför 

axelhöjd. 
• Arbetsställning vid formathjulsbyte är dålig, böjd rygg och arbete långt ifrån kroppen. 
• Tejpning av färdiga rullar sker med armarna i högt läge. 
• Tempot i produktionen har ökat, de känner sig slitna efter en arbetsdag. Arbetsglädjen 

verkar ha försvunnit. Personalen känner sig föga uppskattad och verkar gå till jobbet 
mest för kollegornas skull.  

 
Det togs även fram förslag till vissa åtgärder: 

• Försök med att sänka reglaget till traversen, det plockades dock ner för att det ansågs 
för instabilt och osäkert. 

• Ökad arbetsrotation, det vore bättre med platsbyte efter halva arbetsdagen. Detta görs 
idag i ett av tre skift. 

• Se över vikarieplacering för att bäst utnyttja kunskapen som finns för dagen. 
 

4.5.2 Analys av arbetsställningar 
För att ytterligare undersöka det ergonomiska läget vid tryckpressen genomfördes analyser av 
arbetsmomenten. Analysmetoderna Plibel, Rula och Owas användes och resultaten 
presenteras nedan. 
 
Plibel 
Genom besvarandet på frågorna i analysen identifierades ett antal moment som kan ha 
samband med de upplevda besvären. Här kommer dessa moment presenteras, fullständiga 
svar finns i bilaga 2.  

• Begränsat arbetsutrymme mellan färgverken.  
• Manövreringsstången till telfarna sitter på för hög arbetshöjd, se figur 18. 
• Möjligheten att anpassa arbetshöjden till olika personers längd är dålig. Höj och 

sänkbarhet saknas överallt utom skarvbordet, där det är möjligt att justera cirka 10 cm. 
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Även om det är möjligt att justera lite, så innebär skarvning ändå arbete i och ovanför 
axelhöjd.  

• De stolar som finns fyller mest funktion som 
stolar för att vila, men de är slitna och 
möjligheten att ställa in dem är begränsad.  

• Vid avrullet saknas möjlighet till sittande 
vila, de andra operatörerna har nära till 
kontrollbordet där det finns möjlighet till 
sittande vila. 

• Korta stunder av huksittande sker när 
trycket ställs. Huksittandet sker vid 
inställning av fyra färgverk.  

• När telfarna används för hylsbyte och 
rastervalsbyte och vid lossande av skruvarna 
som håller fast modervalsen sker 
återkommande arbete med ryggen framåtböjd mer än 20°. 

Figur 18. Manövrering av telfar vid byte av 
rastervals.

• Arbete med ryggen kraftigt framåtböjd, mer än 60°, sker vid byte av formathjul, när 
tollar ska slås in i bobinen och när tollar tas ur förvaringslåda. 

• Bärande och manuella lyft av: 
o Hylsor 
o Bobiner 
o Formathjul 
o Raklar, se figur 19. 
o Färgspannar 
o Skalpapper 
o Sidoskyddspapper 

• Upprepat skjutande sker vid avrullet när 
pappersrullen skjuts in den sista biten till 
lyftbordet.  

• Långvarigt arbete med armen utåtförd och 
icke understödd sker vid avrullet när skarven 
läggs. Det är även ett moment som har en hög 
grad av upprepning.  

• Det arbetsområde som innehåller minst 
variationer och med det mest upprepningar är 
avrullet.  

• De synkraven som ställs på trycket är att 
kunna skilja på nyanser och upptäcka 
ojämnheter. För att upptäcka ojämnheter 
används ofta handens taktila känsla. 

Figur 19. De här bilderna visar hur raklar 
hanteras. Högra bilden visar hur de lyfts från ett 
ställ och de vänstra bilderna visar hur de sätts fast 
i färgverket.

  
Rula 
Totalt analyserades 28 arbetsställningar och samtliga värderades till kategori tre och uppåt, 
vilket indikerar att arbetsställningarna behöver utredas vidare och för sjutton av dem bör 
förändring ske, i tabell 4 kan resultaten från analysen med Rula ses. Den, enligt Rula, sämsta 
arbetsställning var när operatören plockade upp avskalat skyddspapper från golvnivå i 
avrullet. De andra återfinns i olika moment förknippade med avrull, förberedning och upprull, 
se tabell 5. 
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Antal arb.ställ. Rekommenderad åtgärd enligt RULA 
0 Acceptabel arbetsställning, om den inte hålls för länge 

eller repeteras för ofta 
11 Vidare utredning och förändring kanske behöver 

genomföras 
16 Förändring bör ske snart  
1 Förändring bör ske genast 

Tabell 4. Antal arbetsställningar som finns i de olika kategorierna, enligt  analysen med Rula. 
 
Avrull  Förberedning Upprull 
Bära sidoskyddspapper Bära rakel, se figur 19 Slänga papper i spillbinge 
Utförande av skarv Byta formathjul Hamrande på tollar 
Skjuta rulle till lyftbord, se 
figur 22 Bära hylsa, se figur 20 

Snurra på rulle för att kunna 
tejpa fast änden se figur 21 

Upplockning av 
skyddspapper från golvet 

Använda telfar med två 
händer, se figur 18 

Lyft av tryckprov till 
arbetsbord 

  Fästande av modervals Rulla ihop papper på golvet 
 Lyft av två färgspannar Plocka tollar från behållare 
    Dra av tejp från tejprulle 

Tabell 5. Identifierade arbetsmoment som hamnade i kategorierna förändring bör ske snart eller genast. Här är de 
uppdelade i de olika arbetsområdena avrull, förberedning och upprull. 
 

                                                   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 22. Inskjutande av rulle till 
lyftbord. 

Figur 20. Bärande av 
hylsa.

Figur 21. Tejpande av rulle 

Owas 
De flesta momenten värderades som normala enligt Owas, se tabell 6, men samtidigt är det 
tjugo olika moment i kategori i två och uppåt. Exempel på arbetsställningar med högst 
poängsumma är puttande av pappersrulle till lyftbord, sittande på huk när sidopapper skalas 
av och bärande av färgspannar. I Owas-analysen är det svårt att plocka fram vilka 
arbetsställningar som resulterat i höga poäng. 
 
Antal arb.ställ. Rekommenderad åtgärd  

59 Normal arbetsställning, inge förändring är nödvändig 
15 En del belastning, förändring bör ske i snar framtid 
4 Betydlig belastning, förändring bör ske snarast möjligt  
1 Mycket stor belastning, förändring bör ske omedelbart 

Tabell 6. Ett stort antal arbetsställningar hamnade i kategorin normal, men 20 stycken  
arbetsställningar placerades i kategorier som rekommenderar att förändring bör ske.  

4.5.3 Buller och vibrationer 
Buller och vibrationer är ett tydligt problem i den fysiska arbetsmiljön. Med anledning av nya 
gränsvärden från Arbetsmiljöverket rörande buller, genomfördes under juni 2005 
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bullermätningar vid tryckpress 3616 med dosimeter. Resultat från bullermätningar visade att 
värdena ligger över Arbetsmiljöverkets rekommenderade gränsvärden. Den ekvivalenta 
ljudnivån under ett arbetspass, åtta timmar, uppmättes till 92,2 dB(A). Det överskrider 
gränsvärdena med 7,2 dB(A) och det undre insatsvärdet med 13,2 dB(A). 
 
I fördjupningssyfte mättes ljudnivån på specifika platser i maskinen för att undersöka hur 
stora skillnaderna är mellan olika delar där operatörerna arbetar vid tryckpress 3616, i bilaga 1 
finns mätplatserna utsatta på en ritning över tryckpressen. Mätningen utfördes när maskinen 
kördes i 430 m/min vilket är den högsta hastighet maskinen körs i.  
 
Mätplats Mätvärde (dB(A))
1. Upprull vid uttag av rulle 82 
2. Operatörsplats vid skrivbord 84 
3. Avsyningsrum 94 
4. Utanför stansrum 84 
5. Vid färgverk 8 93 
6. Mellan färgverk 6-7 92 
7. Mellan färgverk 4-5 92 
8. Mellan färgverk 2-3 94 
9. Vid färgverk 1 91 
10. Avrull vid avrullsställ 84 
11. Avrull vid tiltbordet 84 
Tabell 7. Resultaten från bullermätningar vid de platser där 
 operatörer vistas, för mätplatser se bilaga 1. 
 
Det kan utläsas av resultaten att skillnaderna på olika ställen är stor, det skiljer 12,4 dB(A) 
mellan högsta och minsta värde. 

4.5.4 Belysning 
Allmänbelysning kring tryckpress 3616 består av tre rader av lysrörsarmaturer, ca 30 
armaturer i varje rad och två lysrör i varje armatur. Det finns även tio takfönster som släpper 
in dagsljus, det blir inget direktljus då takfönstren består av halvtransparent plast.  
 
På ett antal ställen finns arbetsbelysning. Inne i färgverken består belysningen av två lysrör på 
2,5 till 3 m höjd, en spegel som används för inställningar belyses med två lysrör, riktbar 
punktbelysning finns i arbetshöjd inne i färgverket. Arbetsbelysning finns även på de ställen 
där trycket granskas och det sker inne i operatörsrummet och vid ett stort lutande arbetsbord. 
Inne i operatörsrummet används stroboskopiskt ljus, med det kan effekten uppnås att en 
kartong står stilla fast den rör sig i maskinens hastighet.  
 
För att göra en fullständig bedömning av belysningen bör omgivande faktorer som lokalens 
utseende, hur synkrävande arbetsuppgifternas och personalens sammansättning vägas in, detta 
redogörs det för i andra delar i kapitlet Nuläge.  
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Mätplats Mätvärde (lux) 
1. Allmänbelysning, mätt på flera platser 300 
2. Färgverk 8 500 
3. Färgverk 2-3, 4-5, 6-7, med punktbelysning 350 
4. Färgverk 6-7, utan punktbelysning 200 

 Tabell 8. Resultat från ljusmätningar, mätplatser kan ses i bilaga 1. 
 
Belysningen i färgverk 6-7 utan punktbelysning var 200 lux, se tabell 8, det kan jämföras med 
att 300 lux rekommenderas för sammansättning av grova detaljer vid bilarbete (Akselsson 
1997). För de mer synkrävande arbetsmomenten i färgverken finns riktbar punktbelysning att 
tillgå och med punktbelysning kommer belysningsstyrkan upp i 350 lux. 

4.5.5 Kemiska hälsorisker 
I tabell 9 nedan finns kemiska ämnen som används i trycket. Tilläggas ska att natronluten som 
används vid tvätt av rastervalsar och raklar används i tvättmaskiner, det är alltså inget 
operatörerna handskas med själva. Ammoniaklösning och isopropanol som ingår i färg och 
lack har risker, men används i mycket små koncentrationer. Förutom dessa ämnen används 
olja för smörjning av kugghjul och lager. Det bildas även en del damm från pappret, men 
miljön ger inget dammigt intryck.  
 
Ämne Användning Risker 

Ammoniklösning VH-färg 

Starkt frätande (0-100 %), mycket brandfarlig 
och irriterar ögon och andningsorgan (0,05-0,1 
%) och mycket giftig för vattenorganismer (0-
100 %) 

Isopropanol  
Lack,  VH-färg, VP-
färg (1-2,5%) 

Mycket brandfarlig och irriterar ögon och 
andningsorgan (0-100%) 

Natronlut 
Tvätt rastervals och 
raklar Starkt frätande 

Tripropylenglycol-
N-butyleter  VP-färg (0-3%) Inga risker 

Tabell 9. Kemiska ämnen, som används vid tryckpressarna.  
 

4.5.6 Olycksfall och risker 
Det finns klara risker i arbetsmiljön kring en tryckpress, det är pappersrullar som väger över 
ett ton och en tryckpress som inte kan byggas in helt eftersom operatörerna måste komma till 
pappersbanan på ett flera ställen. Dessutom är kniven ett nödvändigt och frekvent använt 
arbetsredskap. 
 
På TPPM försöker man arbeta förebyggande åtgärder för att olyckor inte ska inträffa bland 
annat så ska alla tillbud och olyckor rapporteras. Definitionen på ett tillbud är vad som skulle 
kunna skett om det varit någon person i vägen. Olyckor delas in i allvarliga och mindre 
allvarliga, de mindre allvarliga definieras som de som kan behandlas på plats med till 
exempel med ett plåster medan de allvarliga kräver uppsökande av vårdinrättning. 
 
I tabell 10 kan man följa statistik för olyckor och tillbud ett par år tillbaka, siffrorna visar vad 
som sammanlagt skett på alla tre tryckpressar. De olyckor och tillbud som inträffar kan inte 
härledas till ett speciellt arbetsmoment på tryckpressarna. Arbetet är inte riskfritt och många 

 
 33 



                                                                                

arbetsmoment måste ske med försiktighet, då kan bristande uppmärksamhet orsaka ett tillbud 
eller en olycka.  
 
År/typ av olycka  2003 2004 2005*
Allvarlig olycka 5 3 2 
Mindre allvarlig olycka 3 2 2 
Tillbud 3 5 4 

*För 2005 är det bara statistik för halva året 
Tabell 10. Statistik över antalet olyckor vid de tre tryckpressarna 
 
Tilläggas bör att det har arbetats med att uppmuntra inrapportering av framförallt tillbud. 
Resultat av detta kan kanske ses i att antalet inrapporteringar av tillbud för halva 2005 är i 
nivå med totala antalet för tidigare år. Att fler inrapportering har skett behöver därmed inte 
betyda att det har skett fler olyckor och tillbud utan det kan vara mörkertalet som har minskat.  

4.5.7 Enkätundersökning 
Utifrån observationer och analys av arbetsställningar togs elva problemområden fram. För att 
veta vilket av de elva områdena som först skulle angripas togs en rangordning fram med hjälp 
av operatörerna på tryckpress 3616 och representanter från företagshälsovården. I bilaga 3 
finns enkäten som operatörerna fick besvara. Vid analyserandet av enkäten översattes 
enkätens skriftliga skala till numeriska värden, resultat kan ses i tabell 11. Enkätens inte alls 
besvärande övesattes till ett, medan något, ganska och mycket besvärande översattes till tre, 
fyra och fem.  
 

Rangordning förbättringsområden 
Poäng från 
operatörerna 

Buller 43 
Byte av hylsa 29 
Byte av rakel 27 
Byte av rastervals 26 
Införande av rulle till lyftbordet 25 
Hantering av skyddspapper 20 
Hantering av färg 20 
Utförande av skarv på skarvbord 20 
Byte av formathjul 19 
Belysning 17 
Tejpning av rulle 14 

 Tabell 11. Resultat från enkäten som berörde den fysiska arbetsmiljön. 
 
Företagshälsovårdens representanter var Gabriella Källrot, ergonom, och Henry Hansen, 
mätingenjör, med dem diskuterades enkätens elva områden. De gav synpunkter på vilka av 
områden den ansåg vara viktigast att arbeta med utifrån deras kunskaper och vad som tidigare 
gjort på respektive område. Denna diskussion resulterade i sex områden som de ansåg vara 
värda att prioritera. Vissa av områdena som de ansåg viktiga hade fått låga poäng av 
operatörerna, dessa områden valdes då att flytta upp. Den slutgiltiga rangordningen kan ses i 
tabell 12, där de gråmarkerade områdena är de som representanterna från företagshälsovården 
rekommenderade. 
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Rangordning förbättringsområden 
Poäng från 
operatörerna

Buller 43 
Byte av hylsa 29 
Införande av rulle till lyftbordet 25 
Hantering av skyddspapper 20 
Hantering av färg 20 
Tejpning av rulle 14 
Byte av rakel 27 
Byte av rastervals 26 
Utförande av skarv på skarvbord 20 
Byte av formathjul 19 
Belysning 17 

Tabell 12. Resultaten efter att företagshälsovårdens åsikter 
 vägts samman med operatörernas åsikter. 

4.6 Psykisk arbetsmiljö 
Detta arbete fokuserar på fysisk arbetsmiljö, men då fysisk och psykisk arbetsmiljö påverkar 
varandra kommer aspekter som påverkar den psykiska arbetsmiljön att presenteras här. Det 
som presenteras har framkommit genom samtal, observationer och ergonomironden som 
utfördes på tryckpress 3616 den 6 december 2004.  
 
Av operatörerna vid tryckpressen är det föraren som till stor del styr arbetstakten eftersom det 
är föraren som bestämmer hastigheten på pressen. De andra i besättningen har möjlighet att 
stanna tryckpressen eller sänka hastigheten när fel upptäcks. Föraren är den som sätter 
hastigheten men gör det i regel med tanke på övrig besättnings kunnande. Om någon inte 
hinner med finns det risk för fel och när fel uppstår innebär det merarbete.  
 
Även om det är föraren som bestämmer hastighet, måste de även ange anledning att de kör 
under maximal hastighet. Sedan WCM infördes år 2000 har maskineffektiviteten ökat med 25 
%, detta har ökad arbetstakt och med det ökad stress. I rapporten från ergonomironden 
påpekas också att tempot ökat avsevärt och operatörerna känner sig slitna. Ytterligare en 
faktor som kan bidra till ökad stress är jämförelser mellan skiften. En viss jämförelse har 
alltid gjorts mellan skiften men i samband med införandet av WCM, som bygger på att 
visualisera informationen, är det nya saker som jämförs och det är tydligare.  
 
Det finns fyra arbetsområden att variera mellan; det är förare, avrull, förberedare och upprull. 
Begränsningar i variationen finns när någon i den ordinarie besättningen är borta, antingen 
kallas en ersättare in från poolen, ifall det inte finns någon där får de klara sig på en operatör 
mindre. När det är en ny operatör på tryckpressen får den först lära sig avrullet, vilket medför 
att arbetet blir enformigt för den operatören samtidigt som övriga operatörer får begränsad 
variation av arbetsinnehållet. Arbetsrotationen fungerar olika på olika skift, de skift som 
roterar mest byter arbetsuppgifter efter halva arbetsdagen i avrull, förberedning och upprull, 
medan föraren kör en längre tid.      
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4.7 Sammanfattning nuläge 
Det är kring de problemområden som identifierats här i nuläget som resterande del av arbetet 
kommer att fokusera på. För att sammanfatta de problem som finns i nuläget är det främst ett 
par områden inom den fysiska arbetsmiljön där brister har identifierats. Den höga 
ljudtrycknivån upplevs som mycket besvärande av operatörerna och även mätvärdena 
understöder detta. Ytterligare ett område som upplevs som besvärande av operatörerna och 
där resultat från analyser understöder resultaten är ergonomin kring tryckpressen. Plibel- 
analysen uppmärksammade ytterligare några aspekter kring arbetsplatsens utformning, till 
exempel rörelseutrymmet i färgverken och möjligheten till sittande vila i avrullet. 
 
Den psykiska arbetsmiljön har under de senaste åren förändrats med treskiftet som infördes 
för ett år sedan och maskineffektivitetens ökning de senaste åren. Med treskiftets införande 
har operatörernas tid för återhämtning mellan arbetspassen minskat och pressen att köra i 
maximal hastighet har ökat. 
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5 NULÄGESANALYS 
 
I beskrivningen av nuläget identifierades problemområdena buller, ergonomi och ökad stress, 
de återfinns under överskrifterna fysisk och psykisk arbetsmiljö. Detta kapitel utgår från 
dessa områden och försöker besvara frågan varför dessa tre områden är ett problem. 

5.1 Fysisk arbetsmiljö 
Områdena ergonomi och buller är identifierade som problemområden och därför är det de 
områden som analyseras här.    

5.1.1 Ergonomi 
Tryckpress 3616 är 20 år gammal och ansågs modern vid införskaffandet. Vid konstruerandet 
togs inte tillräcklig hänsyn till att arbetsställningarna ska vara ergonomiskt korrekta för 
operatörer med olika kroppsmått. 
 
Det är mestadels män som arbetar på trycket, för närvarande ingår enbart män i den ordinarie 
personalen på tryckpress 3616. De flesta tjejer som arbetat där har flyttat till en avdelning 
med mindre tunga arbetsmoment när möjlighet givits. När en arbetsmiljö är präglad av män 
passar i regel mäns dimensioner och egenskaper bättre till arbetsplatsens utformning 
(Holmström et al. 1999). I en mansdominerad arbetsmiljö kan det även vara svårare att få 
acceptans för hjälpmedel, som inte stämmer med de rådande idealen.  
 
Snittlängden på den tiden som de ordinarie operatörerna på tryckpress 3616 har arbetat på 
Tetra Pak är fjorton år, men snittlängden på den hälft av personalen, sex stycken, som har 
arbetat där längst är 22 år, medelåldern på dessa sex är 49 år. En hög medelålder tillsammans 
med att de har arbetat med tryckeri mycket stor del av sitt yrkesverksamma liv medför att 
antalet gånger de utfört de olika arbetsmomenten är stor.  
 
När operatörernas åsikter vägdes samman med åsikter från Gabriella Källrot och Henry 
Hansen på företagshälsovården, skedde en del omflyttningar av arbetsmoment. Byte av rakel 
och rastervals, flyttades ned trots höga poäng av operatörerna. Detta kan försvaras av att 
frekvensen de utförs med inte är så hög. Utförande av skarv på skarvbord, byte av formathjul 
och belysning fick också en lägre placering när företagshälsovårdens åsikter vägdes in. 
Utförande av skarv har de försökt hitta lösningar på tidigare men inte lyckats, mätningen av 
belysningen påvisade inga större brister.   

5.1.2 Buller 
När en maskin åldras sker det förslitningar av olika delar i maskinen. Förslitningar leder till 
ökade vibrationer, dessa vibrationer kan sedan fortplantas på olika sätt ut till omgivningen, 
både genom luften och genom stomljud beroende på fästandordning. Förslitningar och 
vibrationer finns hos tryckpress 3616, som har varit i drift i över 20 år. Dessutom är 
tryckpress 3616 inte byggd för de höga hastigheter som den idag körs i. Uppgraderingar av 
nödvändiga delar har gjorts för att kunna öka hastigheten.  

5.2 Psykisk arbetsmiljö 
Den globala konkurrensen märks även på TPPM, det är en ökad press på alla delar i bolaget 
då konkurrensen ökat mellan de fabriker världen över som tillverkar förpackningsmaterial, en 
hög effektivitet är ett måste för att få vara kvar på marknaden. Arbetsorganisationen 
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förändrades med införandet av WCM, i tvärfunktionella grupper som arbetar med 
förbättringar har operatörerna fått ökade möjligheter att arbeta med förbättringar. Samtidigt 
har arbetet med WCM bidragit till mer dokumentationsarbete för operatörerna och arbete har 
blivit mer styrt med införande av standarder för hur arbetet ska utföras. 
  
Möjligheten att påverka arbetstakten och att påverka inställningar i maskinen har minskat i 
takt med mer automatisering. Att inställningarna är mer standardiserade medför att 
yrkesstoltheten att vara tryckare har minskat med åren. 
 
Treskift som är den rådande skiftgången är den mest kostnadseffektiva skiftgången, men det 
medför samtidigt att operatörerna får kort tid för omställning av dygnet, det är framförallt 
omställning från natt till förmiddag som är den mest påfrestande. Att det är kortare perioder 
för återhämtning innebär även att kroppens muskler får mindre tid för återhämtning.  

5.3 Sammanfattning nulägesanalys 
Det är ökade krav uppifrån som resulterat i en ökad press på en hög effektivitet de senaste 
åren och för att tillverkningen ska överleva ställs det högre krav idag än för ett antal år sedan. 
Många av problemen som identifierats kan härledas till tryckpress 3616 konstruktion och 
ålder.  
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6 FRAMTID 
 
Förändringar och trender som kan skönjas i framtiden och som samtidigt berör detta arbete 
presenteras här under rubrikerna produkter och volymer, tryckpress 3616 och arbetsmiljö.  

6.1 Produkter och volymer 
Trenden går åt att allt mer tryck med trycktekniken flexoprocess efterfrågas. Idag produceras 
cirka 60 % flexoprocess och 40 % linjeflexo. Volymmässigt kan det inte skönjas några stora 
förändringar och produktmixens sammansättning med avseende på förpackningssort ses som 
relativt stabil.  

6.2 Tryckpress 3616 
I dagsläget producerar pressen bra, men den har begränsningar. En begränsning är att den 
endast trycker linjeflex. Ytterligare en begränsning är svårigheten att få tag på reservdelar till 
pressen då den börjar komma till åren. Det ger en ökad risk för långa stillestånd då ett haveri 
inträffar och något behöver bytas ut. Svårigheterna att få tag på reservdelar och begränsningen 
i tryckkapacitet har resulterat i planer på att byta ut tryckpress 3616 under november 2006. 
Beslut i frågan är ännu inte fattat. 

6.3 Fysisk arbetsmiljö 
Nya krav på arbetsmiljön kan komma från Arbetsmiljöverket när de reviderar sina 
föreskrifter, detsamma gäller för standarder. Till grund för en revidering kan vara att en 
skärpning anses nödvändig inom något eller några områden. Enligt Emil Jorpes, 
Arbetsmiljöverket, finns det inga närliggande ändringar som påverkar tryckpressar med 
avseende på arbetsställningar, tynga lyft, buller eller belysning.  
 
Maskindirektivet, som behandlar olika krav som finns på maskiner är för närvarande under 
omarbetning och vissa ändringar som berör buller och ljudnivåer finns föreslagna. Detta kan 
vara relevant att se över i samband med investering i en ny press.   

6.4 Sammanfattning framtid 
För detta arbete är det främst det faktum att trenden inom förpackningstryckeri går mot allt 
mer flexoprocess efterfrågas och eftersom tryckpress 3616 inte trycker den sortens tryck 
begränsas tryckpressen framtid. Om tryckpressen byts ut hösten 2006 påverkar det 
förmodligen valet av vilka föreslagna investeringarna som kommer att genomföras. 
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7 TEORI 
 
Den teoretiska bakgrund som presenteras i detta kapitel är tänkt att ge tillräcklig bakgrund 
för att förstå kravspecifikationen och lösningarnas bärighet. Teorin presenteras under 
rubrikerna fysisk och psykisk arbetsmiljö. 

7.1 Fysisk arbetsmiljö 
Inom fysisk arbetsmiljö redogörs det här för ergonomi och buller eftersom de är två av 
problemområdena. 

7.1.1 Ergonomi 
Vad menas egentligen med ergonomi, är det mer än att sitta rätt i stolen? Ordbokens 
definition säger att det är läran om samspelet mellan människan och arbetsredskapen. Med 
den definitionen ser man delar av vidden i ämnet. Alla har vi ju någon form av arbetsredskap i 
vårt arbete, det kan vara datorn för kontorsråttan eller skiftnyckeln för mekanikern. Enligt 
svenska standard (SIS) definieras ergonomi som, ”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). 
  
Den senare definitionen ger ett bredare förhållningssätt till ergonomi, där fler faktorer i 
omgivningen bidrar såsom belysning, buller, arbetslokalens utformning och 
arbetsorganisationen. I detta arbete används den smalare versionen där ergonomi används i 
betydelsen mekanisk belastning. Här kommer ergonomi, mekanisk belastning, belysas från 
olika håll, men det kommer visa sig att faktorer som tillhör den fysiska arbetsmiljön även 
påverkar den mekaniska belastningen. 
 
Mekanisk belastning ställer musklernas belastning i centrum. När ett arbete utförs kan 
arbetsställningen vara stående, gående, liggande eller sittande. Vilken arbetsställning som 
väljs kan bero på arbetsobjektets utformning eller på individens förutsättningar. Ingen 
arbetsställning är tillräckligt bra för att den ska kunna utföras hela tiden, variationer i arbetet 
är alltså grundläggande.  
 
Även om variation är nödvändigt finns det ändå riktlinjer för vad som är en bra 
arbetsställning. En bra arbetsställning är en upprätt ställning med arbetshöjd dimensionerad 
efter personens armbågshöjd, vid precisionsarbete något högre än armbågshöjd på grund av 
synkrav, vid tungt fysiskt arbete något lägre för bättre utnyttjande av kroppens massa. 
Arbetsställningar då muskler arbetar i sina ytterlägen ger förutom sämre förmåga att utveckla 
kraft också en större belastning på leder, därför bör dessa arbetsställningar undvikas 
(Holmström et al. 1999). 
 
Viktiga hänseenden att ta i utformande av en ny arbetsstation eller i analys av befintlig är inte 
bara arbetsställningens utseende utan också: 

• Hur stor är belastningen? Lyfts, skjuts eller dras något? I fråga om objektets tyngd vid 
lyft finns riktmåttet att det i de flesta fall inte bör överstiga 25 kg (AFS 1998:1 
Belastningsergonomi 1998). 

• Frekvensen arbetsmomentet ska utförs med. Utförs momentet ofta finns det mindre tid 
för återhämtning av musklerna och risken för arbetsskada ökar. 
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• Durationen, med det menas under hur lång tid behöver arbetsställningen hållas och är 
det statiskt eller dynamiskt arbete för musklerna.  

 
För en helhetsbedömning av den fysiska belastningen måste även arbetsplatsens utformning i 
stort vägas in med aspekter som storlek på arbetsutrymme, krav på precision, objektets 
utseende, kläders utformning och övrigt arbetsinnehåll (AFS 1998:1 Belastningsergonomi 
1998).  
 
Antropometri 
Betydelsen av antropometri är läran om 
människans mått. I figur 23 visas exempel 
på olika mått som man kan utgå från, till 
exempel mått nummer fyra, armbågens 
höjd. I praktiken är det av stor betydelse 
när man vill anpassa arbetsmiljön eller 
arbetsredskapen efter människans 
förutsättningar. Först måste målgruppen 
bestämmas, då kan man ställa sig frågan; 
vilka ska arbeta på arbetsplatsen eller 
använda arbetsredskapen? Är det korta 
kineser, långa nordbor, kvinnor eller män 
som är målgruppen? I de fall målgruppen 
har stora variationer i mått får utformandet 
rätta sig efter det som är mest kritiskt. För 
att till exempel bestämma avstånd mellan säte och bromspedal på en bil är det viktigt att se till 
att den korta personen når fram att bromsa medan om man ska bestämma höjden på en dörr 
får man rätta sig efter den längsta personen. Med hjälp av antropometriska mått kan alltså 
lämpliga rörelseutrymmen, avstånd, kroppsställningar och muskelstyrka tas fram för olika 
ändamål (Holmström et al. 1999).  

Figur 23. Exempel på antropometriska mått, siffrorna anger 
vilket mått som ska läsas av i en tabell. (Källa: Kurslitteratur 
i ARA011, Arbetsplatsutformning 2002) 

 
Individfaktorer 
Att vissa personer får ont i ryggen efter ett par månader av sina arbetsuppgifter medan andra 
kan utföra samma arbetsuppgift i 40 år utan att få problem, vad är det som ligger bakom dessa 
skillnader? Kanske är det bara det faktum att vi är olika som människor som ligger till grund 
för detta. Olika individuella faktorer som påverkar kan till exempel vara ålder och kön. 
  
Fysiskt står människan på topp mellan 20-25 år, med åldern stiger således risken för 
arbetsskador. Kvinnor har andra fysiska förutsättningar, till exempel har kvinnor 70-80 % av 
männens syreupptagningsförmåga, 50-60 % av muskelstyrkan och mindre kroppslängd och 
händer. Just skillnaden i kroppslängd gör att arbetsplatser och verktyg ofta inte passar kvinnor 
lika bra då de ofta är dimensionerade efter manliga mått (Holmström et al. 1999). 
   
Besvär och sjukdomar i nacke och skulderområdet 
En del i bakgrunden till detta arbete är att det har noterats ökat antal sjukskrivningar på grund 
av problem med ryggar, axlar och armbågar för operatörerna på tryckpress 3616. I Arbete-
Människa-Teknik identifierar Mats Ericson och Per Odenrick samvarierande faktorer för 
besvär och sjukdomar i nacke- och skulderområdet (1997). Faktorerna presenteras nedan. 
 

• Arbetstekniken, lyfta armar och böjd nacke ökar risken för besvär och sjukdomar. 
• Arbetstakt, hög takt ger mindre tid för återhämtning i musklerna. 
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• Hur arbetstillfredsställelsen och arbetsinnehållet är på arbetsplatsen. Där små 
påverkansmöjligheter, dåligt samarbete med arbetskamrater och arbetsledare samt hur 
hög arbetsbelastningen upplevs är viktiga riskfaktorer. 

• Fysisk träningsgrad och hög muskelstyrka, har inte visat sig ha skyddande effekt mot 
muskelbesvär och sjukdomar i nacke- och skulder området i samband med lättare 
fysiskt arbete. Däremot ger allmänt vältränad andra effekter, exempelvis ökar de 
relativa halterna av endorfiner, vilket kan minska upplevelsen av smärtor och besvär. 

• Kroppsmått, för kort eller för lång i förhållande till arbetsplatsen medför sämre 
arbetsställningar. 

• Synergonomiska förhållanden, stora krav på synen kan innebära sämre 
arbetsställningar och spänningar i muskulaturen. 

• Ålder, ökad ålder ger ökad risk. (Ericsson & Odenrick 1997) 
 
Flera av dessa punkter bekräftar teorin som berörts i tidigare delar i kapitlet om ergonomi. Till 
exempel vikten att utforma arbetsplatsen efter människans mått som togs upp i 
antropometridelen. Andra punkter bekräftas under delarna individfaktorer och mekanisk 
belastning. 
 
Internationella standarder 
En standard är en norm för hur någonting ska uträttas och tanken är att standarder ska baseras 
på naturvetenskap, teknik och forskning. Standarder som accepteras världen över gör att 
industrin kan hänvisa till dessa och använda sig av dem vid utveckling av produkter och 
tjänster. Både företag och kunder ska tjäna på existensen av standarder (www.cenelec.org).  
 
SIS, Swedish Standard Institute, är en ideell svensk organisation som aktivt arbetar för 
svenska intressen i CEN1 och ISO2, som är europeiska och globala organisationer för 
standardisering. Befintliga standarder innehåller även delar om hur en arbetsplats bör 
utformas. 
 
Vad säger lagen? 
I Arbetsmiljöverkets författningssamling om belastningsergonomi finns en utvärderingsmall, 
som är en modell för bedömning av arbetsställningar. Modellen kan bedöma sittande, stående 
och gående arbetsställningar. En slutsats i modellen är att det i de flesta fall är olämpligt att 
lyfta mer än 25 kg. Förutom själva arbetsställningen vägs faktorer in som till exempel 
objektets utseende, hur ofta det utförs, utrymme på arbetsplatsen, fysiska förutsättningar och 
egenkontroll.  
 
Tanken är att modellen ska användas för att ge en första indikation på om arbetet innebär 
hälsofarliga belastningar. En brist i modellen är att den endast bedömer några få aspekter av 
en typ av belastning i taget, vilket medför att resultaten inte kan användas som exakta 
gränsvärden för belastningar. För heltäckande bedömning behöver fler faktorer beaktas och 
noggrannare modeller användas, vilket kräver ergonomikunskaper. 

7.1.2 Buller 
Det område som upplevdes som det mest besvärande för operatörerna var buller, här kommer 
buller att belysas från de för projektet relevanta vinklarna. 
 

                                                   
1 European Comittee for Standardiztion 
2 International Organization for Standardization  
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Vad är buller? 
Buller definieras ofta som oönskat ljud i det hörbara området. Till skillnad från en ren ton, 
som består av ljudvågor av endast en frekvens med periodisk svängning, är buller sammansatt 
av ljudvågor med olika frekvenser utan periodiskt återkommande. När buller mäts i en 
arbetsmiljö är syftet oftast att få veta vilken påverkan ljudet har för dem som arbetar där, man 
vill veta hur ljudet som maskiner och fläktar levererar upplevs av de som utsätts för det. För 
att kunna efterlikna hur människan påverkas kan ett filter användas som efterliknar 
människans hörsel, det kallas A-filter och när mätningarna skett med detta filter anges det i 
enheten till exempel dB(A). Inom de frekvensområden där människan är känsligast dämpar 
filtret inte alls, medan det dämpar i de områden människan inte mindre känslig (Kjellberg 
1990). Det finns även andra filter att använda som tar hänsyn till andra aspekter än 
människan.  
 
Man kan fråga sig vad som är källan är till att buller uppstår. Vad tidigare konstaterats är att 
buller är ljudvågor med olika frekvenser utan periodiskt återkommande, vad är då 
anledningen att dessa ljudvågor uppstår. En ljudvåg är en sammanpressning av partiklarna i 
luften dessa sammanpressningar uppstår av att något trycker samman luften, det kan till 
exempel vara en fläkt som snurrar eller ett lager som är i obalans. När ett lager är i obalans 
uppstår vibrationer som kan spridas från den obalanserade delen ut till andra delar av 
maskinen eller direkt till ut till luften. Beroende på spridningsvägen kan ljudvågen förändras.    
 
När man arbetar med att få bort buller källor finns en grundläggande metodik. För att arbeta 
systematiskt bör man enligt Roland Akselsson et al. i Arbete-Människa-Teknik använda någon 
eller några av nedanstående punkter.  
 

• Dämpa ljudkällan, ta bort grundorsaken till problemet som ofta innebär förändringar i 
konstruktionen. Ett exempel är avrundade kuggar istället för kantiga. 

• Hindra utbredning av bullret. Vibrationsdämpning och bullerdämpande isolering i 
lokalen är exempel på sådana åtgärder, se figur 24.  

 
 Figur 24. Tre exempel på hur ljudutbredning kan hindras, dämpning, avskärmning med vägg och inbyggnad.                        
(Källa: Andersson 1998) 
 

• Minska exponering med hjälp av akustisk planering, där akustisk planering kan 
innebära att man tar hänsyn till byggnader, arbetsmetoder, maskinval och 
arbetsorganisation. 

• Användning av hörselskydd tillsammans med regelbunden hörselkontroll, där 
hörselskydd bör väljas med tanken på hur ljudbilden ser ut på den aktuella 
arbetsplatsen.(Akselsson et al. 1997) 

 
Maskinbuller 
Ljuden eller bullret som strålar från en maskin kan stråla på tre sätt, antingen direkt från 
källan, reflekterande via ytor i omgivningen eller som stomljud genom maskinens 
fästanordningar. I figur 25 visas spridningsvägarna.   
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• Direkt ljud är de ljudvågor som 
strålar ut direkt från ljudkällan 
och ljudnivån är högst närmast 
ljudkällan. Vid varje fördubbling 
av avståndet avtar ljudet med sex 
decibel. Skärmväggar kan hindra 
direktljudet, för att få bra effekt 
ska krav ställas på skärmväggens 
täthet, storlek och styvhet. 

• Reflekterande ljud går via olika 
material, som reflekterar olika 
mycket vågor, de har olika 
absorptionstal vilket är ett mått på 
den absorberade ljudenergin i förhållande till den infallande. Tjockleken måste 
anpassas till de frekvenser man vill dämpa.  

Figur 25. Tre spridningsvägar för ljudet från en maskin. 
(Källa: Andersson 1998)

• Stomljud transporteras via maskinens fästanordningar. Därför är det viktigt att en 
vibrerande maskin isoleras helt från byggnadsstommen. Viktigt att den är helt fri från 
byggnadsstommen för att övriga åtgärder ska ge verkan. (Andersson 1998) 

 
När en bullerkällas ljudtrycksnivå ska bestämmas, beror ljudtrycksnivån enbart av ljudkällans 
effektnivå och avståndet till mottagaren, en stor mängd absorbenter i rummet påverkar alltså 
inte. För att minska ljudtrycksnivån krävs att minskad ljudeffekt hos maskinen eller skydd av 
personalen. Kraven vid bullerreducering av en maskin ska fastställas med hänsyn till 
bakgrundsbullret och övriga bullertillskott i lokalen, då det inte är någon mening att dämpa en 
maskin till en lägre nivå än vad andra maskiner i samma lokal bullrar med (Andersson 1998).  
 
Ljudvågen väg i örat  
En normal ung person kan i regel höra 
frekvenser mellan 20-20 000 Hz, de ljud 
som har frekvenser lägre än 20 Hz kallas 
infraljud och över 20 000 kallas det 
ultraljud. Beroende på vilken frekvens 
ljudet har når det olika långt in i snäckan. 
Höga frekvenser med kort våglängd når 
inte lika långt in som låga frekvenser med 
lång våglängd. I snäckan, se figur 26, 
sitter hårceller som rör sig när det ovala 
fönstret, ingången till snäckan, rör sig. Det 
är rörelserna i hårcellerna som omvandlas 
till en elektrisk impuls, dessa impulser går 
via hörselnerven till hörselcentrat i hjärnan. 

Figur 26. Örat i genomskärning. (Källa: http://www.hrf.se) 

 
I figur 26 kan avgränsningen för ytterörat ses, där fångas ljudvågor upp från omgivning, från 
ytterörat sprids de vidare via trumhinnan till mellanörat. I mellanörat sitter hammaren, städet 
och stigbygeln. Vägen ljudvågen sprids från trumhinnan till hörselbenen, hammaren, städet 
och stigbygeln. Hammaren och stigbygeln fäster i örat med varsin muskel. När muskeln kring 
stigbygeln drar ihop sig ger detta en stelhet i fortplantningen, vilket gör att lågfrekventa ljud 
inte sprids lika lätt. Muskeln drar reflexmässigt ihop sig av höga ljud, 75-95 dB. Detta är ett 
automatiskt skydd mot hörselskador, reflexen är dock inte tillräckligt snabb för att reagera på 
impulsljud, därför är impulsljuden extra skadliga. 
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Hörselskador 
En grov indelning av hörselskador kan göras i sensorineural hörselskada och en 
ledningsskada. Vid en ledningsskada är det någon av de ljudledande funktionerna från 
öronmussla till snäcka som är skadad, vilket oftast leder till en nedsättning av ljudnivån, men 
utan förvrängning av ljudet. Denna typ av hörselskada kan ofta avhjälpas med hörapparat. 
Den sensorineurala hörselskadan medför att innerörat eller hörselnerven är skadad, dessa 
skador kan vara av tillfällig eller temporär art. Symptom av sensorineurala skador kan vara 
hårceller i innerörat som är skadade eller saknas helt, ljud kan förvrängas och försvagas. 

Orsaker till denna hörselskada 
kan vara ålderförändring, 
ärftlighet, bullerskador, 
infektioner och tumörer. Det finns 
även viss karakteristika för hur 
hörsel försämras med åldern. 
Höga frekvenser är de som först 
blir svåra att höra, ett tecken är 
när man inte längre hör syrsorna 
spela. De högfrekventa tonlösa 
konsonanter är också de 
bokstäver som försvinner när en 
åldershörselskadad lyssnar på 
någon som talar, se figur 27. En 
hörselskada inom det 
frekvensområde där det 
mänskliga talet ligger är extra 
känsligt, eftersom det innebär en 
begränsad förmåga att uppfatta tal 
(Andersson 1998). 

Figur 27. Det bananformade frekvensområde inom vilket vårt tal 
ligger.(Källa: http://www2.sit.se/orebro/horselboken/fakta/fb31.htm) 
 

 
Temporära skador innebär att hårcellerna får tillbaka sin funktion efter en tid utan 
bullerexponering, ett exempel kan vara att man efter en konsert med hög ljudnivå känner sig 
lomhörd men efter några timmar känns hörsel normal igen. Upprepade temporära 
hörselnedsättningar kan leda till en permanent hörselnedsättning (Bodén 2001). 
 
Hur människan påverkas av buller 
Förutom risken för hörselskador finns andra fysiologiska reaktioner på buller som tas upp i 
kapitlet Fysikaliska faktorer ur Arbete-Människa-Teknik (1997). Reaktionerna delas in i 
orienterings-, försvars- och ihållande reaktioner.  
 
Orienteringsreaktioner innefattar att uppmärksamheten vänds i riktning mot ljudkällan och 
små reaktioner i kroppen som att hjärnan aktiveras och pupillen vidgas. Det är möjligt att 
vänja sig vid orienteringsreaktioner om förändringen i ljudet sker ofta. Då ljudnivåerna är 
mycket höga aktiveras försvarsreaktionerna. De innebär att pulsen ökar, vi rycker till och 
blinkar, men det är betydligt svårare att vänja sig vid dessa till skillnad från 
orienteringsreaktionerna. De som påverkar mer i längden är de ihållande reaktionerna, som 
förhöjt blodtryck, minskad slagvolym, ökad muskelspänning och utsöndring av 
”stresshormon”. Dessa reaktioner är främst uppenbara när en person försöker utföra samma 
uppgift med likt resultat med och utan buller, för att kunna prestera lika bra trots buller 
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utsöndras ”stresshormoner”. Ytterligare effekter som kan förekomma är huvudvärk och 
sömnstörningar efter bullerexponering (Akselsson et al. 1997).       
 
Hur arbetsprestationen påverkas av buller 
Nu har vi fått en inblick i hur personen påverkas av bullret, men vad som också är intressant 
är hur arbetsprestationen påverkas av bullret. Det visar sig att när man behöver hantera 
information via hörsel, syn, minne och tal försvåras arbetsuppgifterna i bullrig miljö. Vid 
utförande av enkla och monotona arbetsuppgifter påverkas prestationen först om 
bullernivåerna ör extremt höga. Förutom de direkta effekterna som buller har på prestationen 
finns eftereffekter, till dessa hör mental trötthet och minskad motivation att prestera. En 
bullrig miljö kan orsaka eftereffekter även om man inte kan se någon påverkan under arbetet. 
Är bullret oförutsägbart och om personen inte har möjlighet att själv kontrollera bullret ökar 
eftereffekterna (Akselsson et al. 1997).     
 
Talkommunikation 
När vi hör någon tala, skickas massor av information med ljuden. Mer information än vad 
som egentligen behövs för att förstå själva budskapet, exempel på sådan 
överskottsinformation är att det bara är möjligt att bokstäver och ord i vissa kombinationer. 
Detta överflöd av information kallas redundans. När man hör tal i en bullrig miljö försvinner 
en del av informationen men budskapet kan ändå uppfattas för att vi vet vilka 
bokstavskombinationer som är möjliga, information som vad samtalsämnet är och hur 
personen brukar tala ger oss extra ledtrådar.  
 
I bullriga miljöer gör bakgrundsljudet det svårare att uppfatta vissa ljud, det sker en 
maskering av de ljud som ljud som är lika varandra i bakgrundsljudet och talet. Eftersom 
redundansen finns kan vi ändå förstå vad som sägs, så länge vi inte har någon hörselskada. 
  
Hörselskydd 
Om det har gjort försök att dämpa bullerkällan, lokalen har åtgärdats och det fortfarande finns 
risk för hörselskador bör hörselskydd användas. Hörselskydd kan kategoriseras i två grupper, 
öronproppar och kåpor.  Det finns kåpor och proppar med olika akustiska egenskaper, det vill 
säga de dämpar ljud på olika sätt. Därför är det viktigt att känna till ljudbilden på 
arbetsplatsen vid val av hörselskydd för att få dämpning i rätt områden. 
 
För att ge full dämpningseffekt är det viktigt att hörselskydden inte är skadade och att de hålls 
rena. Öronproppar kan vara av engångskaraktär eller gjorda för att användas vid upprepade 
tillfällen, engångsproppar ska endast användas en gång och proppar som används vid flera 
tillfällen är viktiga att hålla rena.  
 
Då det kan upplevas besvärligt att använda hörselskydd under långa tider kan en 
”hörselvilzon” upprättas till exempel ett manöverrum (Andersson 1998). 
 
Vad säger lagen? 
Arbetsmiljöverket ger bland annat ut föreskrifter om buller. Den 1 juli 2005 trädde nya 
föreskrifter i kraft, de har anpassats till ett nytt direktiv om minimikrav för arbetstagarens 
hälsa och säkerhet vid exponering av risker som har samband med buller i arbetet 
(2003/10/EG). I föreskrifterna anges under och övre insatsvärden som kräver insatser om de 
uppnås eller överträds, även gränsvärden, värden som inte får överskridas, anges. Förutom 
dessa reglerande värden talar föreskrifterna också om åtgärder, hur riskbedömning bör gå till 
och hur arbetet bör planeras (AFS 2005:16 Buller 2005).   
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Då gränsvärdena överstigs bör följande göras: 
• Uppmarkering av området kring maskinen som har för hög ljudnivå, sätt upp 

varningsskyltar ”risk för hörselskada använd hörselskydd”. 
• Om de som arbetar i en bullrande verksamhet behöver meddela sig med andra av 

säkerhetsskäl under arbetet, ska åtgärder snarast vidtas. 
• Arbetstagare ska få möjlighet till hörseltest, anordnat av arbetsgivaren.  
• Hörselskydd ska väljas ut i samråd med berörda arbetstagare. 

7.2 Psykisk arbetsmiljö 
Psykisk arbetsmiljö är något som kan upplevs av många som ett diffust begrepp som är lite 
svårt att ta på. Detta kapitel är tänkt att klargöra för vilken påverkan psykisk och fysisk 
arbetsmiljö har på varandra, eftersom detta arbete är koncentrerat på den fysiska arbetsmiljön.  
 
I Människan i arbetslivet redogör Gunvor Gard i kapitlet om psykosocial arbetsmiljö om en 
genomgång av 100 studier kring besvär i skulder- och nackregionen, genomgången visade att 
orsaken till de fysiska besvären i skulder- och nackregionen kan vara både biomekaniska och 
psykosociala. Gard uppmärksammar även att stress och tidspress kan ha samband med ökad 
förekomst av sjukdomar i rörelseapparaten (Holmström et al. 1999).  
 
Även i Individen och den sociala miljön, ett delkapitel ur Arbete-Människa-Teknik, 
konstateras att det inte finns en definitiv gräns mellan fysisk och psykisk hälsa. Det noteras 
vidare att den psykiska hälsan är svårare att ringa in. De gör dock en summering av väsentliga 
aspekter på psykisk hälsa och där nämns självförtroende och självkännedom, 
självförverkligande, samordningar av psykiska krafter, självständighet, verklighetsuppfattning 
och förmåga att bemästra tillvaron (Allwood & Thylefors 1997). 

7.2.1 Psykosocial arbetsmiljö 
När det är fastställt att de psykosociala aspekterna kan inverka även på den fysiska hälsan är 
det av intresse att förstå vad som ingår i den psykosociala arbetsmiljön även vid arbete med 
den fysiska arbetsmiljön. Gard pekar också på faktorer som påverkar den psykosociala 
arbetsmiljön, faktorerna är arbetstillfredsställelse, variation i arbetsinnehållet, stress kan 
uppkomma av över- eller understimulering, arbetstakt, egenkontroll i arbetet (Holmström et 
al. 1999). Flera av faktorerna går in i varandra, till exempel om man har egenkontroll i arbetet 
är chansen stor att det finns möjlighet att påverka arbetstakten och med det så ökar även 
arbetstillfredsställelsen.  
 
I rapporten Produktivitet-Arbetsmiljö-Kvalitet från Institutet för Verkstadsteknisk forskning 
redogör man för fem faktorer som av den arbetsvetenskapliga forskningen anses ha betydelse 
för god psykosocial arbetsmiljö (Kilbo et al. 1995), dessa faktorer är formulerade av 
Rubenowitz, civilingenjör och professor i Arbetspsykologi vid Göteborg och de är baserade 
på arbetsvetenskaplig forskning. 

1. Egenkontroll i arbetet, möjlighet att kunna påverka arbetstakt och arbetets utförande. 
2. Positivt arbetsledningsklimat, den närmast överordnade sätter sin prägel på 

arbetsklimatet och trivseln. 
3. Stimulans från själva arbetet, att få utnyttja sina kompetenser och få utvecklande och 

motiverande arbetsuppgifter. 
4. God arbetsgemenskap, vikten av att sociala kontakter kan tas och utvecklas.   
5. Rätt nivå på arbetsbelastningen utifrån arbetstagarens förutsättningar, innefattar 

varierande moment med hanterbara utmaningar. 
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En otillfredsställande psykosocial arbetsmiljö kan det få följder som låg arbetsmotivation och 
produktivitet samt hög frånvaro och personalomsättning. Om åtgärder vidtagits för att 
förbättra arbetsförhållandena utan nämnvärda resultat kan en anledning vara att 
individfaktorer har förbisetts. Med individfaktorer menas att människor reagerar olika på 
samma sorts stimulans (Kilbo et al. 1994).  

7.2.2 Stress 
Idag förknippas ofta stress med något negativt, men det finns både positiva och negativa 
aspekter av det. En viss nivå av stress medför ökat intresse och engagemang, medan negativa 
aspekter är spändhet, rastlöshet och oro. Ensidiga arbetsuppgifter med hög repetition medför 
ofta högt arbetstempo, lågt arbetsinnehåll, monotona rörelser, lite självbestämmande och höga 
produktionskrav. Dessa saker kan leda till stress, för att motverka detta bör man därför sträva 
efter arbetsuppgifter med högt arbetsinnehåll och ökade påverkansmöjligheter, då de kraftigt 
minskar upplevelsen av stress, enligt vad arbetspsykologer och organisationsforskare visat 
(Kilbo et al. 1994).     
 
Enligt Gard beror stress av en obalans i systemet. Det kan vara obalans mellan 
arbetsuppgifter, arbetsorganisation och tekniska förutsättningar eller fysikaliska 
förutsättningar (buller, belysning, värme, kyla) eller individuella förutsättningar (fysiologiska 
och psykologiska behov). Stressen ges uttryck på arbetsplatsen som minskat intresse för 
arbetet, sjunkande arbetsprestation och i ett senare skede som felhandlingar, olyckstillbud och 
ökad sjukfrånvaro (Holmström et al. 1999).  

7.2.3 Skiftarbete 
Studien Long shifts, short rests and vulnerability to shift work visade att längre skift med tolv 
timmars arbetsdag inte hade någon påverkan på hur mycket deltagarna i studien sov eller hur 
trötta de var. Att arbeta dessa längre arbetsdagar resulterade i fler dagar lediga mellan 
arbetspassen. Detta gäller för övervakningsarbete och är enligt studien inte att rekommendera 
för fysisk krävande uppgifter (Axelsson 2005).  
 
Det finns individuella skillnader mellan hur bra olika personer klarar av att arbeta skift, med 
de omställningar som det innebär. I studien Long shifts, short rests and vulnerability to shift 
work delades deltagarna i två grupper, de som var toleranta och intoleranta mot skiftarbete, 
beroende på deras individuella skillnader. Det visade sig att de intoleranta skiftarbetarna var 
tröttare än de toleranta. Ytterligare en slutsats var att hur bra de klarar av skiftarbetet beror på 
hur tillfredsställda de är med det (Axelsson 2005). 
 
Problemet att tillfredställa alla grupper i en arbetsorganisation tas upp i Dag och natt handbok 
i skiftarbete, där det poängteras att det är svårt att få acceptans av alla anställda för en typ av 
skiftschema. En kompromiss mellan produktionens krav och de anställdas fysiska, psykiska 
och sociala behov är deras lösning på problemet (Nenzén et al. 2004). Grafiska miljörådet ger 
även råd vid utformande av skiftschema, som presenteras här nedan. 

• Normalt bör inte arbetsveckan överstiga 48 timmar. 
• Arbetspassen bör inte överstiga tolv timmar. 
• Dygnsvila mellan skiften bör vara minst elva timmar. 
• Morgonskiftet bör inte börja före klockan sex på morgonen. 
• Lägg inte ut för många natt- eller morgonpass i följd. 
• Sprid ut de lediga dygnen. 
• Låt anställda ha inflytande över schemat. 
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• Underlätta byte av skift. 
• Gör det möjligt att ta en tupplur under nattpasset. 

 

7.3 Sammanfattning teori 
Förutom arbetsställningen utseende behöver faktorer som tyngd, duration och frekvens vägas 
in när arbetsställningar bedöms. Dessutom behöver arbetsställning placeras i sitt sammanhang 
för en helhetsbedömning. Det kan vara faktorer som storlek på arbetsutrymme, krav på 
precision, objektets utseende, kläders utformning och övrigt arbetsinnehåll som vägs in. 
Buller kan spridas på flera sätt. Vid bekämpning av det bör man i första hand dämpa källan, 
hindra utbredning, minska exponering och ifall inget annat hjälper använda hörselskydd. 
Psykosociala faktorer och stress har påverkan på kroppsliga besvär och sjukdomar. Därför är 
det av vikt att även dessa faktorer beaktas för att nå resultat vid förbättringar av arbetsmiljön. 
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8 KRAVSPECIFIKATION 
 
Med problemområdena inom fysisk och psykisk arbetsmiljö har kravspecifikationen 
utformats, dessutom har den kompletterats med områdena produktion och kvalitet. 
Kravspecifikationen kommer även att ligga till grund för de utvärderingsfaktorer som 
lösningsförslagen kommer att viktas emot.  
 
I en kravspecifikation kan olika sorters krav användas, till exempel absoluta-, funktions- och 
lösningskrav. Absoluta krav är de krav som måste uppfyllas, funktionskraven talar om något 
om vilka funktioner lösningen bör ha medan lösningskraven talar om hur lösningen ska 
utformas. Samtliga ingående krav i denna kravspecifikation är funktionskrav. 

8.1 Fysisk arbetsmiljö 
Inom begreppet fysisk arbetsmiljö kan många områden inkluderas, här återfinns endast de 
områden som kan anses relevanta för lösningar till de identifierade problemen.  

8.1.1 Ergonomi 
Samtliga arbetsområden ska innefatta varierande arbetsställningar där inget arbete sker i 
musklernas ytterlägen eller ovanför axelhöjd. Lyft ska inte överstiga 25 kg för tvåhandslyft 
när tyngden hålls närs kroppen. Då tyngden lyfts med en hand eller hålls längre ifrån kroppen 
ska gränsen sänkas. Hur mycket den sänks beror av objektets utseende och lyftbarhet. Om inte 
arbetsmoment med risk för skador kan tas bort ska antalet repetitioner minimeras. 
 
Det ska även tas hänsyn till individfaktorer, vilket innebär att arbetsmomenten ska vara 
anpassade till operatörernas olika kroppsmått och muskelstyrka. Hantering av arbetsmaterial 
ska vara snabb, men materialet ska ändå hanteras varsamt. 

8.1.2 Buller 
Möjliggöra arbete utan hörselskydd utan risk för hörselskador. Enligt Arbetsmiljöverkets 
skulle det innebära ett värde under det nedre insatsvärde som är 80 dB(A). En gräns som är 
mer eftersträvansvärd är att det ska vara möjligt att föra samtal utan mycket kraftig röststyrka. 
Med ökad röststryka kan man föra samtal på en meters avstånd om bullernivån är 60 dB(A) 
(Akselsson et al. 1997). Den totala mängden buller en operatör blir utsatt för under ett 
arbetspass bör minskas till under 80 dB(A).  

8.1.3 Säkerhet 
Säkerhetsrisker upptagna på blanketten, B-L253:2 Checklista för riskanalys, ska minimeras. 
Checklistan finns i sin helhet i bilaga 4, den är indelad i de tre områdena hygien-, arbetsmiljö- 
och yttre miljörisker. Inom arbetsmiljörisker berörs områdena ergonomi och buller, i denna 
kravspecifikation är de mer precisa. Listan är omfattande, den tar till exempel upp krav inom 
områdena mekanik, elektricitet, strålning, kemiska ämnen och temperatur. 

8.2 Psykisk arbetsmiljö 
Operatörerna ska känna att de till viss del kan påverka arbetssätt och arbetstakt, det är viktigt 
med egenkontroll i arbetet. Operatörerna ska känna stimulans från arbetet, arbetet ska 
upplevas som intressant omväxlande och engagerande. De ska få möjlighet att utvecklas och 
använda sina befintliga kunskaper. Arbetsbelastning ska vara hanterbar, både ur ett fysiskt 
och psykiskt perspektiv. En hanterbar arbetsbelastning är inte synonymt med en låg 
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arbetsbelastning, den ska vara utmanande men samtidigt inte ställa överkrav. (Allwood & 
Thylefors 1997) 
Arbetsorganisationen ska underlätta samarbete, sociala kontakter och samvaro. Trivsel och 
god arbetsgemenskap lindrar känslor av stress och ger möjligheter att hantera konflikter 
bättre. Ytterligare en dimension av den psykiska arbetsmiljön är ett positivt 
arbetsledningsklimat, där det främst är den närmaste chefen som påverkar arbetsklimatet. 
Kontakten med chefen ska vara förtroendeingivande med fri och ömsesidig kommunikation 
och information.(Allwood & Thylefors 1997) 

8.3 Produktion 
Effektiviteten i produktionen ska bibehållas, vilket innebär att tryckpressen ska kunna köras i 
samma hastigheter som idag. 

8.4 Kvalitet 
Den nuvarande kvaliteten ska bibehållas, med det menas att kvaliteten på trycket inte ska 
påverkas.  

8.5 Värderingsfaktorer 
Nedan presenteras de värderingsfaktorer som senare används för att utvärdera de framtagna 
förbättringsförslagen. Listan, som återfinns i tabell 13, innehåller endast de krav som anses 
relevanta vid utvärdering av lösningarna, det medför att krav på den psykiska arbetsmiljön 
inte finns med. Även om områdena produktion och kvalitet är viktiga områden har de här fått 
låga viktningspoäng eftersom detta arbete fokuserar på att förbättra arbetsmiljön. 
 
Krav Vikt
Fysiskt arbetsmiljö  
Ergonomi  
Inga tunga lyft 3 
Minimering av antalet repetitioner för riskfyllda arbetsmoment 3 
Samtliga arbetsområden ska innefatta varierande arbetsställningar 2 
Inget arbete i musklernas ytterlägen  3 
Inga arbetsmoment utförs ovanför axelhöjd 3 
Hänsynstagande till individfaktorer som olika kroppsmått och muskelstryka 3 
Hantering av arbetsmaterial ska vara snabb, men ändå hantera materialet varsamt  2 
Buller   
Ljudtrycksnivån under Arbetsmiljöverkets nedre insatsvärde, som är 80 dB(A)   3 
Möjliggöra samtal utan mycket kraftig röststyrka, ljudtrycksnivå mindre än 60 dB(A)  2 
Minskning av den totala mängden buller en operatör blir utsatt för under ett arbetspass 3 
Säkerhet  
Säkerhetsrisker upptagna i B-L253:2 Checklista för riskanalys, ska minimeras 3 
Produktion  
Effektiviteten i produktionen ska bibehållas. 1 
Kvalitet  
Den nuvarande kvaliteten ska bibehållas. 1 

Tabell 13. Listade krav med viktning, den används senare för värdering gentemot kravspecifikationen.  
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8.6 Sammanfattning kravspecifikation och värderingsfaktorer 
Förbättringar av arbetsmomenten kring tryckpress 3616 med avseende på ergonomi, buller 
och säkerhet, men som även tar hänsyn till individuella faktorer, utan att produktion och 
kvalitet påverkas negativt. Mot dessa faktorer kommer de framtagna lösningarna värderas. 
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9 RESULTAT 
 
Detta kapitel presenterar de förbättringsförslag som tagits fram under projektet och förslagen 
rör främst den psykiska arbetsmiljön. För att ge ett mått på hur mycket förbättringsförslagen 
bidrar till att förbättra arbetsmiljön har tre investeringssteg som kallas Small, Medium och 
Grand tagits fram. Dessa värderas mot kravspecifikationen och jämförs med nuläget. 
    

9.1 Fysisk arbetsmiljö 
Förbättringsförslag som utgår från problem rörande ergonomi och buller presenteras här. En 
kortfattad problembeskrivning följs av lösning eller lösningar och kommenteras med 
framtagna positiva och negativa aspekter samt kostnad. När det funnits fler flera lösningar till 
ett problem har de olika lösningarna viktats mot kravspecifikationen, i bilaga 9 kan 
värderingarna ses. 
 
I det här arbetet talas det om kostnader för de förbättringarna som tagit fram, men det finns 
även vinster med att införa förbättringarna, till exempel minskad sjukfrånvaro. Vinsternas 
storlek är svårt att avgöra på förhand och det kan också dröja många år innan resultaten visar 
sig. En omfattande rapport från Karolinska Institutet som behandlar ämnet hälsa och 
produktivitet visar på klara samband mellan investeringar i hälsa och företagets produktivitet. 
Den visar även att det är möjligt att öka produktiviteten genom förbättringar av 
arbetsförmågan i organisationer som har låg personalomsättning och i övrigt en stabil 
organisation. 

9.1.1 Ergonomi 
Här presenteras förslagen som rör ergonomin. Förslagen som innebär små förändringar och 
kostnader presenteras först. Lösningarna berör förbättringar på sju områden identifierade i 
Plibel-analysen och tio arbetsställningar som framkom i analysen enligt Rula. 
 
Ställ till formathjul 
Höjden på ställen till formathjulen innebär att operatören 
behöver böja sig till under knähöjd för att plocka upp och lämna 
formathjul, se figur 28. Golvyta de tar upp innebär även att 
operatörerna inte kan utnyttja sin fulla kraft när de tar av och på 
hylsor. 
 
Enklaste lösningen är att höja befintliga ställ och placera dem 
där de inte är mindre i vägen för operatörer.  
 
Att höja befintliga ställ innebär en omarbetning av befintliga 
ställ. Figur 28. Dagens låga ställ till 

formathjul  
Bärande av färgspannar 
Färgspannarna väger 15 kg styck och det är framförallt förberedaren som bär spannar. De 
finns även möjlighet att lyfta upp spannen på en liten vagn, se figur 29, och köra ut dem till 
färgkaren. Vagnen har även en våg, vilken används när färgen behöver spädas med någon 
tillsats. 
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Lösning 1: En order per vagn 
För att minska lyft och bärande av spannar föreslås att vagnarna 
förbereds av Torda Ink, som är färgleverantören och har idag ett 
lyfthjälpmedel för lyft av färgspannar, se figur 31. Med hjälp av 
sitt lyfthjälpmedel kan de förbereda en order på en vagn, 
exempel på vagn kan ses i figur 30. Operatörerna hämtar sedan 
vagnen och kör ut den till färgkaren. 

 
Denna lösning medför att spannarna kommer lyftas en gång 
mindre jämfört med idag. Då vagnen körs till färgverken kortas 
även tiden lyftet sker. Vagnar kan kännas klumpiga och det är av 
viktigt att de har sina bestämda positioner. När en order kastas 
om kan det medföra att Torda Ink. inte hunnit förbereda den 
vagnen som ska köras, detta kan lösas genom att ha en 
reservvagn för dessa enstaka tillfällen. Arbetssättet för Torda 
Ink. skulle förändras och det ställer krav på ordning för att det 
ska fungera. 
 
En vagn kostar cirka 2 000 kr och en uppskattning är att det 
behövs sex vagnar, varav en reservvagn, det blir totalt 12 000 kr. 
Då det finns flera leverantörer av vagnar valdes att inte 
specificera en särskild modell. Att tänka på vid inköp är att den 
ska vara stabil, lättmanövrerad, att handtaget har en för 
operatörerna lämplig höjd och att operatörerna är delaktiga i 
inköpet.  
 
Lösning 2: Lyfthjälpmedel 
Detta förslag innebär att Torda Ink. levererar färgen på pall som de 
gör idag. Vid pallarna placeras ett lyfthjälpmedel likt det Torda 
Ink. har idag, se figur 31. Operatörerna använder hjälpmedlet för 
att lyfta över spannarna till en vagn som de kör ut till färgkaren. 

 
Att använda lyfthjälpmedlet gör att lyften blir lättare och vagnarna 
innebär att de inte behöver bära spannarna några långa sträckor. 
Det blir inte heller någon förändring i arbetssätt för Torda Ink. 

 
Ett lyfthjälpmedel kostar 41 000 kr och två vagnar för 2 000 kr 
styck, det ger en kostnad på totalt 45 000 kr för hela lösningen. 

Priset för lyfthjälpmedlet är framtaget av PD Lyftteknik, se bilaga 
5.  

Figur 31. Torda Inks 
lyfthjälpmedel för lyft av 
färgspannar. 

Figur 29. Vågvagn 

Figur 30. Ett exempel på en vagn 
som kan användas för 
förberedning av färgspannar. 
(Källa: www.gigant.se) 

 
Val av lösning:  
Lösning ett, med att Torda Ink. förbereder färgen på vagnar fick betydligt mer poäng än 
införskaffande av lyfthjälpmedel, för värdering se bilaga 9. Det som överväger är framförallt 
att det blir ett lyft mindre att utföra för operatörerna. 
 
Trög av- och påförsel av hylsor 
När operatören byter hylsor skiftar det hur stor kraft som krävs för att föra hylsorna av och på. 
Spelet mellan hylsa och modervals ska vara litet, men på grund av färgstänk utanför hylsan 
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ökar detta motstånd. Har färgverket rätt inställningar ska det inte ske några färgstänk, men i 
praktiken sker det alltid färgstänk. Figur 32 visar var färgstänken sker. 
 
Den bästa lösningen hade varit att det säkerställa att det 
alltid var rätt inställningar, men med tanke på 
tryckpressens ålder och de vibrationer som finns är det 
mycket svårt. Därför togs den enkla lösningen fram att ha 
ett skydd över modervalsen som operatörerna enkelt tar 
av och på vid hylsbytena. Först tas skyddet av därefter 
kan hylsan tas av. Ett skydd som fångar upp färgstänken 
innebär att mindre kraft krävs för att föra av och på 
hylsor. Det skulle också medföra att det blir en mindre 
mängd färg på insidan av hylsorna, vilket även 
underlättar när hylsorna hanteras i prepress. Nackdelen är 
att det blir ytterligare ett arbetsmoment att utföra för 
operatörerna. 
 Figur 32. Ett utdraget färgverk, där pilen 

pekar på var stänkskyddet kan placeras.  Att ta fram en prototyp kostar mindre än 1000 kr, Göran 
Pärsson, gruppledare Tryck, är kontaktad i frågan.  
 
Hantering av skyddspapper 
Skyddspapper rullas ihop på golvet eller i höfthöjd när rullen skalas, därefter kastas det i 
spillbingen. I upprullet används också spillbingarna, men de används mer frekvent i avrullet. 
När skyddspapper ska kastas i relativt fulla containers sker hantering av skyddspappret 
ovanför axelhöjd. Det finns idag två höjder på spillbingar, 1200 mm och 1450 mm höga, i 
figur 33 kan exempel på en hög spillbinge ses. Var de höga och låga bingarna placeras är det 
ingen systematik med idag. 
  

Lösningen är att lägre bingar används alternativt att en markering 
görs på befintliga bingar som talar om när tömning bör ske. För 
att bestämma vilken höjd tömningen bör ske på har en 
rekommenderad höjd tagits fram med hjälp av antropometriska 
mått. För att inte lyft ska ske ovan axelhöjd, har måttet rättat sig 
efter medeltalet för 95 % av alla kvinnor och det medför att 
bingarna inte bör vara högre än 1145 mm. Denna lägre höjd 
skulle innebära att lyften av skyddspapper ovanför axelhöjd 
försvinner, men lägre bingar innebär att tömning måste ske oftare 
vilket ökar trucktrafiken i lokalen. Ökad trucktrafik kan innebära 
ökade säkerhetsrisker och mer stress för truckförarna. En 
sänkning av höjden på dagens bingar till 1145 mm skulle 

innebära en minskning med 40 % av volymen jämfört med bingar på 1450 mm och en 
sänkning med 10 % för bingarna på 1200 mm. 

Figur 33. Exempel på dagens 
spillbingar 

 
En tömningsmarkering på bingarna är enkel att sätta dit och kostnader i samband med lägre 
tömningsgräns är ökad trucktrafik. Det har inte tagits fram några kostnader för utbyte till lägre 
bingar, då dagens spillhanteringssystem kommer ses över inom kort. 
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Stället till bobiner 
Lika många bobiner som stoppas in i systemet behövs i slutet när pappret 
ska rullas upp, för att klara bufferten där emellan behövs några 
reservbobiner av olika längder. Dessa förvaras i ett ställ, figur 34, med 
olika längder på olika våningar Stället har åtta våningsplan varav den 
översta inte nås av samtliga operatörer. En bobin väger cirka 6,5 kg.  
 
För att få bort dessa höga lyft eller minska dem kan antingen stället sänkas 
eller omorganiseras, så att samma längd på bobiner placeras vertikalt 
istället för horisontellt, vilket skulle medföra att de flesta lyft kan ske till 
nivåer som är bra för operatörerna. Dock kan ordningen försämras när 
samma längd placeras vertikalt. Alternativt kan man använda färre 
våningar och minimera antalet bobiner för varje längd.  

Figur 34. Nuvarande 
bobinställ 

 
Denna omjustering kostar inget.   
 
Sittande vila i avrullet 
Det finns idag inte möjlighet till sittande vila i avrullet, och för operatören är det relativt långt 
till stolarna som finns vid operatörsplatsen, där övriga operatörer har möjlighet att sitta.  
 
Att placera en stol i avrullet ger möjlighet till korta sittande vilopauser för operatören i 
avrullet, enda nackdelen med detta är att det tar utrymme. 
 
Inköp av en stol till avrullet innebär en liten kostnad. 
 
Rätt läge på rullen i sidled 
När pappersrullen är placerad på tiltbordet, finns möjlighet att förflytta rullen i sidled för att 
den ska passa in i avrullsstället. Idag används ögonmått för att passa in rullen, om de 
bullerdämpande åtgärderna vid avrullet införs medför det att avrullet byggs in. Då kommer 
det inte finns möjlighet att använda ögonmått, därför har denna lösning tagits fram.  
 
Lösningen finns idag på tryckpress 3610, det är två givare som sänder laserprickar ner i 
marken som visar var rullen bör placeras i sidled. Givarna bör placeras så att de markerar 
läget när rullen ligger på tiltbordet. Detta skulle föra med sig att operatörerna lätt kan placera 
rullen rätt vid de tillfällen pappersrullen placeras med handtruck.  
 
Detta är ingen kostsam investering, uppskattningsvis under 1000 kr enligt Göran Pärsson. 
 
Rulle till lyftbordet 
Det ligger flera pappersrullar i kö för att föras in till avrullsstället. 
När rullarna ligger i kön tas sidoskyddspapper och tollar bort. Det 
sista steget i kön, innebär att pappersrullen skjuts en liten sträcka 
för hand, från att ligga stilla. Pappersrullen väger i detta skede 
cirka 1500 kg och när tryckpressen körs för fullt upprepas 
arbetsmomentet cirka var tionde minut.   
 
Lösning 1: Klaff 
En klaff som går upp ur marken med hjälp av lufttryck, se figur 35. 
Idag finns sådana klaffar för att stoppa rullen i upprullet. En fördel 
är att en klaff tar liten plats, att den är liten medför även att det är 

Figur 35. En klaff, med 
inritade streck hur den rör 
sig. 
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viktigt att den placeras centrerat för rullen, så att rullen förs rakt upp på lyftbordet.  
 
Kostnaden för en klaff är 25 000 kr, priset inkluderar material, arbetskostnad och håltagning, 
detta pris är framtaget av Göran Pärsson tillsammans med Dirk Luedtke, underhållsavdelning, 
som har tagit fram priset för håltagningen i golvet. 
 
Lösning 2: Transportband  
Detta innebär att rullen placeras på ett transportband efter 
tilltbordet, se den röda rutan i figur 36. Transportbandet för rullen 
fram till lyftbordet, ett transportband möjliggör att rullen även kan 
föras tillbaka från lyftbord till tiltbordet, vilket är användbart då 
inställningspapper används. Säkerhetsriskerna med ett 
transportband och den plats det tar utgör negativa aspekter för 
denna investering.   

 
En grov uppskattning av kostnader för ett transportband är 80 000 
kr, till det kommer 40 000 kr för håltagning i golvet, det resulterar 
i 120 000 kr totalt. Uppskattningen av transportbandet är gjord av 
Andreas Joensson, Lumek AB och Dirk Luedtke, har tagit fram 
prisuppgiften för håltagningen. 

Figur 36. Den röda rutan visar 
var ett transportband kan 
placeras.   

Lösning 3: Rullputtare  
Användning av en rullputtaren, Easy mover se figur 16, som finns idag. Den används idag för 
att skjuta rullar från truckgången där carriern lämnar dem fram till tiltbordet. Även om det kan 
vara en fördel att de är vana att använda detta redskap är den otymplig och krånglig att 
använda i det trånga utrymmet mellan skarvbordet och avrullsstället.   

 
Att använda befintlig rullputtare skulle inte kräva några investeringskostnader. 
 
Val av lösning: 
Användning av rullputtare kan direkt uteslutas, då den är otymplig att använda i det 
begränsade utrymmet. I värderingen bedöms transportband ge ökade säkerhetsrisker jämfört 
med en klaff, men däremot har transportband fördel av att det gör det möjligt att föra 
pappersrullar ut ur pressen. Vid bedömning mot kravspecifikation blev poängsumman för 
klaff och transportband mycket jämn, det skilde endast ett poäng till förmån för klaff. Med 
tanke på den stora skillnaden i pris föreslås införande av klaff.   
 
Förvaring av tollar 
Tollar plockas ur pappersrullens bobin i avrullet och hamras in 
i bobinen igen i upprullet. Det är när tollar ska plockas ur de 
nedre delarna av vagnen i upprullet som operatören behöver 
böja sig. 
 
Denna böjande arbetsställning kan enkelt tas bort med en vagn 
som har en fjädrande botten, figur 37, som gör att tollar alltid 
kan plockas från toppen av vagnen, likt plockande av tallrikar i 
en skolmatsal. 
 
En vagn med fjäderbotten kan till exempel köpas in från 
Jonson & Company AB till en kostnad av 11 000 kr styck, för 
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Figur 37. Exempel på en vagn med 
fjädrande botten, på bilden är 
botten nästan uppe vid övre kanten 
av vagnen. (Källa: 
www.jonson.com) 



                                                                                

två stycken blir det 22 000 kr. Vagnarna är relativt dyra, möjligen kan befintliga 
förvaringsvagnar istället byggas om.  
 
Sned införsel av rulle  
Marginalen när de bredaste rullarna förs in till avrullsstället är 
endast ett par centimeter, när pappersrullen är lite sned kan det 
medföra att pappersrullen inte går in i avrullsstället, vilket är 
stressande för operatören i avrullet. Då detta problem uppstår 
idag används chucken, se figur 38, för att rätta till dem, men att 
använda chucken kan skada rullen. 
 
I lyftbordet på tryckpress 3612 finns en snurrplatta, det föreslås 
att ett snurrbord även införs i lyftbordet på tryckpress 3616. Vid 
tryckpress 3612 har de problem med att snurrbordet är något 
högre än lyftbordet, detta medför att det måste parera rullen 
under införsel. Därför föreslås att snurrbordet istället skulle höjas 
när operatörerna har behov av det.  Figur 38. Här kan ena sidan 

chucken ses, i chucken sitter en
bobin.  

Lösningen skulle innebära minskad stress framförallt för vikarier 
när en rulle förs in snett. Om snurrplattan sticker upp från 
lyftbordet kan det medföra att införseln av pappersrullen 
försvåras jämfört med idag. 
 
Enligt Göran Pärsson skulle denna lösning innebära en kostnad 
på 10 000-15 000 kr. 
 
Frammatning av papper till skarvbord 
Operatörerna drar idag fram änden av pappersrullen till 
skarvbordet där själva skarven sker. De använder till viss del 
kroppstyngden för att få snurr på rullen. Det finns redan en knapp som kan mata fram pappret, 
men de måste hålla knappen intryckt hela tiden som frammatningen sker. Detta resulterar i att 
de inte kan ta hand om pappret de matar fram samtidigt som de håller knappen intryckt. 

Figur 39. Pilen pekar på 
lyftbordets snurrplatta. 
 

 
En förbättring vore att en knapptryckning alltid matar fram samma papperslängd då avståndet 
till skarbordet alltid är detsamma för en full pappersrulle. Detta kräver ändring i program och 
signaler. 
 
Denna förändring kostar 20 000-25 000 kr, priset är framtaget av Lars Granholm, 
processingenjör Tryck.  
 
Byte av hylsor 
Telfarna används främst när modervalsen ska lyftas upp i sitt ställ för att kunna utföra 
hylsbyte, men även när raster- och modervalsar byts. Manövreringen av telfarna sker ovanför 
axelhöjd för samtliga operatörer, se figur 40. Kortare operatörer behöver även stå på tå för att 
nå upp till stången som man manövrerar med. Telfarna lyfter upp modervalsen till ett ställ där 
det kopplas tryckluft till modervalsen för att det ska gå lätt att föra av- och på hylsor. Detta 
ställ innebär att höjden för byta är 1200 mm, detta är för högt för stora delar av kvinnor och 
män. En sänkning med cirka 200 mm hade varit önskvärt. 
 

 
 58 



                                                                                

Lösning 1: Nya telfar med trådlös manöverpanel 

  
 Figur 40. Förslaget innebär att telfarna, gula på bilden byts ut och att manövreringen 

sker trådlöst istället för med stången som operatören på bilden håller händerna på.  
 

En trådlös manöverpanel till telfarna skulle förbättra arbetsställningen vid hyls- och 
rastervalsbyten. Manövrering skulle bli säkrare än den är idag, då de befintliga telfarna är 
svåra att manövrera i samma hastighet. Nya telfar skulle inte innebära någon förändring för 
höjden som hylsbytet idag sker på. 
 
Kostnad för nya telfar med trådlös manöverpanel är 267 000 kr, för offert från P.D. Lyftteknik 
se bilaga 6. 
 
Lösning 2: Skenor och arm som lyfter modervalsen 
En arm griper om modervalsen i delen mot baksidan av tryckpressen, därefter går armen i två 
skenor upp till läge för påkoppling av tryckluft samt av- och påförsel av hylsor. Till skillnad 
från användande av telfar innebär denna lösning att man kan få en ställbar höjd för hylsbyte. 
Dessutom skulle operatörerna vid byte inte behöva föra av och på banden som modervalsen 
lyfts i när telfar används. Redan idag är det trångt i färgverken och skenor och arm kommer ta 
plats där operatörer vill komma åt. En begränsning är dock att denna lösning kräver att det 
även finns telfar, eftersom raster- och modervalsar inte kan bytas med denna lösning. 
 
En uppskattning av kostnaden för framtagande av denna lösning är 75 000 kr per färgverk, 
totalt 600 000 kr. Lösningen är framtagen tillsammans med Arvid Mårtensson, konstruktör 
TPPM, det är också han som har gjort uppskattningen av priset. 
 
Val av lösning:  
Vid utvärdering mot kravspecifikationen blev poängsumman lika mellan de båda alternativen. 
Det faktum att alternativ två inte medför någon förbättring för moder- och rastervalsbyten 
faller valet på nya telfar med trådlös manöverpanel. Den bästa lösningen ur 
arbetsmiljösynpunkt hade varit att införa både lösningarna. 
 
Hällande av färg i färgkar 
När färg hälls i färgkaren sker det idag genom locket först tas 
bort, därefter lyfts spannen på 15 kg lyfts upp och vinklas så att 
färgen hälls i. Hällandet sker ofta med uppdragna axlar då 
tratten på färgkaren är hög. 
 
Lösning 1: Manuell färgihällare 
Det är tänkt att spannen placeras i ett ställ som sitter på 
färgkaret, förslag på lösningen kan ses i figur 41. Stället tippas 
med hjälp av operatörens handkraft. Vid rätt balansering av 
stället krävs mycket liten kraft för att tippa färgspannen. Det 
skulle förbättra arbetsställningen, men det kräver att dagens 
färgkar byggs om och balansering av stället är avgörande för 

 
 59 

Figur 41. Principskiss över en 
manuell färgihällare 



                                                                                

hur väl lösningen fungerar. 
 
Arvid Mårtensson har uppskattat en kostnad på 5 000 kr för att ta fram en prototyp. Det 
kommer minst att behövas åtta stycken, för de sju efterföljande räknas kostnaden bli 85 % av 
den ursprungliga. Det resulterar i en total kostnad på cirka 35 000 kr. 
  
Lösning 2: Automatisk färgihällare 
En automatisk färgihällare som fästs på färgkaren, tanken är lik lösning 1, men här tippas 
spannen med hydraulik istället för handens kraft. Även denna lösning skulle förbättra 
arbetsställningen och det krävs en ombyggnad av färgkaren, den stora skillnaden är att man i 
denna lösning blir mer beroende av tekniken.  

 
Uppskattningsvis kostar en hydraulisk färgihällare 5 000-10 000 kr per färgkar, om priset 
räknas till 7 500 kr per färgverk för den första prototypen och 85 % för de övriga, vilket ger 
en totalkostnad på cirka 52 000 kr. Även denna uppskattning är gjord av Arvid Mårtensson. 
 
Val av lösning:  
Eftersom de båda lösningarna är så pass lika, skilde det endast tre poäng mellan lösningarna 
till förmån för manuell färgihällare. Det är det faktum att den är manuell, vilket bidrar till att 
säkerhetsriskerna blir lägre och driftsäkerheten större, som gör att den föreslås. 
 
Placering av färgkar 
Vi byte av raklar och när operatörer behöver komma åt mitten av klichéer och rastervalsar är 
färgkarens placering mindre lämplig, då det innebär att operatören behöver böja sig över 
färgkaret alternativt stå bredvid och vrida ryggen. 
 

En förbättring skulle ske om färgkaren 
istället kan placeras på ett annat ställe, ett 
exempel kan ses i figur 42. En bra placering 
är på golvet vid sidan av diskhon under 
drivaxeln. De behöver sticka ut så mycket så 
att det går att hälla i färgen. För att få plats 
där behövs det investeras i mindre färgkar, 
likt de som finns i tryckpress 3612. 
 
Detta resulterar i ett större arbetsutrymme 
mellan färgverken, vilket bidrar till bättre 
arbetsställningar vid till exempel hantering 
av raklar och när registermärken skärs bort.  
 
Ett nytt färgkar kostar mellan 10 000-12 000 

kr per färgkar enligt Lars Granholm. Det behövs cirka 16 stycken till de åtta färgverken, 
vilket innebär en total investering på 192 000 kr. 

Figur 42. Nuvarande och ny placering av färgkar vid 
färgverket. 

 
Rakelbyte 
Rakelpaketen väger 20 kg och på grund av sin längd, cirka 1800mm, är de otympliga att 
hantera, se figur 19. Ett rakelpaket byts för att det behöver rengöras eller då rakelbladen blir 
slitna och behöver bytas. 
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Antalet gånger hela rakelpaketet byts ut kan minskas om man endast kunde byta rakelbladen. 
För att detta ska vara möjligt behöver rakelpaketetens konstruktionen förändras. Idag hålls 
rakelbladen på plats med trycket från en metallinjal och den hålls i sin tur på plats med 
skruvförband, linjal och skruvförband kan ses i figur 43.         
 
En ny lösning för att hålla fast rakelbladen hade varit att istället för skruvförband styra 
fasthållandet av rakelbladet med lufttryck i en expanderbar slang. När slagen utvidgas 
klämms linjalen åt och rakelbladet hålls fast, figur 43 visar var en slang kan tänka löpa. När 
lufttrycket släpps lossar linjalen och rakelbladet kan bytas snabbt och lätt. Att snabbt och lätt 
kunna byta rakelbladen minskar antalet gånger hela rakelpaketet behöver hanteras. De måste 
dock lyftas då de ska diskas. 
 

 

Linjal 

Rakelblad 

Figur 43. På uppförstorningen symboliserar den svarta pricken ett gångjärn och den 
 runda röda ringen symboliserar var en expanderbar slang kan löpa.  
  
Framtagande av prototyp ligger mellan 50 000-100 000 kr, kostnaden är uppskattad av Arvid 
Mårtensson. För att räkna fram en totalsumma för investering används 75 000 kr för den 
första prototypen och för efterföljande beräknas 85 % av 
summan för prototypen. För totalt 16 raklar blir det en 
summa på cirka 1 031 000 kr. 

4 
Byte av formathjul 
Formathjul byts vid de orderbyten då diametern på hylsan 
ändras. Vid ett byte plockas först formathjulet som redan 
sitter där bort och placeras i stället för formathjul, därefter 
plockas det nya hjulet upp och förs på. Påförseln kräver 
viss precision och ibland kan det behövas stor kraft för att 
föra av och på hjulen. Under stora delar av bytet är ryggen 
böjd. 

2

3
1
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Figur 44. En enkel bild över vagnen till 
formathjul sedd ovanifrån Siffrorna 
finns i texten.



                                                                                

I figur 44 kan idén till en ny lösning ses. Den bygger på att formathjulet (1) förs på en vagn 
(2) som glider lätt på en skena (3). Skenan löper på tryckpressens drivaxel ända fram till 
modervalsen (4), där formathjulet förs över från vagnen till modervalsen. Detta gör att 
formathjulets tyngd, upp till nio kg, inte behöver hållas på så stort avstånd från kroppen som 
idag. Krav ställs på att vagnens höjd stämmer överens med modervalsens överkant. 
 
Kostnaden uppskattas till 10 000 kr per vagn och skenor, för åtta färgverk ger det en total 
summa på cirka 69 000 kr, då de efterföljande sju kostar 85 % av ursprungliga priset. Det är 
Arvid Mårtensson, konstruktör som har gjort uppskattningen. 
  
Tejpning av pappersrullen i upprullet 
Ett repetitivt arbetsmoment i upprullet är tejpning av änden på rullen, det sker med fyra 
tejpbitar. Kravet som ställs är att de yttre varven på rullen ska vara tillräckligt uppspända för 
att kunna hanteras av en truck i vidare produktionsled. Placeringen av tejpbitarna är ett 
arbetsmoment som delvis innebär arbete ovanför axelhöjd och det krävs kraft för att snurra 
och hålla emot rullen även om det inte är några stora tyngder inblandat. 
 

Arbetsmomenten med tejpning skulle helt förvinna om 
en automatisk limningsutrustning installerades. 
Passande för ändamålet är limningen med hotmelt. 
Det innebär att lim hettas upp i ett aggregat och sedan 
applicerar munstycken limmet på pappersbanan. Där 
den röda pilen i figur 45 pekar kan munstyckena 
monteras. För att säkerställa att lim inte droppar i 
pappersbanan under drift kan en dropplåt sättas upp. 
Införande av limning medför att ett för operatörerna 
repetitivt arbetsmoment försvinner. Nackdelen som 
finns är att limning är ett mindre tillförlitligt jämfört 
med att tejpa.  
 
Systemet för limning med hotmelt kostar 95 000 kr, 
till detta pris tillkommer kostnad för en dropplåt, för 
offert se bilaga 7 Offert från Nordson AB.  

Figur 45. Pilen visar var i avrullet munstycken 
till limutrustning kan placeras. 

9.1.2 Buller 
Att de höga bullervärdena är ett problem kan konstateras både utifrån operatörernas åsikter 
och utförda mätningar. Det finns många faktorer som begränsat möjliga lösningar, att 
tryckpressen är sliten och idag körs i hastigheter över vad den är konstruerad för medförde att 
lösningar som handlar om att dämpa källan uteslöts. Andra begränsande faktorer är att 
operatörerna behöver komma åt pappersbanan och att de arbetar i tryckpressen under drift. 
Arbetet inriktades istället på att hitta punktåtgärder som minskar ljudnivån operatörerna 
utsätts för.    
 
Punktåtgärder för minskning av buller 
Tryckpressen bullrar mycket, på vissa ställen är det över gränsvärdena som Arbetsmiljöverket 
föreskriver. Bullret kan bero på att fundament som pressen står på inte är tillräckligt stabilt, 
pressen är gammal och slitage på olika delar i tryckpressen medför vibrationer. 
 
Då det inte anses möjligt att dämpa källan inriktades arbetet på att hitta arbetsområden där 
ljudnivån går att minska. Tanken bakom lösningen är att om ljudnivån kan minskas vid vissa 
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arbetsområden minskas den totala ljudnivån en operatör utsätts för under ett skift. I samarbete 
med Industrial Noise Control AB togs ett förslag fram som resulterade i åtgärder på tre ställen 
kring tryckpressen. Förbättringar rör områdena operatörsplats, avsyningsrum och avrull. På 
operatörsplatsen är lösningen att sätt upp en vägg, delvis med glas för att dämpa direktljudet 
från tryckpressen till skrivbord och manöverbord. I avsyningsrummet finns idag inte någon 
dämpning alls i taket, vilket gör att ljud kan stråla ut från stansrummet till avsyningsrummet 
via taket, därför föreslås att bullerdämpande material monteras. Avrullet är möjligt att bygga 
in mer än idag, det medför en viss begränsning för operatörerna som arbetar där, men med de 
tänkta lösningarna ses inga begränsningar som hindrar dem att utföra sina arbetsuppgifter. 
Ritningar för lösningarna finns Offert från INC AB, bilaga 8. 
 
Om dessa förslag införs minskar den totala ljudnivån operatörerna utsätts för under ett 
arbetspass genom att ljudet dämpas vid: 

• Operatörsplats med 6-8 dB(A) till cirka 78 dB(A). 
• Vid avrullet med 5 dB(A) till cirka 79 dB(A). 
• Avsyningsrummet kan inte sänkningen uppskattas då pappersbanan exponeras från ett 

håll. 
 

Negativa aspekter på lösningen är att den inte botar grundorsaken till problemet som är 
vibrationer och att ljudnivån i färgverken fortfarande kommer vara hög. I avrullet minskar 
åtkomligheten, även om hänsyn tagits till var operatörerna behöver komma åt.    
 
Kostnad för förslaget framtaget tillsammans med Industrial Noise Control AB är 114 000 kr, 
för offert se bilaga 7. 
 
Användning av hörselskydd 
Trots de höga bullernivåerna finns det ett flertal operatörer som inte använder hörselskydd. 
Det är givetvis till viss del upp till personen själv att skydda sin hörsel. Vad arbetsgivaren kan 
göra är att erbjuda den sorts hörselskydd som är lämplig för personen och ändamålet samt 
informera och upplysa dem om skadeverkningar bullret har, både den kort- och långsiktiga 
påverkan buller har på kroppen och arbetsprestationen. 
 
Det finns idag elektriska hörselskydd som kan anpassas för att inte minska 
uppfattningsförmågan av tal och varningssignaler. Detta innebär att operatören inte behöver 
lyfta på hörselkåpan för att föra ett samtal. För de som trivs bättre med hörselkåpor till istället 
för öronproppar kan det vara ett bra alternativ, då de inte behöver lyfta på kåpan för att föra en 
konversation.  
 
Kostnaden för detta är obetydlig jämfört med den kostnaden hörselskydd står för idag. 

9.1.3 Investeringsförslag 
Lösningar har tagits fram till totalt nitton olika problem och tillsammans bidrar dessa 
lösningar till en förbättrad arbetsmiljö. Samtliga investeringar kan göras oberoende av 
varandra och bidrar olika mycket till en förbättring av arbetsmiljön. För att ge vägledning om 
vilken förtjänst olika lösningar ger har tre olika investeringsscenarier satts samman, det är 
uppbyggt som en trestegsmodell där stegen följer på varandra. Scenarierna har värderats mot 
kravspecifikationen, förutom scenarierna har också den nuvarande situationen värderats mot 
kravspecifikationen. Detta leder fram till ett mått på hur mycket arbetsmiljön kan förbättras 
om de olika scenarierna genomförs. De olika scenariernas värdering mot kravspecifikationen 
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kan ses i bilaga 10, här presenteras endast poängen de fått och hur stor procentuell förändring 
förslagen åstadkommer gentemot nuläget. 
 
Då nuläget värderades mot kravspecifikationen fick det 66 poäng av totalt 160 poäng och 
därmed uppfylls kravspecifikationen med 41 %. 
 
Steg 1: Small 
Det första steget, Small, byggs upp av små lösningar i bemärkelsen att de inte kostar mycket 
eller är enkla inköp. I detta steg ingår följande lösningar:  

• Skydd för färgstänk på modervalsar 
• Upphöjning av nuvarande ställ till formathjul 
• Laserprickar för rätt införsel av pappersrulle i sidled 
• Stol för sittande vila i avrullet 
• Tömningshöjd på spillbingar 
• Vagnar för hantering av färgspannar 
• Förvaring av bobiner i stället 
• Hörselskydd 

 
Investeringskostnad steg 1: 13 000 kr 
Poäng i värdering mot kravspecifikationen: 81 poäng, vilket innebär att kravspecifikationen 
uppfylls till 51 %. Det som bidrar till höjningen är framförallt hanteringen av färgspannar 
men även sänkningen av tömningshöjd på spillbingar och höjningen av stället till formathjul 
bidrar till förbättring. 
 
Steg 2: Medium 
Denna stegringsökning byggs upp av lite större investeringar, där den största investeringen är 
nya telfar, resterande lösningar ligger på betydligt lägre nivå. Förutom förslagen från steg 1 
ingår även: 

• Nya telfar med trådlös manöverpanel för att lyfta valsar 
• Vagn med fjädrande botten till förvaring av tollar 
• Klaff för införsel av pappersrulle till lyftbordet 
• Frammatning av papper till skarvbordet 
• Snurrplatta för sned införsel av rulle till avrullsställ 
• Manuell färgihällare till färgkar 

 
Investeringskostnad steg 2: 385 000 kr 
Sammanlagd investeringskostnad: 398 000 kr 
Poäng värderad mot kravspecifikationen: 101 poäng, vilket innebär att kravspecifikationen 
uppfylls till 63 %. Det är framförallt investeringen av nya telfar och klaffen för införsel av 
pappersrulle till lyftbord som bidrar till förbättringen. 
 
Steg 3: Grand 
I det sista steget tillkommer lösningar som innebär mer omfattande investeringar, detta förslag 
utgörs av steg 1, steg 2 och lösningarna nedan: 

• Limning med hotmelt 
• Vagn och skena till formathjul 
• Ändring av rakelpaket för lätt byte av rakelblad 
• Färgkarens placering 
• Bullerdämpande åtgärder 
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Investeringskostnad steg 3: 1 501 000 kr 
Total investeringskostnad: 1 899 000 kr 
Poäng i värdering mot kravspecifikationen: 125 poäng, vilket innebär att kravspecifikationen 
uppfylls till 78 %. Samtliga lösningar bidrar till ökningen, men nämnas bör att bullret är det 
som operatörerna rankade som mest besvärande i enkäten, resultat från enkäten kan ses i 
tabell 12. Därav kan det vara en viktig åtgärd att vidta. 
 
Om inte hänsyn tas till investeringsstegen kan några lösningar plockas ut som har större 
påverkan för förbättring av den fysiska arbetsmiljön än andra. Bland dessa lösningar finns 
telfar med trådlös manöverpanel, limning med hotmelt, klaff för införsel av pappersrulle, 
vagnar för hantering av färgspannar och bullerdämpande åtgärder. En gemensam nämnare för 
dessa lösningar är att de är arbetsmoment som utförs ofta och buller är något operatörerna 
utsätts för dagligen. 

9.2 Psykisk arbetsmiljö 
Delar av det som presenteras här har klara kopplingar till fysiska arbetsmiljön, de är också 
tänkta att komplettera de framtagna lösningarna inom det området. Inom berörda områden har 
inte lösningar tagit fram, då vare sig tid eller tillräcklig kunskap om organisationen funnits. 
De områden som behandlas har framkommit genom observationer och samtal. Några av 
delarna kopplar samman kravspecifikationen med delar av nuläget. Arbetsklimatet, hur 
kommunikation och information fungerar samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns är 
delar som inte beaktas här.  
 
Möjlighet att påverka arbetstakt och arbetssätt 
En del i arbetet med World Class Manufacturing handlar om att standardisera arbetssättet, en 
grupp arbetar fram ett bästa sätt att arbeta, detta kommuniceras ut och ska sedan antas av 
operatörerna. Samtidigt som WCM ger ökad delaktighet och möjlighet att påverka styrs 
arbetssättet för operatörerna mer, en motsättning. Det finns möjligheter att försöka ändra 
denna motsättning till att bara bli en fördel, operatörerna ska känna att WCM framförallt ger 
dem en möjlighet att påverkan sitt sätt att arbeta i en positiv mening. Som tidigare 
konstaterats har arbetstakten ökat, tillsammans med att tryckpressen automatiserats mer ger 
det även det mindre påverkansmöjligheter på arbetstakt och arbetssätt.  
 
God arbetsgemenskap 
Jämförelser mellan hur skiften presterar inom olika områden har blivit mer visuella med 
införandet av WCM. Detta är positivt i bemärkelsen att ett skift som arbetar på ett effektivt 
sätt kan lära ut sitt arbetssätt till de andra, så att effektiviteten ökar. Tävlingsmomentet som 
uppstår kan verka både positivt och negativt, samtidigt som det kan vara stimulerande kan det 
öka motsättningarna mellan skiften. Ifall motsättningar finns mellan skiften kan det göra att 
det svårare att acceptera standardiserade arbetssätt som arbetats fram av de andra skiften. 
  
Ökad variation av arbetsuppgifter 
För att ge muskler en längre tid får återhämtning och för att minska den ensidiga belastningen 
på musklerna föreslås arbetsrotation. Idag är det ett skiftlag som delvis roterar efter halva 
dagen, medan de två andra skiften roterar efter en dag. Det är av vikt att varje skiftlag arbetar 
efter ett upplägg som fungerar för deras grupp, men samtidigt bör de ta i beaktning att 
arbetsrotation medför att den ensidiga belastningen på musklerna minskar. Det innebär även 
att återhämtningen ökar för muskelgrupperna.  
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Arbetsrotationen medför också att den totala bullernivån en operatör utsätts för under ett 
arbetspass minskas. Arbetsrotationen kan begränsas av att vikarier arbetar vid tryckpressen 
och de lär sig en station i taget. Därför är det viktigt både för vikarier och den ordinarie 
personalen att det sker en snabb upplärning av personal för att möjliggöra god arbetsrotation.  
 
Skiftgång 
Med anledning av att korttidsfrånvaron har ökat sedan treskiftet infördes och med tanke på 
den korta tid det är för omställning och återhämtning under helgerna bör alternativ 
undersökas. Fler råd för utformande av skiftschema finns presenterade i kapitel 7.2.3, råden är 
framtagna av Grafiska miljörådet. 

 
 66 



                                                                                

10 DISKUSSION  
 
I detta kapitel diskuteras felkällor som påverkar resultatet, svårigheter under projektets gång, 
nya insikter som gjorts och slutligen hur väl målet uppfyllts. 
 
Projektet 
Under hela projekttiden har arbetet gått framåt och de olika lösningarna har sakta byggt upp 
den totala lösningen. En del av examensarbetes syfte var att det skulle utgöra en del i ett 
beslutsunderlag för om tryckpress 3616 ska vara kvar eller inte, ibland har det verkat som att 
beslutet redan tagits och att den ska bytas ut hösten 2006. Trots att detta påverkar projektets 
syfte har ingen hänsyn tagits till denna osäkerhet i projektet, beslutet kommer dock påverka 
hur stora investeringar som kommer att genomföras i tryckpress 3616.  
 
Det har varit intressant och lärorikt att ta fram nya lösningar och få testa idéer på personal från 
flera olika områden inom organisationen. En lärdom jag har dragit är hur viktigt det är att 
kunna visualisera idéerna för att respons på dem och därmed förstå om de är genomförbara. 
Visualiserandet kan ske genom ord, bilder eller genom uppbyggnad av verkliga scenarier. Det 
sistnämnda sättet är att föredra. Om jag idag hade gjort om projektet hade jag utnyttjat 
referensgruppens kunnande genom fler mötestillfällen, till exempel vid brainstorming. En 
orsak till att det inte gjordes var att projektet startade i början av semestertiderna, så innan det 
var möjligt att samla gruppen hade en stor del av projektet redan genomförts. 
 
Felkällor 
Analyserna som utfördes med verktygen Plibel, Rula och Owas är tänkta att ge objektivitet till 
granskningen av arbetsställningarna. Det ger de till viss del, men det finns en subjektivitet i 
valet av analyserade arbetsställningar. Resultaten från analyserna kan även bero på vem som 
utfört arbetsmomenten när analysmaterialet samlats in, olika operatörer utför momenten på 
olika sätt och har olika kroppsmått. Som komplement till analyserna fördes diskussion med en 
sjukgymnast och en mätingenjör från företagshälsovården, de kunde delvis verifiera 
analysresultaten.  
 
En felkälla som kan diskuteras är materialet som låg till grund för analysen av 
arbetsställningar enligt Owas. Det filmade materialet var mycket begränsat och det skulle ha 
gått åt betydligt mer tid för att göra analysen grundligare. Då materialet var begränsat kunde 
inte heller dras några korrekta slutsatser av materialet, men det gav ändå en vägledning. Även 
mätningarna av belysningen kunde ha gjorts grundligare. 
 
Hur mycket ljudnivån kommer förbättras med de framtagna lösningarna är svårt att på 
förhand avgöra, det finns en viss osäkerhet då ljudbilden från tryckpressen är komplex. Det 
bästa hade varit att försöka utröna var vibrationerna uppstår och motverka dem, men det var 
inte möjligt på grund av tryckpressens storlek och att det är många delar av pressen som kan 
vibrera. Det kan fastslås att de framtagna lösningarna kommer förbättra arbetsmiljön, men den 
upplevda förbättringen är osäker. Det finns även åtgärder att göra för att förbättra bullernivån 
för övrig personal i produktionshallen med tanke på att stora delar av lokalen har tegelväggar 
som inte är bullerdämpade. Detta har inte studerats närmare i detta arbete eftersom 
operatörerna vid tryckpress 3616 inte påverkas av de ljudvågor som reflekteras i väggarna då 
direktljuden från tryckpressen är större. 
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Måluppfyllelse 
Relevanta åtgärder för förbättring av arbetsmiljön har tagits fram, även om alla identifierade 
arbetsställningar som kan orsaka belastningsskador inte har gått att förändra. Bakgrunden till 
att problem inte gått att lösa, har varit de begränsningar som finns i tryckpressen eller att det 
handlar om för stora ombyggnader för att lösa dem. För alla lösningar finns kostnader 
specificerade förutom för de mycket små kostnaderna samt att en del av lösningar har 
uppskattade priser. Uppskattningarna har gjorts tillsammans med personal på TPPM i Lund 
som har kunskap inom området, så även om de inte är exakta siffror ger de en fingervisning 
vilken prisklass lösningen ligger i. 
   
Lösningarna berör den fysiska arbetsmiljön, men som tidigare nämnts finns klara kopplingar 
mellan fysisk och psykisk arbetsmiljö. Denna koppling finns åt båda hållen, en bra fysisk 
arbetsmiljö påverkar det psykiska arbetsmiljön positivt, likväl som en dålig psykisk 
arbetsmiljö påverkar det fysiska arbetsmiljön negativt. Detta arbete fokuserar på förbättringar 
av den fysiska arbetsmiljön och förhoppningsvis påverkar de även den psykiska arbetsmiljön i 
en positiv bemärkelse. 
 
Min förhoppning är att tankar från examensarbete kommer vara till stor nytta för företaget 
oavsett om det beslutas om investering i en ny tryckpress eller förbättringar av den befintliga. 
Vid en nyinvestering finns det stora möjligheter att påverka arbetsmiljö till det bättre om 
kraven kan ställas redan i ett tidigt skede. 
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11 REKOMMENDATION 
 
Utifrån resultaten och diskussionen kommer här att framställas ett förslag till hur TPPM ska 
gå vidare i arbetet med att förbättra arbetsmiljön vid tryckpress 3616. Rekommendationen 
kommer jag att ge utifrån två tänkbara scenarier, antingen görs investeringar i den befintliga 
tryckpressen eller så investeras det i en ny tryckpress. 
 
Vidare arbete 
Självklart anser jag att alla tre stegen bör genomföras, eftersom det idag inte är klart hur länge 
tryckpress 3616 ska vara kvar bör livslängden beaktas mot tid och kostnad för 
investeringarna. Då lösningarna i steg ett inte innebär några större kostnader kan de enkelt 
införas, däremot ger de inte några stora förbättringar, så arbetet bör fortsätta upp på de högre 
stegen. 
  
Lösningarna; färgihällare, ändring av rakelpaket samt vagn och skena till formathjul bör först 
testas som prototyper för att därefter införas i full skala. För förslaget med limning med 
hotmelt behöver det tas fram vilken sorts lim som är lämpligt för tryckta pappersrullar utan 
beläggning av plast. Då detta arbete inte har lösningar till alla identifierade problem finns det 
fler lösningar att fortsätta arbeta med, till exempel utförande av skarv på skarvbordet, 
hanteringen av skyddspapper och hanteringen av hylsor. Inom hanteringen av hylsor pågår det 
redan ett arbete med att byta ut hylsorna till material med lägre vikt. Detta minskar den totala 
vikten operatörerna lyfter under ett arbetspass, jag rekommenderar att detta arbete fortgår. 
 
Det finns ett antal lösningar som jag anser har potential att applicera på fler delar i 
produktionen än tryckpress 3616, efter införande och utvärdering av hur de fungerat i 
tryckpress 3616 kan de förhoppningsvis appliceras på andra ställen. Förbättringar som jag 
tänker på är hanteringen av färgspannar, fjädervagn till tollar, limning, placering av färgkar 
och höjden på spillbingar. 
 
Psykisk arbetsmiljö 
Vad det gäller den psykiska arbetsmiljön föreslår jag att insatser görs för att få operatörerna 
förstå deras möjligheter med WCM, då det är viktigt att operatörerna är med i 
förändringsarbetet och det idag finns de som ser förbättringsarbetet som en belastning. Det 
föreslås även en ökad arbetsrotation inom arbetsområdena vid tryckpressen. 
 
Vid investering i en ny tryckpress 
Om beslutet tas att investera i en ny tryckpress anser jag att stor vikt bör läggas på hur en ny 
tryckpress kan förbättras ur arbetsmiljöhänseende. Det finns stora möjligheter att påverka 
arbetsmiljön vid inköp av en ny tryckpress, framförallt om kraven ställs från början. I arbetet 
med att ställa krav vid ett nyinköp kan kravspecifikationen från detta arbete användas som 
grund för arbetsmiljön. 
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Bilaga 1 

Bilaga 1. Mätplatser buller och belysning  
 

Mätplatser buller 
 

Mätplats
1. Upprull, vid uttag av rulle 
2. Operatörsplats vid skrivbord 
3. I avsyningsrum 
4. Utanför stansrum 
5. Vid färgverk 8 
6. Mellan färgverk 6-7 
7. Mellan färgverk 4-5 
8. Mellan färgverk 2-3 
9. Vid färgverk 1 
10. Avrull vid vaggan  
11. Avrull, vid tilitbord 

 

Mätplatser belysning 

 

Mätplats 
1. Allmänbelysning, mätning skedde på ett flertal ställen runt tryckpress 3616. 
2. I färgverk 8 
3. Färgverk 1, 2-3, 4-5, 6-7, mätning utfördes med punktbelysning. 
4. I färgverk 6-7, mätning utfördes utan punktbelysning. 
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Bilaga 2. Resultat Plibel 
Här presenteras svaren och frågorna i PLIBEL-analysen. Det är frågorna som berör problem i 
nacke, skuldror, bröst och rygg som har besvarats. Det medför att fyra frågor inte behövde 
besvaras då de riktade sig till problem i andra kroppsdelar. 

 
1. Saknas tillräckligt utrymmer för arbetsrörelser och arbetsmaterial?  
I upprullningen kan det vara trångt om inte intaget av rullar fungerar smidigt eller om 
några rullar kommit fel ordning. Mellan färgverken är utrymmet mycket begränsat, bland 
annat beroende på färgbehållarna och pumparnas placering.  
 
2. Är arbetsredskap och övriga anordningar olämpligt utformade för arbetstagaren 

och arbetsuppgifterna? 
Manövreringen till telfarna sitter på för hög arbetshöjd.  
 
3. Är arbetshöjden dåligt anpassad? 
Möjligheten att anpassa till olika personers längd är dålig. Höj och sänkbarhet saknas 
överallt utom skarvbordet, där det är möjligt att justering cirka 10 cm. Även om det är 
möjligt att justera lite, så innebär skarvning ändå arbete i och ovanför axelhöjd.  
 
4. Är arbetsstolen dåligt utformad eller dåligt inställd? 
De stolar som finns fyller mest funktion som vilstolar, men de är slitna och möjligheten att 
ställa in dem är begränsad.  
  
5. Saknas vid stående arbete möjlighet att sitta och vila? 
Vid avrullet saknas möjlighet till sittande vila, de andra har nära till kontrollbordet där det 
finns möjlighet till sittande vila. 
 
6. Utföres tröttande benarbete tex:  

a. Upprepade uppstigningar på pall, stege eller dylikt? 
Nej 
b. Upprepade hopp, långvarigt huksittande och knästående? 
Korta stunder av huksittande sker när inställning av registermärken sker med hjälp 
av speglar. Huksittandet sker vid inställning vid hälften av färgverken.  
c. Används det ena benet oftare som ”stödben”? 
Nej 
 

7. Utförs långvarigt eller återkommande arbete med ryggen: 
a. Framåtböjd, mer än 20°? 
När telfarna används för hylsbyte och rastervalsbyte. Vid lossande av skruvarna 
som håller fast hylsorna. 
b. Kraftigt framåtböjd, mer än 60°? 
Vid byte av kugghjul, framåtböjd samtidigt som vikten kan vara upp till 9 kg och 
det krävs ett precisionsmoment. 
När tollar ska slås in i bobinen. 
När tollar tas ur förvaringslådan. 
c. Kraftigt vriden, mer än 45°? 
Nej 
d. Bakåtböjd? 
Nej 
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8. Hålls nacken långvarigt eller återkommande: 

a. Framåtböjd, mer än 15°? 
Nej 
b. Sidoböjd eller vriden, mer än 15°? 
Nej 
c. Kraftigt vriden, mer än 45°? 
Nej 
d. Bakåtböjd? 
Nej 

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

a. Hylsor 
i. Upprepning: I snitt sker 2-3 orderbyten per skift och 4,3 hylsor byts 

per orderbyte.  
ii. Bördans vikt: 4-20 kg beroende på diameter på hylsan. 

iii. Bördans greppbarhet: Dålig, hylsorna är ihåliga cylindrar som är upp 
till 1,6 meter långa. Det är bra greppyta på klichéerna. 

iv. Lyftvägar: Från hylsstället lyfts hylsorna till färgverk och från 
färgverk tillbaka till hylsstället. Från vertikalt läge vid färgverket till 
horisontellt vid påförande på valsen.  

v. Hantering utanför underarmsavstånd: Eftersom de är så pass långa 
sker den mesta hanteringen utanför underarmsavstånd. 

vi. Hantering under knähöjd: Nedersta våningen i hylsstället. 
vii. Hantering över axelhöjd: För korta operatörer kan hantering ske ovan 

axelhöjd vid av- och påförsel på modervals och vagnar. 
b. Bobiner 

i. Upprepning: Antal rullar som körs per timme maskinen körs är 4 
stycken. Antal per timme möjlig för produktion är 2 stycken. 

ii. Bördans vikt: 5,5-7,5 kg 
iii. Bördans greppbarhet: Ihålig cylinder, nackdel att den är lång upp till 

1,6 meter. 
iv. Lyftvägar: Från vaggan i avrullet till upprullet där den placeras i ett 

stöd där den även tejpas. Ibland placeras de i bobinställ vid upprullet. 
v. Hantering utanför underarmsavstånd: Ja, främst beroende av 

längden.    
vi. Hantering under knähöjd: Vid placering i de nedersta våningarna i 

stället. 
vii. Hantering över axelhöjd: Vid placering i de översta våningarna i 

stället. 
c. Formathjul 

i. Upprepning: Vid orderbyte då hylsans diameter ändras. 
ii. Bördans vikt: Upp till 9 kg 

iii. Bördans greppbarhet: Dålig, de är oljiga på vissa ställen och överallt 
går det inte att greppa på grund av kuggarna. 

iv. Lyftvägar: Från formathjulsstället till modervals och tillbaka.   
v. Hantering utanför underarmsavstånd: Vid påförande av 

formathjulet på modervalsen och vid placering i kugghjulsställ. 
vi. Hantering under knähöjd: Vid placering i kugghjulsställ. 

vii. Hantering över axelhöjd: Nej 
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d. Raklar 
i. Upprepning: Då de är slitna, hur de slits beror bland annat på färgens 

innehåll.  
ii. Bördans vikt: 20 kg 

iii. Bördans greppbarhet: Handtag har konstig placering och avståndet är 
långt handtagen. Tunga att knixa för att de ska komma på rätt håll på 
stället.  

iv. Lyftvägar: Från rakelställ till färgverk och tillbaka till stället. 
v. Hantering utanför underarmsavstånd: Ja, för de flesta är det utanför 

underarmsavstånd när man håller i handtagen. 
vi. Hantering under knähöjd: Nej 

vii. Hantering över axelhöjd: Nej 
e. Färgspann 

i. Upprepning: Vid orderbyte som innebär färgbyte och vid 
färgpåfyllning. 

ii. Bördans vikt: 15 kg när spannen är full. 
iii. Bördans greppbarhet: Handtag att lyfta spannen i när de bärs. Sämre 

greppbarhet när färgen ska hällas i tratten. 
iv. Lyftvägar: Från lastpall med krage till färgkaret och motsatt riktning. 

Vid färgverket behöver de lyftas till tratten på färgbehållaren för att 
hälla i färgen. 

v. Hantering utanför underarmsavstånd: När spannarna bärs.  
vi. Hantering under knähöjd: När spannarna greppas från golvnivå vid 

färgverket. 
vii. Hantering över axelhöjd: Nej 

f. Bunt av avskalat papper 
i. Upprepning: I avrullet vid varje ny rulle, sker även till viss del vid 

pårullet. 
ii. Bördans vikt: Ca 8 kg 

iii. Bördans greppbarhet: Otympligt att lyfta och greppa, det är stort och 
kan lätt glida ur läge. 

iv. Lyftvägar: Från golvnivå till container eller från armbågsnivå till 
container beroende på hur operatören väljer att samla ihop det. 

v. Hantering utanför underarmsavstånd: När lyftet sker och när 
ihopvikningen sker. 

vi. Hantering under knähöjd: Ja, ofta golvnivå. 
vii. Hantering över axelhöjd: Då containern börjar bli full. 

g. Cirkulära sidoskyddspapper 
i. Upprepning: Två för varje rulle som skalas. Det skalas i snitt 4 rullar 

per timme då maskinen körs. 
ii. Bördans vikt: Låg vikt. 

iii. Bördans greppbarhet: Fladdriga och stora, diametern är cirka 1,5 
meter. 

iv. Lyftvägar: Från platsen där rullarna skalas till containern. 
v. Hantering utanför underarmsavstånd: När de lyfts till containern. 

vi. Hantering under knähöjd: Nej  
vii. Hantering över axelhöjd: Vid lyft till container. 

 
10. Sker upprepat, långvarigt eller obekvämt bärande, skjutande eller dragande av 

bördor? 
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Vid avrullet skjuts pappersrullen in den sista biten till lyftbordet. Bobiner och hylsor 
skjuts eller bärs, ibland används sparkcykel till bobiner. Även färgspannar och raklar bärs.  
 
11. Förekommer långvarigt arbete med framåt- eller utåtförd icke understödd arm? 
 Vid avrullet när skarven läggs och vid byte av formathjul. Det är nog framförallt skarven 
som kan definieras som långvarigt.  
 
12. Sker upprepning av: 

a. Samma arbetsrörelser?  
Det som är mest upprepande är avrullet. Även tejpning av rullen i upprullet 
innebär upprepande av arbetsrörelser.   
b. Samma arbetsrörelser utanför bekvämt räckavstånd?  
Skarvningen och användande av telfarna innebär arbete ovanför axelhöjd.  
 

13. Sker upprepat eller långvarigt manuellt arbete? Beskriv betydelsefulla faktorer 
såsom: 

a. Arbetsmaterialets respektive verktygets vikt 
b. Arbetsmaterialet respektive verktygetsgreppbarhet 
 

14. Är arbetet synkrävande? 
Ja, kraven som ställs innebär att det är viktigt att kunna skilja på nyanser och att kunna 
upptäcka små ojämnheter. 
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Bilaga 3. Enkät till operatörer på tryckpress 3616 
 
Med denna enkät vill jag få en bild av hur ni upplever följande arbetsmoment. Det är totalt 
elva arbetsmoment att ta ställning till. 
 

Inte alls Något Ganska Mycket 
Avrull   besvärande  besvärande  besvärande   besvärande  
Införande av rulle till lyftbordet □ □ □ □ 
Hantering av skyddspapper □ □ □ □ 
Utförande av skarv på skarvbord □ □ □ □ 

Förberedning 
Byte av hylsa  □ □ □ □ 
Byte av rastervals  □ □ □ □ 
Byte av kugghjul  □ □ □ □ 
Byte av rakel   □ □ □ □ 
Hantering av färg  □ □ □ □ 

Upprull  
Tejpning av rulle  □ □ □ □ 

Allmän arbetsmiljö 
Buller    □ □ □ □ 
Belysning   □ □ □ □ 
 
 
Då ni kryssat i ganska besvärande och mycket besvärande får ni gärna precisera vad som är 
besvärande i respektive moment: 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för hjälpen! 

 
TPPM Lund AB                                                                  Examensarbetare Nina Ström 
  Kontaktperson Lars Granholm, 1493 
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TPPM Lund AB Verksamhetsstyrningsblankett 1 (1)

B-L253:2 Checklista för riskanalys
Datum:
Maskin/plats:
Ombyggnads ID:

Nr J/N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43

44
45
46
47
48
49

Hygienrisker - Om svaret är "JA" på en punkt ska analys göras av denna fara enligt L205 Hygienriskanalys

A. Referenser & relaterade dok: L253 Förstudie del 1
B-QI-L218:1:2 Blankett för miljöriskanalys
L205 Hygienriskanalys
B-L253:3 Blankett för arbetsmiljöriskanalys

Dokumentnr: B-L253:2 Utgåva: 1 Innehållsansv: Chef maskin & process Datum: 2004-06-01

produktion av nytt sorts avfall alternativt 
produktion av ökad mängd avfall    

mikrobiologisk (bakterier etc)

störande lukt för omgivningen

användning av nya kemikalier alternativt 
användning av större mängd kemikalier

utsläpp av föroreningar till mark

utsläpp av föroreningar till luft
utsläpp av föroreningar till vatten

ökad förbrukning av material/resurser

exponering för bio/mikrobiologiska ämnen

störningsfall genom maskindefekter
felförhållanden (t.ex. bristande instruktioner)

energibortfall (t.ex. momentant energiavbrott)Fel funktion
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felaktiga beteenden (t.ex. rationaliseringar)
informationstolkning (perception)

mental överbelastning (höga krav)

inandning, kontakt med ämne
explosion eller brand

Strålning

laserljus
elektromagnetiska fält
högfrekventa fält (HF-svetsning)
joniserande strålning (mätisotoper)

ljusbågsskador (svetsblänk)
skelettskador

kommunikationssvårigheter (varningsljud)
nerv- eller kärlskador

brännskador eller skållning
värme eller kyla i omgivningen
hörselskador (höga ljudnivåer)
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ökat buller/höjda ljudnivåer för omgivningen 

direkt kontakt med strömförande del
indirekt beröring
uppladdning (elektrostatiska urladdningar)

vita fingrar

ökad andel transporter

Påverkan på yttre 
miljö

H
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n-

ris
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r fysisk (glaskross, grus, knivblad, spån etc )

kemisk (olja, lösningsmedel etc)

Nedsmutsning av 
förpacknings-

materialet

Buller

Vibrationer

ökad energiåtgång

infraröd/ultraviolett ljus

stöt- eller stickskada (vassa föremål)

Elektricitet

kortslutning eller överbelastning

stress eller trötthet

Fara genom

Mekaniken klämskada

sår- eller slitskador (sträva ytor)
skador genom höga tryck (sprut & stänk)
skador genom utslungade delar
snubbling, fall eller nedstörtning

indragning i rörlig maskindel (axlar & valsar)

Temperatur

skär- eller klippskada (vassa skär eller ytor)

Tänkbar händelse (finns risk för?) Riskställe
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Bilaga 5. Offert P.D. Lyftteknik AB Vakuumlyft 
Denna prisuppgift mottogs som e-post efter kontakt med Stefan Ottosson, nedan kan brevet ses. 

Hej Nina!  

1 st tublyftare med enhandsgrepp typ ML80/L100 med tryckluftsdriven ejektorpump, 1 st bälgsugkopp 
diameter 150 mm, slangsats för tublyft (tryckluftsmatning), DEMAG KBK100 pelarsvängkran enligt rad 
02 kombination SK02 (arm 98456344 pelare 85105144). Pris ex. moms och frakt 41000:- 

Bifogar även en kort demofilm på tublyft TP100. OBS! TP100 ser lite annorlunda ut än ML80 men 
principen är densamma.  

Lycka till! 

Stefan Ottosson  

Telefon +46 42 38 38 13 | Mobil +46 705 58 73 95 | Fax +46 42 20 16 44  
P.D. Lyftteknik AB | Mörsaregatan 11A | PO Box 22136 | SE-250 23 Helsingborg | Sweden  
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Bilaga 6. Offert P.D. Lyfttekink AB Telfar 
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Bilaga 8. Offert INC AB 
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Bilaga 9 

Bilaga 9. Värdering av lösningar  
Från kravspecifikationen har krav som är relevanta för denna bedömning valts ut. Viktning har skett från 1-3, där tre är det viktigaste kraven.  
 
Krav Vikt Rulle till lyftbord Telfar 

    Transportband Klaff Nya telfar 
Griparm och 
skena 

Inga tunga lyft 3 1 1 1 1 
Minimering av antalet repetitioner för riskfyllda arbetsmoment 2 0 0 0 0 
Samtliga arbetsområden ska innefatta varierande arbetsställningar 3 0 0 0 0 
Inget arbete i musklernas ytterlägen  3 1 1 1 1 
Inga arbetsmoment utförs ovanför axelhöjd 3 1 1 1 1 
Hänsynstagande till individfaktorer som olika kroppsmått och muskelstryka 3 1 1 1 1 
Hantering av arbetsmaterial ska vara snabb, men ändå hantera materialet varsamt  2 1 0 1 1 
Säkerhetsrisker upptagna på blanketten, B-L253:2 Checklista för riskanalys, ska 
minimeras 3 0 1 0 0 
Effektiviteten i produktionen ska bibehållas. 1 1 1 1 1 
Den nuvarande kvaliteten ska bibehållas. 1 1 1 1 1 
Total poäng   16 17 16 16 
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Krav Vikt Färgspannar Färgihällning 
    Vagnar Lyfthjälpmedel Automatisk Manuell 
Inga tunga lyft 3 0 0 0 0 
Minimering av antalet repetitioner för riskfyllda arbetsmoment 2 1 0 0 0 
Samtliga arbetsområden ska innefatta varierande arbetsställningar 3 0 0 0 0 
Inget arbete i musklernas ytterlägen  3 0 0 1 1 
Inga arbetsmoment utförs ovanför axelhöjd 3 1 1 1 1 
Hänsynstagande till individfaktorer som olika kroppsmått och muskelstryka 3 1 1 1 1 
Hantering av arbetsmaterial ska vara snabb, men ändå hantera materialet varsamt  2 1 0 1 1 
Säkerhetsrisker upptagna på blanketten, B-L253:2 Checklista för riskanalys, ska 
minimeras 3 1 0 0 1 
Effektiviteten i produktionen ska bibehållas. 1 1 0 1 1 
Den nuvarande kvaliteten ska bibehållas. 1 0 0 1 1 
Total poäng   14 6 13 16 

 

 2



Bilaga 10 

Bilaga 10. Värdering av investeringssteg 
Först visas lösningarna som ingår i steg ett och samt de lösningar som tillkommer för varje steg. Därefter följer värderingsskala och 
värderingsschema när kraven värderats mot kravspecifikationen. 

Ingående lösningar i investeringsstegen 
Steg 1: Small Steg 2: Medium Steg 3: Grand 

Vagn till färgspannar 12000 Nya telfar 267000 Limning 95000
Stänkskydd modervalsar 1000 Fjädervagn till tollar 22000 Formathjulsvagn 69000
Bobinställ 0 Klaff 25000 Rakellösning 1031000
Formathjulsställ 0 Frammatning av papper 23000 Färgkarsplacering 192000
Lasergivare 0 Snurrplatta 13000 Bulleråtgärder 114000
Hörselskydd 0 Färgihällare 35000    
Stol till avrull 0       
Höjd bingar 0       
Summa steg 1 13000 Summa steg 1-2 398000 Summa steg 1-3 1899000

 

Värdering mot kravspecifikationen 
En femgradig skala har använts för att värdera hur väl investeringsstegen uppfyller kravspecifikationen.   

Värderingsskala 
5 Kravet är helt uppfyllt 
4 Kravet är nästan uppfyllt 
3 Kravet är delvis uppfyllt 
2 Kravet är knappt uppfyllt 
1 Kravet är ej uppfyllt 
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Värderingsschema 
Krav Vikt Nuläge Steg 1 Steg 2 Steg 3
Ergonomi  
Inga tunga lyft 3 1 2 3 4
Minimering av antalet repetitioner för riskfyllda arbetsmoment 3 1 1 3 4
Samtliga arbetsområden ska innefatta varierande arbetsställningar 2 5 5 5 5
Inget arbete i musklernas ytterlägen  3 1 2 3 4
Inga arbetsmoment utförs ovanför axelhöjd 3 1 2 3 4
Hänsynstagande till individfaktorer som olika kroppsmått och muskelstryka 3 1 2 3 3
Hantering av arbetsmaterial ska vara snabb, men ändå hantera materialet varsamt  2 4 4 5 5
Buller   
Ljudtrycksnivån under Arbetsmiljöverkets nedre insatsvärde, som är 80 dB(A)   3 1 1 1 2
Möjliggöra samtal utan mycket kraftig röststyrka, ljudtrycksnivå mindre än 60 dB(A)  2 1 1 1 1
Minskning av den totala mängden buller en operatör blir utsatt för under ett arbetspass 3 1 2 2 5
Säkerhet  
Säkerhetsrisker upptagna på blanketten, B-L253:2 Checklista för riskanalys, ska 
minimeras 3 5 5 5 5
Produktion  
Effektiviteten i produktionen ska bibehållas. 1 5 5 5 5
Kvalitet  
Den nuvarande kvaliteten ska bibehållas. 1 5 5 5 5
  
Total summa  66 81 101 125
Procent av maximal poäng  41 51 63 78
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