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Förord 
Denna rapport är resultatet av det avslutande examensarbetet på civilingenjörsprogrammet 
Teknisk design med inriktning produktionsdesign vid Luleå tekniska universitet. Projektet 
genomfördes mellan januari och maj 2012 på uppdrag av SSAB EMEA AB i Luleå, och avsåg 
att studera de arbetsmoment som utförs på avdelningen provhantering och lämna förslag på 
åtgärder som innebär att arbetsmomenten blir bättre ur ett ergonomiskt perspektiv, samt 
att kartlägga arbetsmiljön vad avser belysning och buller. 
 
Jag skulle främst vilja tacka mina handledare Mats Emmoth på SSAB och Bo Johansson på 
Luleå tekniska universitet för kloka råd och vägledning genom projektet. 
 
Jag vill även tacka samtlig personal på provhanteringen för ovärderlig hjälp med frågor och 
funderingar under projektets gång. 
 
Sist vill jag även tacka min sambo Felicia för allt stöd hon har givit mig under projektet. 
 
 
 
 
 
Stefan Pettersson, Luleå 2012-06-19 
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Sammanfattning 
Personalen på provhanteringen upplever idag en del belastningsbesvär på grund av den 
manuella hanteringen av L1-prover. Vissa besvär har upplevts under ett antal år och för att 
minska risken för belastningsbesvär måste arbetsmomenten förändras. Dessutom kommer 
SSAB:s planerade kapacitetsökning av höghållfasta stål att innebära fler provtagningar och 
därmed fler prover att hantera på provhanteringen. 
 
Projektet är avgränsat till att behandla de arbetsmoment som syftar till att förbereda L1-
proverna för analys och som utförs i verkstaden på provhanteringen. Målet med projektet är 
dels att presentera ett antal koncept för hur arbetsmomenten på provhanteringen kan 
förbättras ur ett belastningsergonomiskt perspektiv, dels att kartlägga arbetsmiljön på 
provhanteringen vad avser belysning och buller. 
 
Arbetet på provhanteringen består av att förbereda utskurna prover för analys. Analyserna 
av proverna har två syften. Det första syftet är att genom proverna kontrollera att de 
tillverkade stålämnena, även kallade slabsen, uppnår den kvalitet som är överenskommen 
med kunden. Det andra syftet är att kontrollera statusen på stränggjutningsmaskinerna. 
 
För att kartlägga nuläget på provhanteringen användes tre olika ergonomiska 
analysmetoder; Ergonova, RULA och REBA. Resultaten från de tre analyserna jämfördes mot 
varandra och dessutom mot en besvärsenkät som personalen på provhanteringen fick 
besvara, för att därigenom utröna vilka arbetsmoment som ur ett ergonomiskt perspektiv är 
mest bidragande till belastningsbesvären. Utifrån analyserna visade det sig att 
arbetsmomenten; Urlastning ur personbil, Slaggknackning och Urlastning ur syraskåp fick 
sämst resultat och således påverkade belastningen i arbetet störst. Utöver dessa 
arbetsmoment var även manuella lyft och transporter en stor påfrestning i arbetet. I dagens 
arbete lyfts ett prov manuellt 15 gånger genom alla bearbetningssteg. I genomsnitt hanterar 
en person 11 prover per dag, där proverna väger cirka 6-9 kg styck. På en arbetsdag hanteras 
då en totalvikt på drygt 1100 kg vilket personalen upplever som en stor påfrestning i det 
dagliga arbetet. Personalen upplever själva att arbetsmomentet slaggknackning är det värsta 
arbetsmomentet, och därmed även det arbetsmoment som orsakar mest belastningsbesvär. 
 
Belysningsstudien bestod av mätningar av belysningsstyrkan och luminansen samt kontroll 
av ljusarmaturernas placering och skuggbildning vid arbetsstationerna. Resultatet av 
mätningarna av belysningsstyrkan presenterades i form av en luxkarta över verkstaden. 
Majoriteten av områdena i verkstaden uppnår inte den rekommenderade belysningsstyrkan 
på 500 lux. Luminansmätningarna jämfördes mot det rekommenderade 
luminansförhållandet 5:3:1, vilket visade att samtliga arbetsstationer har ett felaktigt 
luminansförhållande. Generellt är luminansen för låg i arbetsområdet vilket beror på en 
kombination av för mörka bordsunderlag och felaktig placering av ljusarmaturerna. Den 
felaktiga placeringen av ljusarmaturerna bekräftades även av kontrollen av skuggbildningen 
vid arbetsstationerna.  
 
Vid bullermätningarna mättes den ekvivalenta ljudnivån, maximala ljudnivån och 
impulstoppvärdet som sedan jämfördes mot Arbetsmiljöverkets insatsvärden. Mättiden för 
den ekvivalenta ljudnivån uppgick inte till 8 timmar, vilket är ett krav för att kunna jämföra 
resultatet mot Arbetsmiljöverkets insatsvärden. Resultatet från dessa mätningar kan istället 
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användas för att avgöra vilka arbetsmoment som orsakar högst ekvivalent ljudnivå och 
genom punktinsatser sänka denna. Resultatet från mätningarna av maximala ljudnivån och 
impulstoppvärdet visade att inga arbetsmoment överstiger Arbetsmiljöverkets insatsvärden. 
 
Utifrån resultatet från nulägesanalysen och framtidsanalysen sattes krav på de framtida 
konceptförslagen. Kraven tillsammans med informationen från de benchmarkingbesök som 
genomfördes, utgjorde grunden till konceptframtagningen. Totalt togs det fram 13 stycken 
konceptförslag fördelat på arbetsmomenten; Urlastning ur personbil, Slaggknackning, 
Urlastning ur syraskåp och Transporter i verkstaden. Konceptförslagen utvärderades 
gentemot de framtagna kravspecifikationerna för respektive arbetsmoment. För 
arbetsmomentet Urlastning ur bil resulterade detta i en kassett med rullkulor i botten som 
monteras i bagageutrymmet på personbilen och en saxlyftvagn med rullkulor monterade på 
bordsytan. Denna utrustning medför en förflyttning av proverna mellan personbilen och 
saxlyftvagnen utan att behöva lyfta dem. För att transportera saxlyftvagnen upp på lastkajen 
används ett lyftbord. För arbetsmomentet Slaggknackning innebar utvärderingen en lösning 
som skär/pressar bort skärslagget från proverna. För arbetsmomentet Urlastning ur syraskåp 
innebar utvärderingen en ny provhållare som möjliggör tvättning av proverna direkt i 
syraskåpet. För arbetsmomentet Transporter i verkstaden innebar utvärderingen en lösning 
där proverna transporteras med hjälp av rullbanor, samt en omflyttning av arbetsstationer 
för att förkorta transportvägen.  
 
SSAB EMEA AB i Luleå rekommenderas att i första hand implementera utrustningen för att 
skära/pressa bort skärslagget från proverna. Därefter ska de utvärdera kapacitetsbehovet i 
syraskåpet för att på så vis avgöra storleken på den nya provhållaren. Dessutom 
rekommenderas SSAB EMEA AB i Luleå att utvärdera en detaljkonstruktion av lösningen på 
arbetsmomentet Urlastning ur personbil. Om de även väljer att gå vidare med 
implementeringen av rullbanor i verkstaden måste de planera ljusarmaturerna utefter 
placeringen av arbetsstationerna. 
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Abstract 
The staff at the sampling handling at SSAB EMEA AB in Luleå is currently experiencing some 
Musculoskeletal disorders (MSD) due to manual handling of the L1 samples. Some MSDs has 
been experienced for some years and to reduce the risk of MSDs there is a need for change 
in work operations.  
 
The project is limited to address the tasks involved in the workshop on the handling of 
samples and includes only the handling of the L1 samples. The project aims both to present a 
number of concepts for how the operations on the sample handling can be improved from a 
ergonomic perspective and identify the work environment at the department for sample 
handling with regard to lightning and noise.  
 
In order to define the present situation in the department of sample handlings three 
different ergonomic analyzes were used; Ergonova, RULA and REBA. Based on the analysis 
the operations; Unloading the car, Slag tapping and Unloading from the acid cabinet was the 
worst result and thus affected the workloads greatest. In addition to these operations were 
also manual lifting and transporting a huge work pressure.  
 
Totally 13 pieces of concept proposals divided into work phases; Unloading the car, Slag 
tapping, Unloading from the acid cabinet and Transport in the workshop was generated. The 
concept proposals were evaluated against a specification of demands for each work phase 
and the winning concept proposal for each work phase was further developed.  
 
The lighting study consisted of measurements of illuminance and luminance, and control of 
light fittings in the location and shadowing at the workstations. The result of measurements 
of illuminance shows that the majority of areas in the workshop do not achieve the 
recommended illuminance of 500 lux. The measurements of luminance compared to the 
recommended luminance ratio 5:3:1, indicating that all the work stations have an incorrect 
luminance ratio.  
 
The noise measurements were based on the equivalent noise level, maximum level of noise 
and impulse peak value and compared to Arbetsmiljöverkets actions values. The results of 
the measurements of equivalent noise level can be used to determine which operations that 
causes maximum equivalent noise level and through specific changes lower this. The results 
of measurements of the maximum noise level and the impulse peak value showed no exceed 
of Arbetsmiljöverkets action values. 
 
SSAB EMEA AB in Luleå is recommended to first implement the equipment for cutting away 
the slag from the samples. Subsequently, they should evaluate the need for capacity in the 
acid cabinet to thereby determine the size of the new sample holder. I also recommend 
SSAB EMEA AB in Luleå to evaluate a detailed construction of the solution on the work 
situation Unloading the car. If they also decide to proceed with the implementation of 
conveyors in the workshop, they need to plan the lighting fixtures along the new locations of 
the workstations. 
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1 Inledning 
Personalen vid SSAB EMEA AB:s avdelning för provhantering i Luleå har idag ergonomiska 
problem i samband med de arbetsmoment som syftar till att förbereda L1-prover inför 
analys. Ett L1-prov är ett prov som tas ut från ett stålämne som analyseras för att kontrollera 
maskinstatus på stränggjutningsmaskinerna och för att kontrollera kvaliteten på ämnen mot 
uppsatta krav. Även transporter av prover medför många manuella lyft som i det långa 
loppet är påfrestande för personalen på provhanteringen. 
 
SSAB önskar få en förändring i dessa arbetsmoment och på så vis förbättra ergonomin för 
personalen på provhanteringen som i dagsläget består av fem personer som arbetar med L1-
prover. 

1.1 Syfte och mål 
Detta projekt syftar till att undersöka de arbetsmoment som innefattas av provhanteringens 
verksamhet av L1-prover ur ett ergonomiskt perspektiv och ge SSAB EMEA AB i Luleå 
underlag för vad som behöver förbättras. 
 
Målet med projektet är dels att presentera ett antal koncept för hur provhanteringen kan 
förbättras ur ett belastningsergonomiskt perspektiv, vad avser hanteringen av L1-prover, 
samt att vidareutveckla de konceptförslag som bäst uppfyller kravspecifikationen för de 
framtida lösningsförslagen. Målet är även att kartlägga arbetsmiljön på provhanteringen vad 
avser belysning och buller.  

1.2 Avgränsningar 
Projektet är avgränsat till att bara behandla de arbetsmoment som utförs vid verkstaden på 
provhanteringen och som avser provförberedelserna av L1-prover. De lösningsförslag som 
föreslås kommer inte att detaljutformas i form av fullständiga konstruktioner. 
Lösningsförslagen kommer således bara vara koncept.  
 
Projektet är även avgränsat till att bara behandla fysisk arbetsmiljö, buller och belysning.  
 
Detta projekt är begränsat till 800 arbetstimmar, vilket motsvarar ett examensarbete för 
civilingenjörsexamen på 30 högskolepoäng (hp).  
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2 Teori 
Inledningsvis under detta avsnitt i rapporten beskrivs teori som är kopplade till SSAB:s 
arbetssätt och överliggande produktionssystem. Därefter fördjupas teoriavsnittet inom 
arbetsmiljö, framför allt vad avser ergonomi, belastningsergonomi, belysning och buller. 

2.1 Lean Production 
Lean Production är en amerikansk översättning eller tolkning av japanska Toyota Production 
System (TPS). Grundstenarna i TPS, och så även i Lean Production, bygger på att minska 
slöserier, skapa flexibilitet, tillverka utifrån kundorder och minimera lager och produkter i 
arbete (PIA). De viktigaste slöserierna, som är sju till antalet och således brukar kallas för de 
sju slöserierna är (Bohgard, o.a., 2008): 

 Transporter 

 Lager 

 Rörelser 

 Väntan 

 Överbearbetning 

 Överproduktion 

 Defekter 
 
Många gånger anges även outnyttjad kunskap som ett åttonde slöseri (Bellgran & Säfsten, 
2005). 
  
Vid implementering av Lean Production är det viktigt att inte kopiera ett redan existerande 
produktionssystem, utan istället utforma en egen version som lättare får fäste i den egna 
organisationen. SSAB:s tolkning av Lean Production har resulterat i produktionssystemet 
SSAB One. 

2.1.1 SSAB One 
SSAB:s produktionssystem SSAB One grundar sig på fyra huvudprinciper; Kundbehovet styr, 
Normalläge – Bästa, säkra arbetssätt, Rätt från mig och Lära och förbättra (SSAB, 2009). 
Utifrån dessa huvudprinciper framställs ett antal olika arbetsmetoder som i sin tur genererar 
ett visst resultat. Då det är en kontinuerlig process sker det alltid återkoppling mellan 
principer, metoder och resultat enligt Figur 1. 
 

 
Figur 1 Tankemodell (SSAB, 2009) 
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Kundbehovet styr 
SSAB arbetar med både interna och externa kunder där det är kunden som kommunicerar 
behoven. SSAB:s mål är att skapa lönsamhet i deras affärer genom att skapa ett värde som 
slutkunden betalar för. Detta värde skapas i ett material- och tjänsteflöde där varje 
delprocess ska vara värdeskapande och eftersträva minimering av slöserier (SSAB, 2009). 

Normalläge – Bästa, säkra arbetssätt 
SSAB strävar efter att gå igenom sina olika arbetsuppgifter för att definiera vad som ska 
anses vara normalt och även onormalt. När ett normalläge är bestämt blir det lättare att 
finna avvikelser från det normala vilket ger stabilare processer och en säkrare arbetsplats. 
Normalläget innebär även att det blir lättare att lära sig olika arbetsuppgifter vilket ökar 
möjligheterna till arbetsrotation och ökad kunskap om processerna. Den ökade kunskapen 
om processerna kan i sin tur leda till ett effektivare förbättringsarbete (SSAB, 2009). 
 
Normalläget innebär även att det ska vara ordning och reda på arbetsplatsen för att lättare 
kunna hitta avvikelser och för att minska slöserier, exempelvis genom att leta efter verktyg 
(SSAB, 2009). 

Rätt från mig 
Rätt från mig innebär att alla avvikelser ska lyftas fram, helst så tidigt som möjligt i 
produktionsflödet. Ju tidigare en avvikelse upptäcks desto mindre risk för ytterligare 
konsekvenser, exempelvis en ackumulering av avvikelser i senare delprocesser, samt att det 
blir lättare att finna själva grundorsaken till avvikelsen.  Utgångspunkten är att varje anställd 
har så goda förutsättningar som möjligt i sitt arbete. Det kan vara rätt grundkompetens, rätt 
utrustning och rätt instruktion. Med dessa förutsättningar blir det lättare för de anställda att 
kontrollera sitt eget arbete och således även lättare att finna avvikelser i det egna arbetet 
(SSAB, 2009).  

Lära och förbättra 
En av de viktigaste aspekterna med ett normalläge är möjligheten att på ett effektivt sätt 
upptäcka avvikelser. Alla avvikelser oavsett storlek och omfattning är en viktig 
informationsbärare till det systematiska förbättringsarbetet, då varje avvikelse medför en 
möjlighet till förbättring och lärdom. Lärdom syftar framför allt till att en identifierad 
avvikelse ska undersökas i detalj för att finna grundorsaken till det inträffade. På så vis 
erhålls en kunskap om varför avvikelsen har inträffat och hur detta ska undvikas i framtiden 
(SSAB, 2009). 

SSAB One och ergonomi 
Arbetet med ergonomi ingår i många av utav ovan nämnda huvudprinciper, framför allt i 
huvudprincipen Normalläge – Bästa, säkra arbetssätt. I denna huvudprincip ska det egna 
arbetet granskas för att slutligen kunna bestämma ett normalläge som innebär det bästa och 
säkraste arbetssättet. Ett säkert arbetssätt omfattas även av en god ergonomi för den som 
ska utföra arbetet. 
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2.2 Arbetsmiljö 
Ordet arbetsmiljö kan ha olika innebörd för olika människor men via Arbetsmiljöverket finns 
det föreskrifter som hjälper företag att arbeta med och uppnå en god arbetsmiljö. Grunden 
till dessa föreskrifter återfinns i Arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen (AML) (1977:1160) anger 
i 1 kap. 1§: 
 
”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå 
en god arbetsmiljö.” (Sveriges Riksdag, 2011) 
 
Syftet med lagen är således att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen samt att 
upprätthålla en god arbetsmiljö. Paragrafen ovan eller arbetsmiljölagen i övrigt ger dock 
ingen definition på innebörden av vad som menas med arbetsmiljö eller hur arbetet ska gå 
till för att förebygga ohälsa och olycksfall. Istället finns det i AML 4 kap. 1-10 §§ 
bemyndiganden som tillåter regeringen, som i sin tur via arbetsmiljöförordningen tillåter 
Arbetsmiljöverket att ge ut föreskrifter om hur arbetsgivare ska arbeta för att upprätthålla 
arbetsmiljölagen. En utav dessa föreskrifter är AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete 
åligger det arbetsgivaren att systematiskt förebygga ohälsa och olycksfall och på så vis 
eftersträva en tillfredsställande arbetsmiljö. Med att systematiskt förebygga menas att 
arbetet ska ske kontinuerligt och vara en naturlig del av den dagliga verksamheten där 
fysiska, psykologiska och sociala förhållanden ska undersökas i syfte att förbättra 
arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2001). Sammanfattningsvis innebär detta att arbetsgivaren 
ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att arbetstagare utsätts för 
ohälsa eller olycksfall. Bedömningen av riskerna ska inte bara genomföras i nuläget utan 
även vid förändringar i verksamheten som kan påverka produktionen och som i slutändan 
skulle kunna innebära nya risker (Prevent, 2011).  

2.3 Ergonomi 
Nationalencyklopedin (2012) beskriver ergonomi som läran om människan i arbete. Ordet 
kommer från grekiskans ergon, som betyder arbete, och nomi som betyder kunskap 
(Nationalencyklopedin, 2012). Ergonomi och Human factors Sällskapet Sverige, EHSS, 
definierar ergonomi enligt: 
 
”Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett 
helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation i syfte att optimera 
hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter och arbetssystem.” 
(Ergonomi och Human factors Sällskapet Sverige, 2012) 
 
Således är det interaktionen mellan människa-teknik-organisation som ligger i fokus när det 
pratas om ergonomi och hur arbetet påverkar människan (Chengalur, Rodgers, & Bernard, 
2003). Målet med att arbeta med ergonomin på en arbetsplats är att skapa ett arbete som 
reducerar skadlig fysisk belastning samt ger möjlighet till variation i arbetet, både vad gäller 
variation mellan arbetsuppgifter och variation inom en arbetsuppgift. Möjligheten till 
återhämtning påverkar även det en arbetstagares hälsa och är en viktig aspekt i ergonomin. 
Detsamma gäller även en arbetstagares möjlighet till delaktighet och ansvar som en del av 
arbetsuppgiften (Bohgard, o.a., 2008). 
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Fördelarna med att arbeta med ergonomin på en arbetsplats, och därigenom skapa 
arbetsuppgifter, verktyg och arbetsplatser som är ergonomiskt bra utformade, är bland 
annat en förbättring i produktivitet, hälsa och säkerhet. Dessa fördelar medför, förutom en 
positiv förbättring för arbetstagare, även ett ökat intresse från arbetsgivare att arbeta med 
ergonomi (Bohgard, o.a., 2008). Även förbättrad kvalitet och högre arbetstillfredsställelse 
benämns som positiva påföljder av arbetet med ergonomi (Ergonomi och Human factors 
Sällskapet Sverige, 2012).  
 
Ett sätt att arbeta med förbättringar av ergonomin är att fokusera på själva arbetsplatsen 
och de arbetsuppgifter som medför en högre fysisk belastning och därigenom en högre risk 
för belastningsskador. Detta område brukar benämnas belastningsergonomi. 

2.4 Belastningsergonomi 
Belastningsergonomi är ett samlingsnamn för belastningar som påverkar kroppens muskler 
och leder och som bland annat orsakas av arbetsställningar, arbetsrörelser och fysisk 
belastning. Här ingår även hur arbetet organiseras och utformningen av arbetsplatser, 
lokaler och verktyg samt hur de psykologiska och sociala förhållandena är på arbetsplatsen 
(Arbetsmiljöverket, 2007). Belastningsergonomi omfattar belastning som direkt eller indirekt 
kan ha en inverkan på hälsan i rörelseorganen. Till rörelseorgan hör muskler, ledband, senor, 
skelett, brosk och nerver (Arbetsmiljöverket, 1998).  
 
Belastningsbesvär är den form av ohälsa i rörelseorganen som kan ha ett samband med 
arbetsförhållandena. Belastningsbesvär innefattar dels lättare övergående besvär, men även 
invalidiserande livslånga skador (Arbetsmiljöverket, 1998). 
 
En av de vanligaste orsakerna till frånvaro från arbetet är belastningsbesvär i muskler, senor 
och leder. En majoritet av anmälda arbetssjukdomar, närmare bestämt 70 % av dem, och 20 
% av arbetsolycksfallen gällde belastningsskador. Tillsammans utgjordes över 40 % av alla 
anmälda arbetsskador av belastningsskador (Arbetsmiljöverket, 1998). En undersökning från 
2006 visar att 30 % av samtliga anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar utgörs av 
belastningsskador, vilket i jämförelse med den tidigare undersökningen visar på en 
procentuell minskning. Dock är belastningsskador den vanligaste orsaken till anmälda 
arbetsskador (Arbetsmiljöverket, 2007). En eventuell frånvaro på grund av belastningsskador 
kan medföra omfattande kostnader för företag och samhälle, relaterat till både 
rehabilitering och produktionsstörningar (Arbetsmiljöverket, 1998).  
 
För att må bra behöver människan variation i sina arbetsuppgifter. Utvecklingen i dagens 
samhälle går däremot i motsatt riktning där stillasittande och enformigt arbete blir allt 
vanligare. Med andra ord tvärt emot vad den mänskliga kroppen är utformad för (Prevent, 
2011). Utgångspunkten är dock att all fysisk belastning inte är skadlig för människan. Det 
gäller att utforma arbetsuppgifter som innehåller en variation av fysisk belastning och 
arbetsrörelser, men med förutsättningen att alla människor är olika med olika premisser 
(Prevent, 2009). Arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 kap. 1§ 2 st. anger att: 
 
”Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt 
avseende.” (Sveriges Riksdag, 2011) 
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Denna tvingande lag kan innebära en praktisk problematik med avseende på det faktum att 
alla människor är olika. Dessutom förändras människors premisser med tiden då stigande 
ålder bland annat kan medföra sämre rörlighet i rörelseorganen (Prevent, 2009). Om inga 
anpassningar görs för att förbättra arbetsförhållandena ökar risken för belastningsskador. 

2.4.1 Belastningsskador 
Belastningsskador kan uppkomma då en individ utsätts för någon form av överbelastning i 
kroppen. En viktig faktor i detta avseende är tiden som kan vara avgörande för om en 
belastning blir en överbelastning eller ej. Prevent (2011) har sammanställt ett antal ursprung 
till en ökad risk för belastningsskador, två av dessa är aktuella i detta projekt; 
Arbetsställningar och manuella lyft och hantering.  

Arbetsställningar 
En arbetsplats som är korrekt utformad innebär bland annat att det finns möjlighet att 
arbeta i en upprätt ställning med sänkta axlar och överarmarna nära kroppen större delen av 
arbetstiden. Arbetshöjden för den som utför arbetet stående ska ungefär vara i 
armbågshöjd. Således kan arbetshöjden dels skilja sig mellan kvinnor och män, Figur 2, men 
även beroende på vilken typ av arbete som ska utföras. Är det flera arbetstagare som utför 
en och samma arbetsuppgift är det viktigt att det finns utrustning för att kunna reglera 
arbetshöjden för att på så vis säkerställa en individanpassad arbetsställning. Detta kan 
åstadkommas med hjälp av höj- och sänkbara arbetsbord och stolar, alternativt en plattform 
om arbetsuppgiften utförs stående (Arbetsmiljöverket, 1998).  
 

 
Figur 2 Rekommenderad arbetshöjd (Arbetsmiljöverket, 1998) 

Manuella lyft och hantering 
Med manuell hantering menas i regel förflyttningar av objekt med hjälp av muskelkraft, där 
exempelvis ett objekt lyfts, dras, bärs eller skjuts (Arbetsmiljöverket, 1998). Tungt fysiskt 
arbete och i synnerhet tunga manuella lyft är en starkt bidragande orsak till 
belastningsskador eller besvär, särskilt då lyften är förenade med dåliga arbetsställningar 
såsom kroppsvridningar eller framåtböjda kroppspositioner. Särskilt utsatt är ryggen som 
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med sin anatomiska utformning av ryggmuskulaturen medför en kort momentarm som ska 
ta hand om den belastning ryggen utsätts för vid ett lyft (Bohgard, o.a., 2008).  
 
För att begränsa riskerna för belastningsskador vid manuell hantering har Arbetsmiljöverket 
(1998) tagit fram en prioriteringslista för åtgärder: 
 
”Arbetsgivaren förutsätts minska riskerna för skador vid manuell hantering i en given 
prioriteringsordning, nämligen 

1) Undersöka om den manuella hanteringen kan undvikas helt, 
2) Om det inte går att helt undvika sådan hantering; göra en riskanalys av arbetet och 

därpå vidta åtgärder som behövs vad gäller utformningen av bördor och laster, 
arbetsutrustning och hjälpmedel, arbetsorganisation samt arbetsmiljön i övrigt och 
slutligen 

3) Utbilda och informera arbetstagarna så att de kan bidra till att riskerna minimeras 
totalt sett.” 

 
I de fall där punkt 1 och 2 är genomförda och lyftmomenten inte har kunnat elimineras, ger 
Prevent (2009) två allmänna råd: 
 

 Se till att bördan hålls nära kroppen. 

 Undvik att lyfta och vrida samtidigt 
 
Dessa två råd hör till punkt 3 i Arbetsmiljöverkets prioriteringslista, där det handlar om att 
utbilda personalen som utför den manuella hanteringen att hantera objekten på rätt sätt.  

Slagarbete 
Vid ett slagarbete, exempelvis slag med hjälp av hammare, är syftet att tillföra tillräckligt 
med energi till hammarhuvudet för att det vid tillslaget/stöten ska överföras tillräckligt med 
energi för att exempelvis slå in en spik. Rörelseenergi till hammarhuvudet tillförs genom en 
kombination av translationsrörelse och rotationsrörelse i både armbåge och handled. 
Rotationen i handleden kallas för en ulnardevierande rotation. Denna rotation är en 
riskfaktor för belastningsskador (Hägg, 2001). Hultafors, som är en tillverkare av bland annat 
hammare, har genom egna studier och mätningar påvisat att användning av hammare kan 
ge överbelastning i armbåge och handled vilket i sin tur kan resultera i tennisarmbåge 
(epicondylit) och karpaltunnelsyndrom i handleden (Hultafors, 2012).  Även Chengalur, 
Rodgers & Bernard (2003) påvisar att det mest troligt finns ett samband mellan ett frekvent 
använde av handverktyg och karpaltunnelsyndrom. En annan vanligt förekommande 
belastningsskada bland yrkesbrukare av hammare och skruvmejslar är hypothenar hammer 
syndrome (HHS) (Cooke, 2003).  

2.4.2 Systemperspektivet och belastningsergonomi 
Diskussioner kring belastningsergonomi återkommer mest frekvent i samband med hur det 
förhåller sig till individens hälsa och välmående. Det finns mycket information att hämta om 
vad som påverkar en individ i arbetet och vilken typ av arbete som medför en ökad risk för 
belastningsbesvär. Kortfattat har belastningsergonomi enbart varit fokuserat på individen. 
Under senare tid har dock ett nytt perspektiv satts i relation till belastningsergonomi. Detta 
kallas för systemperspektivet och syftar på de konsekvenser belastningsergonomin kan ha 
på kvaliteten, produktiviteten och avvikelserna i en verksamhet. Det gamla synsättet där 
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belastningsergonomin kopplas till individens hälsa och välmående medför att 
belastningsergonomi enbart ses som en kostnad för verksamheten, medans 
systemperspektivet ser belastningsergonomin som en möjlighet att förbättra hela 
verksamheten (Arbetsmiljöverket, 2012). Kostnaden för belastningsergonomi kan då istället 
ses som en vinst. En åtgärd i syfte att förbättra belastningsergonomin kan då ge en vinst i 
verksamheten genom bättre kvalitet och produktivitet, samtidigt som det i ett längre 
perspektiv blir en vinst genom att sjukskrivningskostnader och andra personrelaterade 
kostnader minskar. 

2.4.3 Val av belastningsanalys   
Idag finns det många valmöjligheter då en belastningsanalys ska väljas och i många fall kan 
det vara svårt att välja. Takala, et. al. (2010) beskriver valet av belastningsanalys som en 
utgångspunkt från användningsområde, typ av arbete som ska undersökas, de personer som 
ska utföra belastningsanalysen och de resurser som finns att tillgå vid insamling och analys 
av data. Ingen individuell belastningsanalys har något övertag över någon annan utan valet 
styrs utifrån de fyra nämnda utgångspunkterna samt att den som utför belastningsanalysen 
är tränad i detta verktyg för att minimera störfaktorer. Det kan även vara nödvändigt att 
utnyttja flera olika belastningsanalyser för att få med fler aspekter i det arbete som ska 
analyseras (Takala, o.a., 2010).  

2.5 Synergonomi 
För att kunna utföra ett arbete på ett korrekt sätt är det viktigt att det finns tillräckligt med 
ljus1 som dessutom ska vara rätt placerat så att det inte bländar eller orsakar störande 
reflektioner. Ett undermåligt ljus kan bistå risken för belastningsskador då bristfälliga 
synförhållanden kan medföra att arbetstagare kompenserar denna brist genom att spänna 
muskler i och kring ögonen samt nacke och axlar för att på så vis kunna se ordentligt. 
Arbetsställningen kan även vara tvungen att ändras till en mindre fördelaktig ur ett 
belastningsergonomiskt perspektiv för att kunna se arbetsobjektet (Arbetsmiljöverket, 
1998). Månsson (2003) framhäver detta med följande citat. 
 
”….det är inte alla obehagskänslor och onda ryggar som beror på ventilationsproblem eller 
dåliga stolar. Det lika gärna kan vara belysningen som är fel.” (Månsson (2003), s. 7)  
 
För att människan ska kunna se bra måste fyra områden tas i beaktande. Dessa är; 
belysningsstyrka, luminans och luminansfördelning, ljusets riktning och ljusets färg. 
Kombinationen av dessa fyra områden ger förutsättningarna för en god synergonomi (Ruth, 
2002).  

                                                      
1 Synligt ljus är elektromagnetisk strålning med en våglängd mellan 400 och 780 nm i luften. 
Det är inom detta våglängdsområde som det mänskliga ögat klarar av att uppfatta ljuset 
(Bohgard, et al., 2008). När ljuset träffar det mänskliga ögat omvandlas det till signaler som 
tolkas i hjärnan. För att vi ska kunna se krävs det således ljus. Antingen att ett objekt är 
upplyst eller att objektet i fråga själv sänder ut ett ljus.   
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2.5.1 Belysningsstyrka (illuminans) 
Belysningsstyrkan anger ett mått på hur mycket ljusflöde som träffar en yta på en 
kvadratmeter och mäts i enheten lux. Belysningsstyrkan är inte ett mått på hur bra 
människan ser, utan en objektiv bedömning av hur mycket ljus som faller in på en yta. Olika 
arbetsuppgifter kräver olika belysningsstyrkor där grundregeln är att ju finare (mer 
detaljerat) arbete som utförs, desto högre belysningsstyrka krävs. Dock har även kontrasten 
mellan objektet och underlaget inverkan på hur stor belysningsstyrka som är erforderlig 
(Ruth, 2002).  

2.5.2 Luminans och luminansfördelning 
Det är inte bara belysningsstyrkan som är viktig vid en bedömning av ljusförhållandena utan 
luminansen och luminansfördelningen är ännu viktigare. Luminansfördelningen i ett 
arbetsområde påverkar ögats förmåga att anpassa sig till olika ytors ljus. Luminans är i själva 
verket ett mått på hur ljus en yta är och mäts i candela per kvadratmeter (cd/m2). 
Luminansen bestäms utifrån ytans reflekterande egenskaper i kombination med 
ljusriktningen, synriktningen och belysningsstyrkan (Månsson, 2003). Det finns inga riktlinjer 
för luminansens storlek men däremot finns ett rekommenderat luminansförhållande enligt 
Figur 3, där förhållandet 5:3:1 förhåller sig till arbetsområde: omedelbar omgivning: yttre 
omgivning (Bohgard, o.a., 2008).  
 

 
Figur 3 Luminansförhållande 

Detta luminansförhållande gäller för ett stationärt arbete där de huvudsakliga 
arbetsmomenten utförs i arbetsområdet. Ett felaktigt luminansförhållande kan orsaka 
bländning då förhållandet är för stort. Det kan även orsaka syntrötthet då ögat ständigt 
måste anpassa sig till de olika luminanserna (Bohgard, o.a., 2008). För litet förhållande kan 
dock orsaka en sämre rumsuppfattning. Det rekommenderade luminansförhållandet anger 
att luminansen ska vara högst i arbetsområdet för att sedan avta. Detta underlättar ögats 
förmåga att anpassa sig till de olika områdena (Månsson, 2003). 

2.5.3 Ljusets riktning och ljuskällornas placering 
Placeringen av ljuskällor i arbetslokaler är en viktig aspekt att ta i beaktande för att uppnå 
önskvärd synergonomi. Ljuskällorna ska placeras så att de ger önskvärd belysning samtidigt 
som de inte orsakar en ofördelaktig skuggbildning eller bländning (Bohgard, o.a., 2008). 
Bästa placeringen för en ljuskälla är då största möjliga kontrast uppstår inom arbetsområdet. 
Detta inträffar vanligtvis då ljuset faller in snett bakifrån (Månsson, 2003).  

2.5.4 Ljusets färg 
Kvalitén på ljuset beror främst på färgtemperaturen och färgåtergivningen. 
Färgtemperaturen ger i sin tur en uppfattning om ljusets färg som brukar delas in i 
grupperna varm, neutral och kall enligt Tabell 1.  
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Tabell 1 Ljusfärgsgrupper och färgtemperatur (Månsson, 2003) 

Ljusfärgsupplevelse Korrelerad färgtemperatur 

Varm < 3300 K 
Neutral 3300-5300 K 
Kall >5300 K 

 
Valet av färgtemperatur beror dels på estetik och vad som upplevs som naturligt ljust, men 
även på det arbete som ska utföras i lokalen, belysningsstyrka och lokalens inredning 
(Månsson, 2003).  
 
Även färgåtergivningen är viktig för att ljuset i arbetslokalen ska upplevas naturligt och 
anpassat efter de behov som finns i den aktuella lokalen (Bohgard, o.a., 2008). För att 
bedöma färgåtergivningsförmågan har Commission Internationale de l'Éclairage (CIE) tagit 
fram en skala, Ra-index, för detta ändamål. Dock är det svårt att bara genom Ra-index bilda 
sig en uppfattning om den färgåtergivning en ljuskälla ger. Månsson (2003) anger en 
tumregel för en ljuskällas färgåtergivningsförmåga. Ra över 80 innebär en liten risk för 
färgförvrängningar och Ra över 90 innebär en väldigt liten risk för färgförvrängningar. 
Däremot innebär Ra under 80 en uppenbar risk för färgförvrängningar.  I en arbetslokal 
rekommenderas ett Ra-index på minst 80 (Månsson, 2003).  

2.5.5 Ljusmätningar 
Vid planering av genomförandet av ljusmätningar är det viktigt att definiera det 
arbetsområde, Figur 4, som är aktuellt i arbetslokalen. Månsson (2003) definierar 
arbetsområdet som det delområde av arbetsplatsen där den visuella arbetsuppgiften utförs. 
Är det problematiskt att fastställa ett arbetsområde eller om arbetsområdet är okänt ska 
hela det område där arbete kan utföras anses vara arbetsområdet.  
 

 
Figur 4 Illustration över arbetsområde, omedelbar omgivning och yttre omgivning (Govén, 2011, s.24) 
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I anslutning till arbetsområdet finns även den omedelbara omgivningen som Månsson (2003) 
definierar som ett band runt arbetsområdet som har en bredd på minst 0,5 meter. 
Belysningen ska anpassas så att det blir en jämn fördelning vad avser luminans och 
belysningsstyrka mellan arbetsområdet och den omedelbara omgivningen. I Tabell 2 
presenteras några exempel på belysningsstyrkans förhållande mellan arbetsområdet och 
den omedelbara omgivningen samt den önskade jämnheten i de olika områdena.  
 

Tabell 2 Rekommendationer för jämnhet och förhållande mellan belysningsstyrkor 
inom den omedelbara omgivningen och arbetsområdet (Månsson, 2003) 

Belysningsstyrka inom 
arbetsområdet 

Belysningsstyrka inom den 
omedelbara omgivningen 

≥ 750 lx 500 lx 
500 lx 300 lx 
300 lx 200 lx 
≤ 200 lx Earbetsområdet 
Jämnhet (Emin/Emed) ≥ 0,7  Jämnhet (Emin/Emed) ≥ 0,5 

 
Det tredje och sista belysningsområdet är den yttre omgivningen som Månsson (2003) 
definierar som området utanför den omedelbara omgivningen fram till 0,5 meter från 
lokalens väggar. Förhållandet mellan belysningsstyrkan i arbetsområdet och den yttre 
omgivningen bör inte vara större än 5:1. Så om belysningsstyrkan inom arbetsområdet ska 
vara 500 lx fås, med informationen från Tabell 2, förhållandet 5:3:1 mellan de tre 
belysningsområdena.  
 
När arbetsområde, omedelbar omgivning och yttre omgivning är definierat i arbetslokalen 
ska antalet beräkningspunkter för de olika områdena bestämmas. Beräkningspunkterna är 
ett sätt att underlätta kontrollen av belysningsstyrkan och luminansen i en lokal genom att i 
förhand räkna ut hur många beräkningspunkter som behövs i förhållande till lokalens 
storlek. Figur 5 illustrerar ett exempel på en lokal med de tre belysningsområdena och 
beräkningspunkterna. 
 

 
Figur 5 Beräkningspunkter i en lokal med de tre belysningsområdena (Govén, 2011, s.25) 
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Antalet beräkningspunkter beror av storleken på området, och beräknas enligt ekvation (1), 
 

                                                                                                                                        (1) 
 
där p står för maximala  avståndet mellan beräkningspunkterna och d för längden på den 
längsta sträckan för området.  
 
I Tabell 3 finns tabellerat ett antal längder på ytor och motsvarande antal beräkningspunkter 
och maximala avståndet mellan dessa.  
 

Tabell 3 Antalet beräkningspunkter för olika längder på ytan (Govén, 2011, s. 25) 

Längd på ytan [m] Maximalt avstånd mellan beräkningspunkter 

0,40  0,15 m eller minst 3 punkter 

0,60 0,20 m eller minst 3 punkter 

1,00 0,20 m eller minst 5 punkter 

2,00 0,30 m eller minst 6 punkter 

5,00 0,60 m eller minst 8 punkter 

10,00 1,00 m eller minst 10 punkter 

25,00 2,00 m eller minst 12 punkter 

 

2.6 Buller 
Ljud brukar delas in i två kategorier; önskvärt och icke önskvärt, där det icke önskvärda 
ljudet även brukar kallas för buller (Bohgard, o.a., 2008). Buller kan drabba en individ 
negativt genom att dels orsaka hörselskador, men även vara distraherande vid utförandet av 
arbetsuppgifter vilket kan försvåra själva utförandet och på så vis göra arbetsuppgiften mer 
ansträngande än nödvändigt. Buller kan även negativt påverka den psykosociala 
arbetsmiljön då det begränsar möjligheten till samtal mellan personalen. Utifrån ett 
säkerhetsperspektiv kan buller även förhindra uppfattningsförmågan av önskat ljud, 
exempelvis varningssignaler (Arbetsmiljöverket, 2009).  
 
För att förhindra risken för hörselskador orsakat av buller har Arbetsmiljöverket tagit fram 
insatsvärden som presenteras i Tabell 4.  
 
Tabell 4 Arbetsmiljöverkets insatsvärden för buller (Arbetsmiljöverket, 2005) 

 Undre insatsvärden Övre insatsvärden 

Daglig bullerexponeringsnivå LEX, 8h [dBA] 80 85 

Maximal A-vägd ljudtrycksnivå LpAFmax [dBA] - 115 

Impulstoppvärde LpCpeak [dBC] 135 

 
Överstiger bullerexponeringen de insatsvärden som presenteras i Tabell 4 måste 
arbetsgivaren vidta åtgärder för att begränsa bullerexponeringen. Finns det inga alternativa 
arbetsmetoder eller andra tekniska lösningar för att begränsa bullerexponeringen ska 
hörselskydd användas av arbetstagarna om det övre insatsvärdet 85 dB överskrids. Om det 
undre insatsvärdet 80 dB överskrids ska arbetsgivaren ge arbetstagarna tillgång till 
hörselskydd (Arbetsmiljöverket, 2005).  
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Om arbetsdagens längd inte uppnår åtta timmar, eller om vissa arbetsmoment inte utförs 
kontinuerligt under en hel arbetsdag kan den dagliga bullerexponeringsnivån beräknas. 
Detta görs genom följande ekvation (Arbetsmiljöverket, 2005) : 
 
                                                                                                        (2)                                         

där 
 

                                                        

 
             
 
                                       
 

2.7 Psykosocial arbetsmiljö 
Arbetsmiljöverket (2011) har tagit fram ett antal psykosociala faktorer i arbetet som kan 
orsaka påfrestningar på individen och som i slutändan kan leda till ohälsa och påverka den 
fysiska arbetsmiljön. Dessa faktorer berörs nedan. 
 

 Stor arbetsmängd – högt arbetstempo 
Om ett arbete med stor arbetsmängd som utförs i högt tempo eller under tidspress 
med små möjligheter att påverka arbetssituationen kan det leda till ohälsa eller 
andra obehagskänslor. Att arbeta övertid under en lång tid utan någon större 
möjlighet till återhämtning kan även det påverka och ge konsekvenser för hälsan. 
Därav vikten att övertidsarbete kan anpassas till den individ som utföra det och 
förutsättningarna för denna person. Utgångsläget, vad avser arbetsmängd och 
svårighetsgrad i arbetet, är anpassningen till människors olika förutsättningar vad 
gäller ålder, kön, kulturell skillnad och skillnader i arbetsförmåga.  
 

 Ensidigt, upprepat och monotont arbete 
Ett enformigt arbete hindrar en individs utveckling i arbetet och ger små 
förutsättningar till utmaningar och personlig utveckling. Understimulering i arbetet 
kan medföra ohälsa. Ett sätt att motverka understimulering är att se över 
arbetsinnehållet i arbetsbeskrivningarna och utöka detta för att på så vis få individen 
att känna sig efterfrågad och behövd i arbetet. 
 

 Oklara förväntningar på arbetsinsats – oklara roller 
Otydliga arbetsuppgifter och ansvarsområden som ställer motstridiga krav på 
individen som gör det problematiskt att leva upp till. Anledningen till att detta 
uppstår kan antingen bero på att målen är oklara och inte tillräckligt definierade eller 
att själva arbetsfördelningen inte är tillräckligt definierad.  
 

 Ständiga förbättringar – otrygghet i anställningen 
Ständiga förbättringar har blivit en stor del av företagens utveckling i arbetslivet, som 
är nödvändiga för att nå framgång. Dessa förändringar kan i många fall vara 
påfrestande för arbetstagarna, framför allt då förändringarna är omfattande och 
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vanligt återkommande. För att minska konsekvenserna för arbetstagarna så mycket 
som möjligt är det viktigt att de tidigt blir informerade om syfte och genomförande 
för förändringen samt att informationen förmedlas kontinuerligt. Detsamma gäller 
för chefer, arbetsledare etc. som har en ledande position i företaget och som i många 
fall kan hamna mellan arbetsgivare och arbetstagare.    
 

 Risker för hot och våld 
Skador, hot och fysiskt våld kan i många fall påverka en individ negativt vilket gör det 
nödvändigt att undersöka dessa förhållanden i arbetsmiljön. Det gäller att fastställa 
handlingsplaner och åtgärder för att dels förebygga att det händer men även för att 
ta hand om de individer som blir utsatta.   
 

 Skiftarbete – oregelbundna arbetstider 
Olycksrisken för individer som arbetar nattetid är högre jämfört mot en som arbetar 
dagtid, där tröttheten för den som arbetar natt är den största bidragande orsaken till 
den ökade olycksrisken. De negativa effekterna av stress ökar vid brist på sömn och 
kan bidra till ohälsa. 
 

 Konflikter – kränkningar – trakasserier 
Den negativa effekten av stress kan sporra individer till beteenden som 
ryktesspridning och andra försvarsmekanismer som kan leda till att syndabockar 
pekas ut. Katalysatorn till dessa beteenden kan bero på en alltför hög 
arbetsbelastning, otydliga förväntningar på utfört arbete och dålig feedback på utfört 
arbete. Då dessa beteenden förekommer är det viktigt att ta tag i konflikterna och 
synliggöra själva problemet som orsakar dem. 
 

 Arbete med människor – sociala kontakter 
De individer som arbetar på en arbetsplats är en del av arbetsmiljön på den 
arbetsplatsen. Hur interaktionen mellan arbetskamrater och chefer ser ut har stor 
betydelse för hur vi mår på vårt arbete. Tydliga instruktioner för nyanställda är ett 
bra sätt att förmedla normer som gäller på arbetsplatsen. 
 

 Den fysiska arbetsmiljön 
Den fysiska arbetsmiljön kan ha betydelse för de psykiska påfrestningar som en 
arbetstagare utsätts för. Hur utformningen av lokalerna är uppbyggd kan påverka 
den sociala kontakten mellan arbetstagare, där exempelvis en hög ljudnivå kan 
försvåra kommunikationen dem emellan. Dessutom kan risker från farliga ämnen och 
utrustning ge upphov till rädsla och oro för skador. 

 
 
I följande kapitel, Metod och genomförande, beskrivs tillvägagångssättet i projektet samt 
hur väsentliga delar av teorin har använts. 
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3 Metod och genomförande 
Den arbetsmetod som har använts under projektets gång är projektcirkeln (Ranhagen, 
1995), som illustreras i Figur 6. Projektcirkeln bygger på ett iterativt arbetssätt och 
inkluderar åtta steg. I detta projekt var det bara steg 1-6 som var aktuella. Projektcirkeln 
lämpar sig bra i förundersökningar, förprojekt och förstudier, och det iterativa arbetet 
möjliggör en bättre struktur och uppföljning av det egna arbetet under arbetets gång. I detta 
projekt genomfördes projektcirkeln i tre varv där fokus flyttades framåt i stegen för varje 
varv som genomfördes. Detta innebär att fokus i första varvet låg på Planera för förändring 
och Gör diagnos, och för sista varvet på Värdera och välj alternativ och Utveckla och 
detaljbearbeta valt förslag. Denna förskjutning av fokusområde beskriver Ranhagen (1995) 
med projektspiralen. 
 
 
 

 
Figur 6 Projektcirkeln (Ranhagen, 1995) 

3.1 Planera för förändring 
Detta inledande steg bestod i huvudsak av att definiera projektet och precisera syfte, mål 
och avgränsningar. Detta arbete inleddes med att tillsammans med styrguppen som förutom 
författaren bestod av SSAB-anställda Mats Emmoth , Olle Janzon, Kristina Lindqvist och Veijo 
Fagervall ta fram en projektdefinition där syfte, mål och avgränsningar specificerades. 
Dessutom upprättades en tidsplan i form av ett Gantt-schema som sträckte sig över hela 
projektet. Denna tidsplan uppdaterades kontinuerligt under hela projektet. 

3.2 Gör diagnos 
Detta steg innebar en informationsinsamling om det aktuella nuläget där fakta och 
uppfattningar, både positiva och negativa, förtydligades. Den insamlade informationen 
analyseras sedan för att bedöma nuläget. 
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Detta steg inleddes med en kortare introduktion till arbetet som utförs på provhanteringen 
där författaren fick möjligheten att utföra de arbetsmoment som vanligtvis utförs på 
provhanteringen. Detta underlättade själva informationsinsamlingen då det gav en naturlig 
koppling till personalen på provhanteringen. 

3.2.1 Informationsinsamling 
I detta avsnitt presenteras de metoder som har använts vid informationsinsamlingen om och 
vid analysen av nuläget på provhanteringen. 

Intervjuer 
Intervju är en enkel metod för att samla in information om människors tankar och idéer och 
ger ett subjektivt resultat utifrån den intervjuades svar. Metoden är användbar i många olika 
situationer och brukar delas in i tre kategorier; ostrukturerade, semistrukturerade och 
strukturerade intervjuer, där syftet med intervjun styr valet av kategori (Bohgard, o.a., 
2008). Under detta projekt har enbart ostrukturerade intervjuer genomförts då författaren 
inte besuttit några tidigare kunskaper om arbetet på provhanteringen.  

Observationer 
Observationer används för att på ett objektivt sätt samla in information om händelser och 
skeenden i arbetsuppgifter, utan att påverka arbetsprocessen. Således är observationer en 
objektiv bedömning och ett bra komplement till intervjuer då den observerade inte alltid är 
medveten om beteenden eller handlingar i en arbetsuppgift vilket kan göra det svårt att få 
fram denna information i en intervju (Bohgard, o.a., 2008). 
 
Det finns i huvudsak två kategorier av observationer; direkta och indirekta där skillnaden 
dem emellan främst är huruvida observatören är närvarande vid observationerna eller ej 
(Bohgard, o.a., 2008). Under detta projekt har både direkta och indirekta observationer 
använts. De direkta observationerna genomfördes inledningsvis under projektet för att 
erhålla information om hur arbetsmomenten genomfördes. De indirekta observationerna 
användes i form av filmning av arbetsmomenten som senare brukades vid de ergonomiska 
analyserna av arbetsmomenten. Samtliga personer som blev filmade blev i förhand 
tillfrågade om just detta, samt att de blev informerade om vad filmerna skulle användas till. 

Skriftlig dokumentation 
Litteratur- och dokumentstudier har genomförts kontinuerligt för att erhålla en djupare 
förståelse och bakgrundsinformation till projektet. Bohgard, et al. (2008) nämner att många 
företag har historisk data över tekniska fel eller andra incidenter som kan studeras för att ge 
kunskap om det aktuella systemet. I detta projekt har information hämtats från 
arbetsinstruktioner, arbetsmiljöenkäter och sjukskrivningsstatistik.  

3.2.2 Ergonomiska analyser 
Valet av ergonomiska belastningsanalyser i detta projekt grundade sig på det Takala, et. al. 
(2010) beskriver som en utgångspunkt från användningsområde, typ av arbete som ska 
undersökas och de personer som ska utföra belastningsanalysen. Ergonova valdes för att 
denna analys ger en bra övergripande utvärdering av nuläget samtidigt som samma analys 
kunde användas för att utvärdera de lösningsförslag som togs fram. Valet av RULA och REBA 
baserades på att författaren tidigare har arbetat med dessa belastningsanalyser samt att de 
lämpade sig bra för att bedöma belastningen i de arbetsmoment som utförs på 
provhanteringen. 
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Ergonova 
Ergonova, som står för Ergonomisk Värdeflödesanalys, är ett kartläggnings- och 
processverktyg som undersöker belastningsergonomiska förhållanden och bidrar till den 
traditionella Värdeflödesanalysen (VFA) genom att förtydliga de belastningsergonomiska 
konsekvenserna av den verksamhet och produktion som är aktuell. Ergonova används, precis 
som traditionell VFA, för att beskriva nuläget men även för att göra en bedömning av 
eventuella lösningsförslag eller planerade förändringar i produktionen. Ergonova används i 
en iterativ arbetsprocess, det vill säga att arbetet med Ergonova ska ske kontinuerligt och 
inte bara vid enstaka tillfällen. Syftet är att kontinuerligt utvärdera arbetsprocesserna för att 
se vad som kan förbättras (Jarebrant & Öjmertz, 2006).  
 
I detta projekt användes Ergonova för att dels beskriva nuläget av det 
belastningsergonomiska förhållandet i arbetsprocesserna på provhanteringen, men även för 
att bedöma och utvärdera de framtagna lösningsförslagen. 

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 
RULA är en metod för bedömning av fysisk belastning och fokuserar mer på överkroppens 
arbete och lämpar sig väl till bedömning av arbeten som involverar mycket hand- och 
armrörelser.  Bedömningen är uppdelad i sju kroppsregioner, Figur 7, där respektive region 
tilldelas en poäng beroende på position och rörelse (Bohgard, o.a., 2008).  

 
Figur 7 De sju kroppsregionerna (Bohgard, et al., 2008, s. 529) 

Bedömningarna genomförs för både vänster och höger arm/hand. En slutgiltig poängsumma 
beräknas sedan baserad på kroppsdelsbedömningarna som ger en indikation på hur allvarlig 
skaderisken är. Högre poäng desto större skaderisk. Dessa slutgiltiga poäng jämförs sedan 
mot en skala för åtgärder, Tabell 5. 
 

Tabell 5 Poängskala och motsvarande åtgärder för RULA 

Poäng Åtgärd 

1-2 Acceptabelt 
3-4 Undersök närmare 
5-6 Undersök närmare och förändra snarast 
7 Undersök och förändra direkt 
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RULA användes i detta projekt som ett komplement till Ergonova för att ge en djupare analys 
av arbetsmomenten. I de arbetsmoment där båda händerna/armarna används för 
arbetsuppgiften(urlastning ur personbil, urlastning ur syraskåp) genomfördes bara en RULA. 
I övriga arbetsmoment genomfördes två bedömningar, en för vardera arm/hand. 

Rapid Entire Body Analysis (REBA) 
REBA är en metod för att analysera och bedöma fysisk belastning utifrån givna 
kroppsställningar. Utformningen av analysen är väldigt lik RULA, men till skillnad mot RULA 
som är mer inriktad på belastning i överkroppen, är REBA inriktad på hela kroppen. 
Dessutom analyseras även hur en eventuell last hanteras, det vill säga hur greppvänlig den 
är att lyfta. 
 
Precis som för RULA är resultatet från en REBA kopplat till en slutgiltig poäng. Denna poäng 
jämförs mot en skala för åtgärder enligt Tabell 6. 
 

Tabell 6 Poängskala och motsvarande åtgärder för REBA 

Poäng Åtgärd 

1 Försumbar risk 
2-3 Liten risk, förändring kan behövas 
4-7 Medium risk, utred vidare och förändra snart 

8-10 Hög risk, utred och implementera förändringar 
11+ Väldigt hög risk, implementera förändringar 

 
REBA användes i projektet som ett komplement till både Ergonova och RULA för 
bedömningen av de arbetsmoment som utförs i verkstaden på provhanteringen. 

3.2.3 Ljusmätningar 
Ljusmätningarna genomfördes med hjälp av en Hagner Screenmaster, Figur 8. Denna 
utrustning är en kombinerad luminans- och illuminansmätare. 
 

 
Figur 8 Hagner Screenmaster (B. Hagner AB, 2012) 

Utifrån ekvation (1), s. 12, beräknades det maximala avståndet mellan beräkningspunkterna 
och ett rutnät med dessa beräkningspunkter upprättades. Arbetsområdet sattes till hela 
arbetslokalen vid mätningen av allmänbelysningen. Vid mätningar av luminansen fastställdes 
belysningsområdena utifrån det faktiska arbetsområde där arbetet utfördes på 
arbetsstationerna. Samtliga ljusmätningar genomfördes på en höjd av 85 cm från golvet, 
med undantag för beräkningspunkter som låg över arbetsbord. Där gjordes mätningarna 
strax ovanför arbetshöjden.  
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Vid mätningen av luminansen på arbetsstationerna kontrollerades även skuggbildningen i 
arbetsområdet. Denna kontroll genomfördes genom att placera en penna upprättstående 
och därefter kontrollera skuggbildningen från pennan. Syftet med kontrollen av 
skuggbildningen var att kontrollera huruvida ljusarmaturerna var rätt placerade i förhållande 
till arbetsområdet. 
 
Ljusmätningarna genomfördes på samtliga arbetsstationer i verkstaden, även de 
arbetsstationer som inte ingår i hanteringen av L1-prover, för att på så vis erhålla en 
kartläggning av ljuset i hela arbetslokalen. 

3.2.4 Ljudmätningar 
Ljudmätningarna genomfördes med hjälp av en direktvisande Brüel & Kjær Mediator 2238 
ljudnivåmätare, Figur 9. Ljudmätningar genomfördes på samtliga arbetsstationer och 
arbetsmoment för att erhålla en helhetsbild av ljudet i arbetslokalen. Samtliga ljudmätningar 
genomfördes på en höjd av 150 cm från golvet där ljudmätaren var fastmonterad på ett 
kamerastativ. Denna höjd över golvet motsvarar den höjd över golvet som människan har 
sina öron på (Bohgard, o.a., 2008). 
 

 
Figur 9 Bruel & Jkaer Mediator 2238 ljudnivåmätare 

(Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S, 2012) 

Vid bullerkartläggningen mättes den ekvivalenta ljudnivån (LAeq), maximala ljudnivån (LAFmax) 
och impulstoppvärdet (Lcpkmax). Ekvivalent ljudnivå (LAeq) är ett medelvärde av den A-vägda 
ljudtrycksnivå som mäts under ett givet tidsintervall. Maximala ljudnivån (LAFmax) är den 
maximala A-vägda ljudtrycksnivån som registreras av ljudnivåmätaren under mätningen. 
Impulstoppvärdet (Lcpkmax) är den maximala C-vägda ljudtrycksnivå som registreras av 
ljudnivåmätaren under mätningen (Arbetsmiljöverket, 2005).  

3.3 Formulera mål och krav 
Efter att samtlig information var inhämtad för att analysera nuläget togs kravspecifikationer 
fram där kraven och förväntningarna på de framtida lösningarna specificerades. Totalt 
resulterade detta i fyra stycken kravspecifikationer, ett för varje arbetsmoment som i 
nulägesanalysen lyftes fram som starkt bidragande till belastningsbesvär. För respektive 
kravspecifikation viktades kraven mot varandra för att erhålla en vikt för respektive krav. 
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3.4 Sök alternativ 
Som ett första steg i arbetet med att ta fram alternativa lösningar genomfördes tre stycken 
benchmarkingbesök. Dessa genomfördes på Mekaniska verkstaden på SSAB i Luleå, Volvo 
Aero i Trollhättan och Gestamp Hardtech i Luleå. Informationen som erhölls under dessa tre 
studiebesök användes sedan som indata tillsammans med informationen från de 
ergonomiska analyserna vid konceptframtagningen. Konceptframtagningen genomfördes 
med hjälp av brainstorming, där tankar och idéer diskuterades med personalen på 
provhanteringen. 

3.5 Värdera och välj alternativ 
De konceptförslag som togs fram i föregående steg utvärderades mot de framtagna viktade 
kravspecifikationerna. Utvärderingen utfördes först av författaren för att sedan presentera 
koncepten tillsammans med resultatet från utvärderingarna för styrgruppen. Därefter 
gjordes modifieringar i utvärderingarna utifrån de synpunkter som uppkom om de olika 
konceptförslagen. Detta gällde framför allt utvärderingen mot kravet att koncepten ska vara 
väl förankrade hos personalen. 

3.6 Utveckla och detaljbearbeta valt förslag 
I detta steg användes CAD-programmen Graphisoft Archicad 15 och Siemens NX 6.0 för att 
vidareutveckla de framtagna konceptförslagen. Vidareutvecklingen fokuserade på att skapa 
en koppling mellan de olika koncepten, så att de fungerar bra tillsammans som ett system. 
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4 Nulägesbeskrivning 
Provhanteringen är den avdelning på SSAB EMEA AB i Luleå som ansvarar för hantering och 
analys av de prover som skärs ut ur stålämnena, även kallade slabsen, Figur 10. Det finns två 
syften med att skära ut och analysera dessa prover. För det första används proverna för att 
kontrollera kvaliteten på de tillverkade slabsen och jämföra resultatet mot de i förväg satta 
gränsvärdena. Det andra syftet är att kontrollera maskinstatusen på 
stränggjutningsmaskinerna genom att studera eventuella sprickbildningar i proverna.  
 

 
Figur 10 Stålämne även kallat slabs 

Det finns fem olika prover som kan tas på en slabs och dessa benämns L1-, T1-, T2-, T3- och 
T4, där syftet med provet är avgörande för vilket av dessa prover som ska skäras ut och 
analyseras. De olika proverna illustreras i Figur 11. Detta projekt behandlar dock bara 
hanteringen av L1-prover.  
 

 
Figur 11 Illustration över de olika proverna 

L1-proverna är en kvalitetskontroll av dels slabsens inre kvalitet för framför allt 
sprickkänsliga stålsorter, men även för att kontrollera maskinstatus på 
stränggjutningsmaskinerna på Sträng 45. 
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Provhanteringen är således den instans på SSAB EMEA AB i Luleå som levererar 
analysresultaten från proverna så att de producerade slabsen kan godkännas och bli klara 
för vidare transport till antingen SSAB i Borlänge eller andra externa kunder. 
 

 
Figur 12 L1-prov 

I genomsnitt hanteras 21 stycken2 L1-prover per dag på provhanteringen, fördelat på två 
skift samt dagtidspersonalen. Under dagtid är det bara en person som arbetar med L1-
proverna och likaså under eftermiddagsskiftet. Så på ett dygn är det två personer som 
hanterar dessa 21 stycken prover, det vill säga cirka 11 prover per person. 
 
L1-provet har en rektangulär form, enligt Figur 12, och väger mellan sex och nio kilo och har 
dimensionerna 120*219*38 mm. Vikten skiljer sig mellan proverna beroende på stålkvalité 
samt att proverna inte alltid uppnår de fastsatta dimensionerna.  
  
Det övergripande flödet på provhanteringen går att dela in i fem huvudprocesser enligt Figur 
13, där den första huvudprocessen Utskärning av prover egentligen inte utförs av personal 
från provhanteringen. Dock är denna process väsentlig för kommande huvudprocesser, 
varför den ändå tas med översiktligt i detta projekt. Den andra huvudprocessen, Transport 
av prover, ligger utanför projektets avgränsning, men som för huvudprocessen Utskärning av 
prover, beskrivs även denna översiktligt för att ge förståelse för det fortsatta arbetet som 
utförs i huvudprocessen Provberedning. 
 
 

                                                      
2
 Baserat på statistik över antal analyserade prover per dygn mellan januari 2009 och januari 2012.  
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4.1 Utskärning av prover 
Utskärningen av prover genomförs av personal i adjustaget vid de så kallade slittarna. En slitt 
är en skärutrustning som dels används för att skära ut prover men även för att justera slabs 
som har fel bredd eller längd. Slittarna är semiautomatiska och har ett förinstallerat program 
för varje provtyp som styr skärningen. Programmet för utskärning av L1-prover illustreras i 
Figur 14. 
 

 
Figur 14 Illustration över processen för utskärning av L1-prover 

Operatören vid slitten låter först skärutrustningen scanna av ämnet för att den ska få 
information om var den ska starta skärprogrammet. När detta är gjort startar operatörerna 
själva skärprogrammet och brännare 1, B1 i Figur 14, följer då den blå banan och skär ut 
själva provet. När provet har ramlat ned avbryter operatören programmet och startar 
brännare 2, B2 i Figur 14, som gör själva överkapet enligt den röda banan i Figur 14. 
Överkapet innebär att slabsen skärs ren från överblivet material efter att provet har skurits 
ut. Det är vid denna process skärslagget bildas på provet. Mängden skärslagg styrs utifrån 

Figur 13 Övergripande flöde i provhanteringen samt projektets avgränsning 
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vilken skärhastighet personalen vid slittarna använder då de skär ut proverna. En högre 
hastighet ger mer skärslagg. 
 
Operatören vid slitten tar sedan reda på provet och märker det med chargenummer, typ av 
prov och ämnesnummer, enligt Figur 15. Samtidigt märker även operatören ut vilken 
kortsida som är ovansidan på slabsen genom att rita ett streck på den sidan. Detta illustreras 
i Figur 15. Denna information är nödvändig för att i analysen kunna härleda eventuella 
maskinproblem i stränggjutningsmaskinerna. 
 
Operatörerna skriver även provförteckning som är en följesedel till L1-proverna. Här anges 
samma information som skrivs på själva provet. Dessutom registreras det utskurna provet i 
datorprogrammet LUPP.  
 

 
Figur 15 Märkning av L1-prov 

Därefter placeras de färdigmärkta L1-proverna i den så kallade provpallen i väntan på 
transport till provhanteringen.  

4.2 Transporter av prover 
Transporter av L1-prover görs på två olika sätt. I det första sättet lyfter en travers provpallen 
till någon av in-/utgångarna i adjustaget, där sedan provpallen töms genom att manuellt 
plocka ut varje prov och placera dem i bagageutrymmet på en personbil. Golvet i 
bagageutrymmet är försett med en plåt för att förhindra att varma prover ska skada klädseln 
i personbilen. Därefter körs proverna till provhanteringen av personal från provhanteringen.  
 
Det andra möjliga sättet att transportera proverna är att personal från provhanteringen går 
och hämtar dessa manuellt. Antingen bärs de i famnen eller i hinkar, eller så används en 
polygrip för att greppa tag i dem. När proverna hämtas på detta sätt tas även den tillhörande 
provförteckningen med av personalen från provhanteringen. 
 
Figur 16 nedan visar en översiktlig planritning över de lokaler som finns till förfogande på 
provhanteringen. Dessutom är de huvudsakliga arbetsmomenten utritade där de utförs i 
lokalerna. Numreringen av arbetsmomenten följer även den ordning som arbetsmomenten 
utförs i. I Figur 16 är arbetsmoment sex (Analys) och sju (Återvinning) rödmarkerade, vilket 
innebär att dessa arbetsmoment ligger utanför avgränsningen i detta projekt. Trots detta 
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finns dessa arbetsmoment med i Figur 16 för att få en helhetsbild av var samtliga 
arbetsmoment utförs på provhanteringen. Kortfattat innebär arbetsmomentet Analys att 
proverna scannas in med hjälp av en scanner där bilden sedan används i ett datorprogram 
som klassificerar proverna utifrån kvalitet och sprickbildning. Sjunde och sista 
arbetsmomentet är Återvinningen där färdiganalyserade prover kastas i en container för att 
senare användas som kylskrot i produktionen av nya slabs. 
 

 
Figur 16 Översiktlig planritning över verkstad, syrarum och lastkaj 

4.3 Processer som har studerats närmare - Provberedning 
De processer som har studerats närmare är de som genomförs i verkstaden, syrarummet och 
på lastkajen, enligt Figur 16. Datainsamlingen för processerna har främst genomförts med 
hjälp av direkta observationer och ostrukturerade intervjuer, men även av studier av 
arbetsinstruktioner.   
 
När processerna Urlastning ur personbil, Slaggknackning, Fräsning, Prägling, Slipning, 
Syrabad och Tvättning studerades så genomfördes även en tidsstudie. Tiden som åtgår för 
respektive arbetsmoment presenteras i Tabell 7. Dessa cykeltider anger tidsåtgången för 
bearbetningen/hanteringen av ett prov. 
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Tabell 7 Cykeltider för respektive arbetsmoment på provhanteringen 

Arbetsmoment Cykeltid [s] 

Urlastning ur personbil 5 
Slaggknackning 52 
Fräsning 300 
Prägling 21 
Slipning 27 
Syrabad 2700-3600 
Tvättning 30 

 
Tiderna baseras på ett genomsnitt av fem tidstagningar per arbetsmoment, förutom för 
syrabadet som har ett fast tidsintervall vilket förklaras närmare nedan där samtliga 
processer som ingår i provberedningen beskrivs mer detaljerat. 

4.3.1 Urlastning ur personbil 
Denna process inleds med att L1-proverna manuellt lastas ur bagageutrymmet på 
personbilen, Figur 17, och placeras på en saxlyftvagn som står uppe på lastkajen, Figur 18. I 
bagageutrymmet ligger proverna på en metallplatta som skyddar klädseln i bilen ifall 
proverna fortfarande är varma efter utskärningen. Därefter körs saxlyftvagnen in i 
verkstaden där provberedningen genomförs innan proverna analyseras.  
 

 
Detta arbetsmoment utförs i regel en till två gånger per dag beroende på hur många prover 
som kommer från slittarna under dagen. Dock utförs alltid detta arbetsmoment varje 
morgon för att erhålla de prover som har skurits ut under natten. 

4.3.2 Slaggknackning och prägling 
Första förberedelsen av provet är att slå bort eventuellt skärslagg, Figur 20, som har bildats 
då provet skars ut vid slittarna. Detta görs manuellt med hjälp av hammare och mejsel, Figur 
19. Dessutom finns ett städ som kan användas som stöd då skärslagget slås bort. 
Anledningen till att skärslagget måste avlägsnas från provet är att ytorna måste vara rena då 
provet ska spännas in i fräsens skruvstycke. Alla kanter på den kortsida där skärslagget finns 
ska knackas, vilket innebär att provet måste vändas tre gånger. 

Figur 17 Bagageutrymmet i personbilen Figur 18 Saxlyftvagnen på lastkajen 
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När ytorna är rena från skärslagg präglas det aktuella provnumret in med hjälp av en 
stålstämpel och slägga, enligt Figur 21. Samtidigt görs en bedömning av vilken sida av provet 
som ska fräsas. Utgångspunkten är att den sida som är mest plan och fri från gropar ska 
fräsas. Därefter läggs provet på en vagn för vidare transport till fräsen alternativt att den 
bärs dit manuellt. 

 
Figur 21 Prägling 

4.3.3 Fräsning och slipning 
Med hjälp av en egentillverkad fixtur, Figur 22, fixeras provet i fräsens skruvstycke. Fixturen 
ser till att provet hamnar i rätt nivå både vad avser x- och z-led. Nivån på provet är viktigt för 
att fräsen ska kunna avverka tillräckligt material och heller inte för mycket material. 
 

 
Figur 22 Fixtur 

Figur 19 Slaggknackning Figur 20 Skärslagget längs kortsidan på provet 
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När provet är monterat i fixturen, spänns provet fast i fräsen, Figur 23, med hjälp av ett 
pneumatiskt styrt skruvstycke som manövreras med en golvpedal. Därefter kopplas fixturen 
lös från provet och fräsprogrammet kan startas. Det är samma fräsprogram för alla L1-
prover. Fräsen avverkar 4 mm gods på provet fördelat på fem sekvenser.  
 

 
Figur 23 Montering av prov i fräsen 

När fräsen är klar lyfts provet tillbaka till arbetsbordet för att med hjälp av en vinkelslip slipa 
ner de vassa kanter som har uppstått efter fräsningen, Figur 24. Därefter bärs provet till 
syrarummet där det placeras i en särskilt avsedd provhållare, Figur 25, som sitter monterad i 
syraskåpet. Provhållaren rymmer maximalt 15 prover. 

 

Figur 24 Slipning av vassa kanter Figur 25 Provhållare som sitter monterad i syraskåpet 
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4.3.4 Syrabad och tvättning 
Syrabadet är ett ets-bad för att få fram en tydlig kristallstruktur på provet. Syrabadet är 
beläget i ett syraskåp, som illustreras i Figur 26. Syraskåpet är uppdelat i två delar, till höger 
är en provhållare monterad i en pneumatiskt styrd arm. När samtliga prover är placerade i 
provhållaren används den pneumatiska armen för att förflytta provhållaren till den vänstra 
delen av syraskåpet. Där används en saxlyft för att höja upp det uppvärmda syrakaret så att 
provhållaren med proverna doppas i syrakaret. Uppvärmningen av syran sker med den 
värmeplatta som syrakaret står på. Syran, 16-procentig saltsyra, har då en temperatur på 70 
°C. Proverna står sedan i syrakaret i 45-60 minuter. Om inte en tydlig kristallstruktur har 
framträtt efter 60 minuter måste provet ligga kvar tills dess att det har skett.  
 
När proverna är klara körs saxlyften ned så att proverna kommer upp från syrakaret för att 
sedan köra tillbaka provhållaren till den högra sidan av syraskåpet genom att använda den 
pneumatiskt styrda armen.  Där spolas proverna av med vatten genom att öppna en kran till 
de munstycken som sitter ovanför provhållaren i Figur 26. När proverna har blivit avspolade 
lyfts de från provhållaren och placeras på en vagn. Där spolas proverna av ännu en gång 
samtidigt som de borstas med en skurborste. Därefter blåses vattnet av med hjälp av en 
tryckluftsspruta varpå teknisk sprit sprutas över proverna för att förhindra oxidering. Efter 
att spriten har sprutats på torkas proverna med hjälp av en tryckluftsspruta och därefter är 
proverna klara för analys. 
 

 
Figur 26 Syraskåp 

4.4 En arbetsdag 
Arbetsbelastningen på provhanteringen står i proportion till hur många slabs som 
produceras med ett krav på inre provtagning. Således kan det skilja sig ganska mycket dag till 
dag.  
 
Arbetsdagen börjar alltid med att en personal från provhanteringen hämtar de prover som 
har blivit utskurna under natten. Detta genomförs med en personbil. En vanlig mängd prover 
vid denna hämtning är sex till åtta stycken. Därefter genomgår dessa prover 
arbetsmomenten i provberedningen som presenterats ovan i 4.3. Det är alltid en person som 
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utför dessa arbetsmoment. Under tiden som proverna etsas i syrabadet (45-60 minuter) 
genomförs en del administrativa arbetsuppgifter, exempelvis uppföljning av tidigare 
tveksamma analyser och beställning av förbrukningsmaterial. När proverna är färdigtvättade 
rullas de in på en vagn till analysrummet där analysen av proverna sker. Detta arbete utförs 
med hjälp av en dator och scanner som är placerade utanför verkstaden enligt Figur 16. 
Tveksamma analysresultat kontrolleras med personal som är ansvariga för kvalitén på de 
producerade slabsen. Därefter slängs de godkända proverna i containern vid lastkajen.  
 
Under resterande del av arbetsdagen kontrolleras om nya prover har skurits ut vid slittarna. 
Om så är fallet hämtas dessa oftast genom att manuellt bära dem till provhanteringen. Om 
inga nya prover har skurits ut används tiden för att städa verkstaden eller för att utföra 
administrativa uppgifter. 
 
Arbetsuppgifterna på vardagarna är således varierande mellan att utföra fysiskt belastande 
arbetsmoment och mer lätta administrativa uppgifter. 
 
Under helgerna är arbetsbördan på personalen högre jämfört mot under veckodagarna. Då 
är det en person som utför samtliga arbetsmoment i verkstaden, både för L1-prover och 
blandzonsprover3, samt analyserna av L1-proverna. Detta kan jämföras mot tre personer 
som utför dessa arbetsuppgifter under veckodagarna.     

4.5 Materialtransport 
Det material som åtgår i processerna på provhanteringen, Figur 27, är främst 
förbrukningsmaterial i form av syra och teknisk sprit som används i processen syrabad och 
tvättning. I Figur 27 illustreras förbrukningsmaterialen med grön pil medan restprodukter 
illustreras med röda pilar. 

 
Figur 27 Materialtransport 

För processen slaggknackning och prägling finns det bara restprodukter ut från processen i 
form av slagg som knackas bort från provbitarna. Från ett prov blir det ungefär så mycket 
slaggrester som visas i Figur 28, där den längsta biten är cirka 12 centimeter lång. 
Slaggresterna sopas upp från arbetsbordet och slängs i en skottkärra. 
 

                                                      
3
 Ett blandzonsprov är en annan typ av prov som bereds på provhanteringen. 
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Figur 28 Skärslagg från proverna 

Från fräsen bildas det metallspån som sopas ned i samma skottkärra som slaggresterna 
slängs i. Skottkärran är placerad i anslutning till fräsen. Mängden metallspån som bildas vid 
fräsning av ett prov visas i Figur 29.  
 

 
Figur 29 Metallspån från fräsen 

För processen syrabad krävs dels 16 procentig saltsyra som förvaras i en plasttank som 
rymmer 1000 liter, men även teknisk sprit som förvaras i enlitersflaskor. Restprodukterna 
från denna process består av förbrukad syra som byts ut varannan vecka.  
 
Från analysen är det bara proverna som manuellt slängs i särskild avsedd container efter att 
de har blivit analyserade. Detta görs genom att placera proverna på en vagn för att sedan 
köra ut den på lastkajen och därefter manuellt slänga proverna i en container som står 
nedanför lastkajen. 

4.6 Städning 
Provhanteringen har ett tilldelat städområde som städas en gång i veckan, utöver 
städningen i verkstaden som sker dagligen. I verkstaden är det främst metallspån från fräsen 
som måste tas omhand. För att genomföra detta använder personalen en magnet på hjul 
som de rullar på golvet och på så vis samlar upp metallspånen. De uppsamlade metallspånen 
töms sedan i en skottkärra som därefter töms i skrotcontainern vid lastkajen. 
 
Vid noggrannare städning av verkstaden finns det tillgång till en centraldammsugare. 
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4.7 Arbetstider och personalsammansättning 
Personalen på provhanteringen består i dagsläget av elva personer, varav fem stycken 
arbetar med hanteringen av L1-prover. Två av dessa arbetar dagtid och tre stycken arbetar 
kontinuerligt tvåskift (K2-skift). 
 
Dagtidspersonalen har arbetstid mellan 07.00 och 16.00 med möjlighet till flextid. K2-
personalen arbetar tvåskift, 06.00-14.00 alternativt 14.00–22.00, samt helger 06.00-18.00.  

4.8 Syrabyte 
Ett syrabyte börjar med att en av personalen spolar av dragskåpet på insidan. Sedan används 
en pump för att pumpa ut den gamla syran in i en plasttank för använd syra. Karet med den 
gamla syran spolas ur och innehållet töms i en sil som är kopplad till avloppet. Silen ska 
plocka upp större delar så att de inte rinner ut i avloppet och sätter igen det.  
Nästa steg är att metallplattan som ligger på värmeplattan tas bort. En skrapa används för 
att ta bort avlagringar som har bildats från syrabadet varpå plattan spolas av med vatten och 
torkas sedan med hjälp av tryckluftsspruta. Metallplattan läggs därefter tillbaka på 
värmeplattan och syrakaret lyfts tillbaka på denna. För att kontrollera att syrakaret står i rätt 
läge körs saxlyften för att se till att karet inte tar i provhållaren. 
 
När det är dags att fylla på syran stoppas slangen för påfyllning i karet och den 
tryckluftsdrivna pumpen startas för att börja pumpa i den nya syran. Under tiden som den 
nya syran pumpas i karet används en gummiskrapa för att städa golvet. När syran är påfylld 
till önskad nivå stängs den tryckluftsdrivna pumpen av och den sista syran i slangen får rinna 
ur. Slangen spolas därefter av med vatten för att få bort överbliven syra ifall någon skulle ta i 
den utan skyddshandskar.  
 
Om plasttanken med ny syra skulle vara slut måste denna bytas ut innan påfyllning kan 
genomföras. Då används en pallyft för att lyfta ut plasttanken och sedan köra in den nya som 
står ute i verkstaden, enligt Figur 30. Den långa transportvägen beror på att plasttanken inte 
ryms mellan syrarummet och arbetsborden. 
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Figur 30 Transportväg för syrabehållare 
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5 Nulägesanalys 
I nulägesanalysen behandlas och analyseras de problem som har observerats under 
nulägesbeskrivningen. Detta gäller framför allt de belastningsergonomiska problemen som 
vissa arbetsmoment innebär. Utöver detta presenteras även resultatet från de ljud- och 
ljusmätningar som har genomförts i verkstaden och syrarummet. 

5.1 Belysning 
I detta avsnitt kommenteras ljusarmaturernas modeller och placering samt att resultaten 
från de genomförda ljusmätningarna presenteras. 

5.1.1 Ljusarmaturer 
Belysningen i verkstaden består av ljusarmaturer av tre olika typer; öppen ljusarmatur, 
sluten ljusarmatur och kort sluten ljusarmatur. Placeringen av dessa ljusarmaturer 
presenteras i Bilaga 1. Ljusrören är av typen Philips TL-D 36W/830 och TL-D 18W/830, båda 
med en färgtemperatur på 3000 K vilket enligt Tabell 1 ger en varmvit ljusfärg. Dessa ljusrör 
har även ett Ra-värde på 85 vilket enligt Månsson (2003) lämpar sig bra i en arbetslokal då 
det överstiger 80.  
 
Högst upp i verkstaden, se Bilaga 1, används en öppen ljusarmatur, Figur 31, med reflektorer 
som riktar ljuset både uppåt och nedåt.  

 

I övriga delen av lokalen används en sluten ljusarmatur enligt Figur 32, med undantag för 
den mittersta delen av lokalen där en likadan ljusarmatur används fast av en kortare modell, 
enligt Figur 33. Denna kortare modell av ljusarmatur är placerad mellan ventilationstrummor 
uppe i taket som kan ses i Figur 33. Denna placering försämrar spridningen av ljuset i lokalen, 
då stora delar av det reflekteras på ventilationstrummorna och når således inte arbetsytorna 
i verkstaden. 

Figur 31 Öppen ljusarmatur i den övre delen av lokalen 
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De allra flesta ljusarmaturerna är felplacerade i förhållande till arbetsområdet för de 
respektive arbetsstationerna, vilket kan ses i Bilaga 1. Felplacerade ljusarmaturer kan leda till 
en ofördelaktig skuggbildning, bländning och diffusa kontraster. Dessutom påverkas 
luminansfördelningen av att ljuset inte är riktat mot arbetsområdet. 

5.1.2 Ljusmätningar 
Nedan presenteras resultaten från mätningarna av belysningsstyrkan och 
luminansfördelningen.  

Belysningsstyrka 
Vid kartläggningen av belysningsstyrkan mättes ljuset i verkstadslokalen och syrarummet, 
där resultatet presenteras i Figur 34 i form av en luxkarta. Varje punkt i luxkartan är en 
beräkningspunkt och gränserna för de olika områdena (grön, gul och röd) är extrapolerade 
mellan dessa. 
 

Tabell 8 Gränsvärden för de olika färgområdena 

 ≥ 500 lux 

 499 lux – 300 lux 

 < 300 lux 

 
Gränsvärdena i Tabell 8 är baserade på den rekommendation Månsson (2003) anger. Denna 
rekommendation anger att belysningsstyrkan ska vara 500 lux men för att lättare visuellt 
kunna se eventuella skillnader i belysningsstyrka i lokalen har ytterligare två intervaller tagits 
med, det vill säga de intervall som motsvaras av färgerna gul och röd i Tabell 8. 
 

Figur 33 Sluten ljusarmatur av mindre modell Figur 32 Sluten ljusarmatur 
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Figur 34 Luxkarta med gränsvärden 

Mätningen av belysningsstyrkan, illuminansen, visade på ett varierat resultat beroende på 
plats i arbetslokalen, vilket kan ses i Figur 34. Generellt visade mätningarna på en bättre 
belysningsstyrka i övre och undre delen av arbetslokalen. I övre delen av arbetslokalen 
används en annan modell av ljusarmatur jämfört mot resterande delar av lokalen. Denna 
modell av ljusarmatur är öppen med reflektorer som riktar ljuset både uppåt och nedåt. Att 
modellen är öppen gör den mindre känslig mot smuts vilket skulle kunna förklara det bättre 
resultatet vid ljusmätningarna. På de övriga ljusarmaturerna, som är en sluten armatur med 
plexiglas, fastnar smuts och damm lättare vilket försämrar spridningen av ljuset från 
ljusarmaturerna. I mitten av lokalen används en liknande sluten ljusarmatur med plexiglas, 
men som är ungefär hälften så lång. Dessutom är dessa placerade ovanför och mellan 
ventilationstrummor vilket förhindrar spridningen av ljuset till arbetsytorna.  
 
Majoriteten av ytorna i lokalen uppnår inte den rekommendation som Månsson (2003) 
anger till 500 lux.  

Luminansfördelning 
Luminansen mättes på varje arbetsstation för att jämföra mot det luminansförhållande som 
Bohgard et. al (2008) rekommenderar enligt Figur 3. Samma mätpunkter som vid mätningen 
av illuminansen användes för att sedan beräkna ett medelvärde inom det området. Ytan för 
arbetsområde, omedelbar omgivning och yttre omgivning för respektive arbetsstation samt 
beräkningspunkterna redovisas i Bilaga 2. Medelvärdena för de respektive områdena 
användes sedan för att ta fram luminansförhållandet vid de olika arbetsstationerna, vilka 
presenteras i Tabell 9.  
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Tabell 9 Luminansförhållandet vid arbetsstationerna 

Arbetsstation Luminansfördelning 

Verkstadsbord L1-prover 3,7: 1: 1,7 
Verkstadsbord blandzonsprover 2,2: 1: 1,4 
Fräs 2,2: 1: 1,4 
Såg 2,7: 1: 1,3 
Slip 1: 1,5: 1,1 
Syraskåp 1: 1,2: 1,8 
Syrabehållare 1: 1,5: 1,7 

 
Utifrån Tabell 9 erhålls informationen om att inga arbetsstationer uppnår den 
rekommendation som Bohgard et. al (2008) anger till 5:3:1. För att öka luminansen i 
arbetsområdet på verkstadsborden bör de svarta gummimattorna som bordskivorna är 
utrustade med idag bytas ut mot ljusgrå. För samtliga arbetsstationer gäller även att 
ljusarmaturernas placering måste anpassas till arbetsstationerna för att på så vis förbättra 
luminansen.  
 
Samtidigt som luminansen mättes kontrollerades även skuggbildningen i arbetsområdet för 
respektive arbetsstation. Resultatet av denna kontroll redovisas i Bilaga 3. Överlag visar 
kontrollen av skuggbildningen att majoriteten av ljusarmaturerna är felplacerade och ger 
således en oönskad skuggbildning. Sämst skuggbildning fås vid de båda verkstadsborden där 
skuggan faller rakt mot personalen, vilket gör det svårare att se detaljerna på proverna. 

5.2 Ljud 
Vid bullerkartläggningen mättes den ekvivalenta ljudnivån (LAeq), maximala ljudnivån (LAFmax) 
och impulstoppvärde (Lcpkmax) . Resultatet från dessa mätningar presenteras i Tabell 10. 
Utförligare kommentarer om mätningarna, positionerna för mätningarna i lokalen samt hur 
lång tid mätningarna genomfördes redovisas i Bilaga 4. 
 
Som framgår av Tabell 10 erhålls högsta ekvivalenta ljudnivån, maximala ljudnivån och 
impulstoppvärdet vid arbetsmomenten prägling och vinkelslip. Även arbetsmomenten 
slipning och slaggknackning har relativt höga mätvärden.  
 

Tabell 10 Bullermätningar: Ekvivalent ljudnivå (LAeq [dBA]), Maximal ljudnivå (LAFmax [dBA]) och 
Impulstoppvärde (Lcpkmax [dBC]) 

 

Arbetsstation LAeq [dBA] LAFmax [dBA] Lcpkmax [dBC] 

Fräs 82 96 108 

Såg 79 88 101 

Slip 89 98 108 

Prägling 94 110 126 

Skärslaggborttagning 87 103 121 

Lägga prov på vagn 71 97 110 

Vinkelslip 94 103 113 

Bakgrundsljud Verkstad 54 54 81 

Bakgrundsljud Syrarum 64 72 86 
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Dock gäller Arbetsmiljöverkets insatsvärden för den ekvivalenta ljudnivån för en tidsperiod 
på åtta timmar, det vill säga en normal arbetsdag. Eftersom inga mätningar genomfördes 
under åtta timmar kan inte värdena för ekvivalent ljudnivå i Tabell 10 jämföras mot 
Arbetsmiljöverkets insatsvärden i Tabell 4. De uppmätta ekvivalenta ljudnivåerna kan istället 
ses som en riktlinje för vilka arbetsstationer som ger en hög ekvivalent ljudnivå när de 
används, och genom punktåtgärder åtgärda dessa för att få en lägre ljudnivå i verkstaden. 
 
I Figur 35 illustreras samtliga arbetsstationers mätvärden för den ekvivalenta ljudnivån, samt 
att Arbetsmiljöverkets undre och övre insatsvärden är inritat i samma figur. Utifrån Figur 35 
erhålls då att arbetsstationerna Slip, Prägling, Skärslaggborttagning och vinkelslip hamnar 
ovanför båda dessa insatsvärden. Således är det dessa som bör undersökas närmare för att 
sänka ljudnivån i verkstaden. 
 
Ingen av de uppmätta maximala ljudnivåerna och impulstoppvärdena i Tabell 10 överstiger 
Arbetsmiljöverkets insatsvärden på 115 dBA respektive 135 dBC. 
 

 
Figur 35 Illustration över den ekvivalenta ljudnivån på arbetsstationerna i verkstaden 

För arbetsstationerna Fräs, Prägling, Skärslaggborttagning och vinkelslip som det 
genomfördes tidsstudier på enligt Tabell 7, kan de ekvivalenta ljudnivåerna i Tabell 10 räknas 
om så att de motsvarar den dagliga bullerexponeringsnivån, LAeq, 8h, och kan jämföras mot 
arbetsmiljöverkets insatsvärden. Beräkningarna genomförs enligt ekvation (2) s. 12 och 
baseras på den cykeltid för respektive arbetsmoment som presenteras i Tabell 7 samt en 
hantering av elva stycken prover under en arbetsdag. Resultatet av omräkningen 
presenteras i Tabell 11. 
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Tabell 11 Omräkning av den ekvivalenta ljudnivån till daglig bullerexponeringsnivå, LAeq, 8h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Utifrån Tabell 11 erhålls att ingen bullerexponeringsnivå, LAeq, 8h, överstiger 
Arbetsmiljöverkets insatsvärden.  

5.3 Ergonova 
Ergonova genomfördes på de arbetsmoment som är listade i Tabell 12. Tidstudierna för 
respektive arbetsmoment gjordes indirekt med hjälp av filmmaterial som spelades in för 
varje arbetsmoment. Resultatet av analysen presenteras i Figur 36 och Figur 37. Båda dessa 
figurer innehåller utrymme för att fylla i resultatet från framtida lösningar, men eftersom 
analysen i denna del av projektet bara används för att skatta nuläget lämnas dessa 
utrymmen tomma. I Figur 36 presenteras resultatet av den fysiska belastningen utan 
tidsvägning för respektive arbetsmoment. Med fysisk belastning avses poängen för 
arbetsställning och poängen för vikt/kraft vid utförandet av arbetsmomentet. I Figur 37 
presenteras resultatet av den fysiska belastningen med tidsavvägning, det vill säga att 
bedömningen av den fysiska belastningen även inkluderar cykeltiden för respektive 
arbetsmoment. 
 

Tabell 12 Förtydligande av nummer kopplat till arbetsmoment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsstation LAeq [dBA] LAeq, 8h [dBA] 

Fräs 82 73 

Prägling 94 73 

Skärslaggborttagning 87 70 

Vinkelslip 94 74 

Nummer Arbetsmoment 

1 Urlastning av prov ur bil 

2 Slaggknackning 

3 Prägling 

4 Montering av prov i fräs 

5 Slipning 

6 Urlastning ur syrabad 

7 Tvättning av prover 
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Figur 36 Fysisk belastning utan tidsavvägning på arbetsuppgiftsnivå 

 

 
Figur 37 Sammanställning av fysisk belastning med tidsavvägning på arbetsuppgiftsnivå och per produkt 

Bedömningen av den fysiska belastningen utan tidsavvägning fick högst poäng för 
arbetsmomenten: Urlastning av prov ur bil (1), Slaggknackning (2), Montering av prov i fräs 
(4) och Urlastning ur syrabad (6). Samtliga av dessa fyra arbetsmoment involverar 
ogynnsamma arbetsställningar och manuell hantering av L1-proverna. När tidsavvägningen 
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tas i beaktande i bedömningen, Figur 37, är det arbetsmomenten: Slaggknackning (2) och 
Urlastning ur syrabad (6) som får de högsta poängen.  
 
Sammanfattningen av den fysiska belastningen med tidsavvägning, Figur 37, ger en visuell 
överblick över arbetsmomenten och därmed även möjligheten att prioritera mellan dessa då 
förbättringar ska genomföras. Denna bedömning är även mer relevant jämfört mot 
bedömningen av fysisk belastning utan tidsvägning då även tidsaspekten i genomförandet är 
inkluderat och ger ett mått på den totala belastningsdosen i det aktuella arbetsmomentet.  

5.4 RULA och REBA 
RULA genomfördes på de arbetsmoment som bedömdes i Ergonova, där resultatet 
presenteras i Figur 38 och förklaringen till respektive nummer i Tabell 12.  
 

Tabell 13 Poängskala och respektive åtgärd för RULA 

Poäng Åtgärd 

1-2 Acceptabelt 

3-4 Undersök närmare 

5-6 Undersök närmare och förändra snarast 

7 Undersök och förändra direkt 

 
 
Resultatet från RULA, Figur 38, visar att arbetsmoment 1, 2 och 6 ligger inom den poängskala 
som motsvarar åtgärden: Undersök vidare och förändra snarast, enligt Tabell 13.  Dessa 
arbetsmoment är; Urlastning ur bil, Slaggknackning och Urlastning ur syraskåp. 

 
Figur 38 Sammanställning av RULA-poängen för respektive arbetsmoment 

REBA genomfördes på samma arbetsmoment som RULA och Ergonova gjordes på. 
Resultaten från dessa presenteras Figur 39 och visar att arbetsmoment 1 (Urlastning ur bil) 
ligger inom den poängskala som motsvarar åtgärden: Hög risk, utred och implementera 
förändringar, enligt Tabell 14. Arbetsmomenten 2 (Slaggknackning), 3 (Prägling) och 6 
(Urlastning ur syraskåp) ligger inom den poängskala som motsvarar åtgärden: Medium risk, 
utred vidare och förändra snarast, enligt Tabell 14. 
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Tabell 14 Poängskala och respektive åtgärd för REBA 

Poäng Åtgärd 

1 Försumbar risk 

2-3 Liten risk, förändring kan behövas 

4-7 Medium risk, utred vidare och förändra snarast 

8-10 Hög risk, utred och implementera förändringar 

11+ Väldigt hög risk, implementera förändringar 

 

 
Figur 39 Sammanställning av REBA-poängen för respektive arbetsmoment 

Gemensamt för de utförda RULA- och REBA-analyserna är att arbetsmomenten Urlastning ur 
bil, Slaggknackning och Urlastning ur syraskåp ligger inom en poängskala som innebär att 
arbetsmomentet ska undersökas vidare och att en förändring bör ske snarast. REBA visar 
även att arbetsmomentet prägling ligger inom den poängskala som motsvarar åtgärden 
undersök vidare och förändra snarast, men den har lägre poäng i jämförelse med de andra 
arbetsmomenten, varför detta arbetsmoment utesluts i det fortsatta arbetet. Prioriteringen 
ligger på att förbättra de ur belastningssynpunkt värsta arbetsmomenten.  
 
Nedan ges en närmare analys av de tre arbetsmomenten som har fått högst poäng, där 
förklaring ges till varför dessa höga poäng har uppnåtts. 
 
1: Urlastning av prov ur bil 
Utgångspunkten vid urlastning av prover ur bilen innebär en kraftigt böjd rygg, vilket visas i 
Figur 40. Det händer även att personalen lyfter två eller fler prover per lyft, vilket ökar 
belastningen på ländryggen vid denna kroppsställning.   
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För att nå slutpositionen, enligt Figur 41, måste personalen vrida kroppen cirka 180° och 
lyfta upp proverna i brösthöjd för att lägga dem på saxlyftvagnen. Denna rörelse belastar 
rygg och axlar. Höjden från golvet i bagageutrymmet i bilen till saxlyftvagnen är cirka 60 cm. 
Således lyfts provet 60 cm i vertikal ledd. 
 
Detta arbetsmoment utförs i regel en gång per dag och då på morgonen vid arbetsdagens 
början. Övriga prover hämtas manuellt vid slittarna med hjälp av hinkar som proverna 
placeras i eller så bärs de manuellt i famnen eller med hjälp av en polygrip. 
 

 

Figur 40 Utgångspunkt vid urlastning av prover ur bil 

Figur 41 Slutposition vid urlastning av prov ur bil 
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2: Slaggknackning 
Slaggknackningen, Figur 42, innebär många slag med hammaren på mejseln för att på så vis 
bryta bort skärslagget. Detta moment belastar axlar, underarmar och handleder. Det uppstår 
även ett ryck om mejseln slinter från provet när den slås till med hammaren, vilket ger ett 
ryck i armen. I snitt slaggknackas elva prover per person och skift på provhanteringen där 
mängden skärslagg styr hur lång tid det tar samt vilken kraft som krävs för att bryta bort 
skärslagget.  
 

 

Det finns även möjlighet att använda ett städ, Figur 43, för att få ett stummare underlag och 
därmed bättre stöd. Dock blir arbetshöjden cirka 15 cm högre, totalt 107 cm, när denna 
används vilket är på gränsen till för högt, vilket kan ses i Figur 43. Detta gäller framför allt 
den kvinnliga personalen. Ett annat problem som uppstår då städet används är att provet 
glider vid varje tillslag på grund av att det inte finns något mothåll eller stopp på städet. 
Detta medför att personalen efter några tillslag måste flytta om provet och lägga det tillrätta 
på städet. Detta ökar den manuella hanteringen av proverna. 
 

 

Figur 43 Slaggknackning på städet 

Figur 42 Slaggknackning på gummibeklätt arbetsbord 
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6: Urlastning ur syrabad 
Urlastningen av prover ur syraskåpet inleds med att proverna tas upp ur provhållaren i 
syraskåpet enligt Figur 45. Eftersom det är trångt och att provhållaren är placerad högt upp, 
måste proverna lirkas ut vilket föranleder personalen till att använda mindre fördelaktiga 
kroppsställningar. Detta arbetsmoment är även förenat med ett stressmoment då proverna 
snabbt måste lyftas ur provhållaren och placeras på vagnen för att snabbt kunna påbörja 
tvättningen och spritningen av proverna. Annars riskerar proverna att oxidera. Detta 
stressmoment medför en ökad tendens till att ta genvägar i hanteringen av proverna, vilket 
ökar risken för belastningsbesvär. 

 
 I Figur 45 ses ett exempel på denna mindre fördelaktiga kroppsställning där underarmen 
pekar uppåt och lyftet anstränger axlarna. Nästa delmoment i urlastningen ur syraskåpet 
innebär en vridning av överkroppen cirka 180°, där slutpositionen ses i Figur 44.  
 
Detta arbetsmoment utförs cirka två gånger per dag. Det kan bli fler gånger beroende på hur 
många prover som ska beredas under dagen. 

5.5 Besvärsenkät 
En besvärsenkät delades ut till samtliga fem personer som arbetar med hanteringen av L1-
prover för att erhålla en subjektiv bild av den belastning som arbetsmomenten innebär. Utav 
dessa fem personer besvarade tre personer enkäten. De tre besvarade enkäterna finns i 
Bilaga 5. En av de som inte besvarade enkäten ansåg sig inte kunna besvara den då denna 
person bara hade arbetat en mycket kort tid på provhanteringen. Den andra personen som 
inte besvarade enkäten ansåg sig inte ha några besvär kopplade till hanteringen av L1-
prover, då denne sällan arbetade kontinuerligt med dessa.   

5.5.1 Besvär 
Utifrån de tre besvarade enkäterna upplevde samtliga personer smärta på jobbet. Två 
personer angav även att besvären uppkommer efter några timmar, medan den tredje 
personen angav att besvären uppkommer efter ett arbetspass. Fel! Hittar inte referenskälla. 
llustrerar en sammanställning av de angivna besvärens lokalisering på kroppen, där besvär i 

Figur 45 Urlastning ur syraskåp Figur 44 Slutposition vid urlastning av prover ur 
 syraskåpet 
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vänster framsida axel, nacke, baksida axlar, höger armbåge och höger handled är klart 
överrepresenterade utifrån de tre besvarade enkäterna. Samtliga enkäter anger att besvären 
i axlarna har funnits i några år. Dock beskrivs smärtan olika dessa emellan, där hela skalan 
mellan 1 (Lite smärtsamt) och 5 (Mycket smärtsamt) finns representerat. En enkät angav 
även att denne person vaknade på natten på grund av smärtan i axeln. Även besvären i 
höger handled har funnits i några år där smärtan beskrivs som 3 (Smärtsamt) och 5 (Mycket 
smärtsamt) av de två besvarade enkäterna. Besvären i nacken har även de funnits i några år 
och smärtan beskrivs som 2 (Något smärtsamt) och 5 (Mycket smärtsamt).  Vad gäller 
besvären i höger armbåge har två enkäter angett att dessa har funnits i några månader och 
smärtan beskrivs som 2 (Något smärtsamt) och 5 (Mycket smärtsamt).   
 

 
Figur 46 Sammanställning över besvärens lokalisering 

5.5.2 Besvär relaterade till arbetsmoment 
Samtliga personer relaterar besvären till två gemensamma arbetsmoment och dessa är 
slaggknackningen och alla manuella lyft som genomförs i verkstaden, framför allt vad avser 
lyft mellan arbetsstationer. Två personer anger även den ökade belastningen under 
helgerna, då det är endast en person som sköter alla arbetsuppgifter i verkstaden, som en 
anledning till besvären. Orsaken till detta är framför allt det stressmoment som uppkommer 
vid ensamarbete som kan leda till att genvägar tas vid hanteringen av L1-proverna och 
därmed orsaka en högre belastning. 
 
Vad avser besvären i handleder och armbågar relaterar personalen dessa till det slagarbete 
som utförs vid slaggknackningen. Både Hultafors (2012) och Chengalur, Rodgers & Bernard 
(2003) påvisar att just att ett sådant slagarbete kan utgöra en risk för karpaltunnelsyndrom 
och Hultafors (2012) nämner även risken för tennisarmbåge. 

5.5.3 Förslag på åtgärder 
De föreslagna åtgärderna är främst fokuserat på alternativa metoder att hantera 
slaggknackningen, då detta arbetsmoment ansågs vara en stor bidragande orsak till 
belastningsbesvären. Två enkäter ger förslag på den slaggborttagningsmaskin som är under 
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utveckling på mekaniska verkstaden på SSAB EMEA AB i Luleå. En av enkäterna anger även 
en flytt av arbetsmomentet så att det genomförs direkt efter att proverna har skurits ut ur 
slabsen, med motiveringen att det är lättare att få bort slagget medan proverna fortfarande 
är varma. Det föreslås även att arbetsinstruktionerna för personalen som arbetar vid 
slittarna ändras, så att skärhastigheten sänks vid utskärningen av proverna. Detta ska minska 
mängden skärslagg som bildas vilket även gör det lättare att få bort.  
 
En enkät efterfrågar även en bättre ergonomiskt utformad arbetsplats så att möjligheten till 
en minskad belastning finns.  

5.6 Transporter i verkstaden 
Transporterna inne i verkstaden utförs idag på två sätt. Det ena sättet är att använda sig av 
en vagn och det andra sättet är att manuellt bära proverna. Oavsett transportmetod är 
flödet i verkstaden förknippat med långa transportsträckor, vilket illustreras i Figur 47.  
 

 
Figur 47 Transporter i verkstaden 

 
Det finns två typer av vagnar som används i verkstaden. Den första vagnen används för att 
transportera proverna från lastkajen till verkstadsbordet. Vagnen är en saxlyft, Figur 49, som 
gör det möjligt att reglera arbetshöjden för att enklare kunna lasta av proverna. Den andra 
vagnen, Figur 48, används dels i syrarummet där proverna placeras på vagnen efter 
syrabadet men även i vissa fall som transporthjälpmedel mellan verkstadsbordet och fräsen. 
Dock är det vanligare att proverna bärs manuellt mellan dessa arbetsstationer. 
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Den manuella transporten av proverna sker dels mellan verkstadsbordet och fräsen, enligt 
ovan, men även mellan verkstadsbordet och syrarummet där proverna placeras i 
provhållaren som är monterad i syraskåpet. 
 

5.7 Valda arbetsmoment till konceptframtagning 
Utifrån sammanställningen av fysisk belastning med tidsavvägning för arbetsmomenten i 
Ergonova-analysen hade arbetsmomenten Slaggknackning och Urlastning ur syraskåp störst 
fysisk belastning. Dessa två arbetsmoment hade även höga poäng i både RULA och REBA. 
Dessa analyser visade även på höga poäng för arbetsmomentet Urlastning ur bil. Således 
väljs först och främst dessa tre arbetsmoment till generingen av koncept som ska minska 
belastningen och den manuella hanteringen. Utifrån besvärsenkäten framkom det även att 
personalen relaterar vissa besvär till de transporter som utförs i verkstaden, detta gäller 
framför allt de manuella transporterna där proverna bärs mellan arbetsstationerna. Därför 
väljs även arbetsmomentet Transporter i verkstaden till konceptframtagningen. 
 
 

  

Figur 48 Vagn Figur 49 Saxlyftvagn 
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6 Framtidsbeskrivning och - analys 
SSAB planerar en kapacitetsökning till 3 miljoner ton per år, vilket innebär en 
kapacitetsökning på cirka 7 procent jämför mot dagens produktion. Idag utgörs cirka 37 % av 
SSAB:s leveranser av nischprodukter. Med nischprodukter menar SSAB själva deras 
höghållfasta stål, som de även är ledande producent av. Målet är att denna andel 
nischprodukter ska vara 50 % år 2015 (SSAB AB, 2012).  Detta innebär i stort sett att alla nya 
stålsorter som läggs till i produktionen idag är nischprodukter, vilket i slutändan påverkar 
arbetsbelastningen på provhanteringen då det tas prover på samtliga nischprodukter. Därav 
kommer det bli fler prover som måste hanteras manuellt och den totala belastningen 
kommer således att öka.  
 
SSAB planerar att införa en ny skärutrustning som skär ut proverna direkt efter att slabsen 
har tillverkats. För huvjärn, som är slabs med en särskild stålkvalitet som kräver en långsam 
kylning i 24 eller 48 timmar, innebär detta en kortare ledtid då proverna kan analyseras 
samtidigt som slabsen ligger kvar i huvarna. Praktiskt innebär detta att när slabsen har legat 
klart i huv är de klara för lastning och vidaretransport till skillnad mot dagens hantering där 
provhanteringen påbörjas först efter att de har legat klart i huvarna. Dock innebär 
varmprovtagningen en ökad arbetsbelastning på provhanteringen då skärslagget på 
varmtagna prover är avsevärt svårare att knacka bort med dagens arbetsmetod. Det krävs 
både större kraft och fler slag jämfört mot ett kalltaget prov, vilket innebär en ökad 
belastningsdos. 
 
SSAB arbetar aktivt med arbetsmiljön på provhanteringen tillsammans med personalen. Ett 
bestående problem under en längre tid har varit arbetsmomentet slaggknackning. För att 
råda bot på detta problem håller personal på Mekaniska verkstaden på SSAB att ta fram en 
hydraulisk utrustning som ska kunna skära/pressa bort skärslagget. Utrustningen är fast och 
försedd med hållare för proverna där de kan spännas fast. Genom en momentarm i form av 
ett handtag ska brukaren kunna föra ned ett skärhuvud som skär/pressar bort skärslagget. 
Denna utrustning skulle då kunna eliminera det slagarbete som utförs i dagens 
arbetsmoment vilket i kombination med varmprovtagningen skulle vara nödvändigt för att 
eliminera risken för en ökad belastningsdos. 
 
SSAB har delvis implementerat ett nytt system för numrering av prover, så kallat 
löpnummer. När användningen av löpnummer är i full drift medför detta att hanteringen av 
följesedlar elimineras helt och hållet då den nya hanteringen ska ske digitalt. Dessutom 
räcker det med att prägla proverna med löpnumret till skillnad mot dagens hantering där 
personalen på slittarna först märker proverna med information om vilken slabs provet 
kommer från samt vilken typ av prov det är. När proverna sedan kommer till 
provhanteringen märks de om och ett provnummer präglas in. Detta innebär att löpnumret 
skulle kunna präglas in redan vid slittarna och därmed skulle några onödiga arbetsmoment 
att försvinna. 
 
SSAB arbetar aktivt med att implementera SSAB One i deras verksamhet vilket har lett till en 
ökad involvering av personalen i det förbättringsarbete som sker på provhanteringen. Målet 
med förbättringsarbetet är att med hjälp av kunskapen hos medarbetarna skapa ett bättre 
arbetssätt och att avvikelser uppmärksammas för att på så vis kunna förbättra kvaliteten.  
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7 Kravspecifikationer 
Kravspecifikationerna i detta avsnitt är uppdelade på områden som baseras på de 
arbetsmoment som i 5.7 identifierades som störst bidragande till belastningsbesvär. Dessa 
områden är Urlastning ur bil, Slaggknackning, Syraskåp och Transporter i verkstaden. 
Kravspecifikationerna sammanfattar de krav som ställs på respektive lösningsförslag för 
respektive område. Gemensamt för samtliga kravspecifikationer är fokus på att minimera 
den manuella hanteringen.  För alla områden utom Transporter i verkstaden gäller även 
kravet att lösningen ska förbättra resultatet i både REBA och RULA.  

7.1 Urlastning ur bil 
Kravspecifikationen för arbetsmomentet urlastning ur bil fokuserar främst på att förhindra 
dåliga arbetsställningar vid utövandet. Det är viktigt att kommande lösningar kan medföra 
en ökad potential för bättre ergonomi vilket föranleder ett krav på att lösningarna ska 
förhindra kroppsvridningar i överkroppen samt höga lyft. Kraven är utformade på ett sådant 
sätt att de inte begränsar konceptgenereringen utan kraven ska kunna appliceras på flera 
olika lösningar. En sammanfattning av kraven presenteras i Tabell 15 där kraven även är 
utvärderade mot varandra. Utvärderingen resulterade i den vikt som respektive krav har i 
Tabell 15. Fullständiga krav finns i Bilaga 6 och hela utvärderingen av kraven i Bilaga 7. 
 

Tabell 15 Kravspecifikation för urlastning ur bil 

 Krav för urlastning ur bil  Vikt 

Övergripande krav   

Praktiskt genomförbar 3 

Utformad för att minimera antalet manuella lyft 3 

Ge bättre resultat i REBA än nuläget 3 

Ge bättre resultat i RULA än nuläget 3 

Minimera onödiga transporter 2 

Vara understödd av personalen på provhanteringen 1 

Minimera ljudalstring 1 

Miljö- och arbetsmiljökrav  

Följa gällande miljö- och arbetsmiljöföreskrifter och lagar 3 

Utrymmeskrav   

Hantera prover på 120*219*38 mm 3 

Övriga krav   

Förhindra vridningar i överkropp 3 

Förhindra höga lyft 3 

Hantera vikter mellan 6 och 9 kg 3 

Får inte ta längre tid än nuläget 1 
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7.2 Slaggknackning 
Kravspecifikationen för arbetsmomentet skärslaggborttagning är främst inriktad på att 
eliminera de delmoment i arbetsmetoden som förorsakar de dåliga resultaten i REBA och 
RULA samtidigt som kravet på att lösningen effektivt ska kunna avverka skärslagget innebär 
att det ska krävas mindre kraft med den nya arbetsmetoden för att ta bort skärslagget. Som 
komplement till detta är det även satt ett krav som innebär att den nya lösningen inte får ta 
längre tid än nuläget. Detta är särskilt viktigt då det annars finns en risk att den nya 
lösningen inte används. För att säkerställa att personalen är villiga att använda den nya 
lösningen är det även satt ett krav på att den ska vara understödd av personalen på 
provhanteringen. En sammanfattning av kraven presenteras i Tabell 16 där kraven även är 
utvärderade mot varandra. Utvärderingen resulterade i den vikt som respektive krav har i 
Tabell 16. Fullständiga krav finns i Bilaga 6 och hela utvärderingen av kraven i Bilaga 7. 
 

Tabell 16 Kravspecifikation för skärslaggborttagning 

 

 

7.3 Syraskåp 
Kravspecifikationen för syraskåpet fokuserar främst på att medföra en lösning som 
genererar bättre arbetsställningar vid utövandet samt att den manuella hanteringen av 
proverna ska minska. För att lösningen ska vara praktiskt genomförbar eller snarare 
användbar är det även satt ett krav på att den ska vara syrabeständig mot saltsyra med en 
koncentration på 16 %. För att inte förlora kapacitet i syraskåpet, jämfört mot dagens 
syraskåp, är det även satt ett krav på att det ska rymmas minst 15 prover. Kravet innebär 
således att kapaciteten blir lika stor som idag eller större. En sammanfattning av kraven 

Krav för skärslaggborttagning Vikt 

Övergripande krav   

Praktiskt genomförbar 3 

Utformad för att minimera antalet manuella lyft 3 

Ge bättre resultat i REBA än nuläget 3 

Ge bättre resultat i RULA än nuläget 3 

Minimera onödiga transporter 2 

Vara understödd av personalen på provhanteringen 1 

Minimera ljudalstring 1 

Miljö- och arbetsmiljökrav  

Följa gällande miljö- och arbetsmiljöföreskrifter och lagar 3 

Utrymmeskrav  

Hantera prover på 120*219*38 mm 3 

Övriga krav  

Förhindra vridningar i överkropp 3 

Förhindra höga lyft 3 

Effektivt avverka skärslagg 3 

Hantera vikter mellan 6 och 9 kg 3 

Medföra variation i arbetsställningar 3 

Får inte ta längre tid än nuläget 1 
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presenteras i Tabell 17 där kraven även är utvärderade mot varandra. Utvärderingen 
resulterade i den vikt som respektive krav har Tabell 17. Fullständiga krav finns i Bilaga 6 och 
hela utvärderingen av kraven i Bilaga 7. 
 
  

Tabell 17 Kravspecifikation för syraskåpet 

Krav för syraskåp Vikt 

Övergripande krav  

Praktiskt genomförbar 3 

Utformad för att minimera antalet manuella lyft 3 

Ge bättre resultat i REBA än nuläget 3 

Ge bättre resultat i RULA än nuläget 3 

Minimera onödiga transporter 2 

Vara understödd av personalen på provhanteringen 1 

Minimera ljudalstring 1 

Miljö- och arbetsmiljökrav  

Följa gällande miljö- och arbetsmiljöföreskrifter och lagar 3 

Utrymmeskrav  

Hantera prover på 120*219*38 mm 3 

Rymma ≥ 15 prover 3 

Övriga krav  

Får inte ta längre tid än nuläget 3 

Förhindra vridningar i överkropp 3 

Förhindra höga lyft 3 

Hantera vikter mellan 6 och 9 kg per prov 3 

Utrustningen ska klara syra 3 

 
 

7.4 Transporter i verkstaden 
I kravspecifikationen för transporter i verkstaden läggs stor vikt på att minimera den 
manuella hanteringen samt att hanteringen av L1-proverna inte ska störa den övriga 
verksamheten i verkstaden. Det är även satt krav på att kommande lösningar inte ska 
innebära höga lyft samt vridningar i överkropp vilket ger ett fokus på bra ergonomiska 
arbetsställningar vid transporterna. Kravet på att lösningen ska kunna hantera flera prover 
samtidigt är satt för att säkerställa att det inte ska ta längre tid att transportera proverna än 
nuläget. En sammanfattning av kraven presenteras i Tabell 18 där kraven även är 
utvärderade mot varandra. Utvärderingen resulterade i den vikt som respektive krav har i 
Tabell 18. Fullständiga krav finns i Bilaga 6 och hela utvärderingen av kraven i Bilaga 7. 
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Tabell 18 Kravspecifikation för transporter i verkstaden 

Krav för transporter i verkstaden Vikt 

Övergripande krav  

Praktiskt genomförbar 3 

Utformad för att minimera antalet manuella lyft 3 

Minimera onödiga transporter 2 

Vara understödd av personalen på provhanteringen 1 

Minimera ljudalstring 1 

Miljö- och arbetsmiljökrav  

Följa gällande miljö- och arbetsmiljöföreskrifter och lagar 3 

Utrymmeskrav  

Hantera prover på 120*219*38 mm 3 

Övriga krav  

Förhindra vridningar i överkropp 3 

Hantera vikter mellan 6 och 9 kg 3 

Minimera störningar på övrig verksamhet i verkstaden 3 

Förhindra höga lyft 2 

Hantera flera prover samtidigt 2 

Får inte ta längre tid än nuläget 1 
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8 Konceptförslag 
Då SSAB har ett stort intresse för att få bort alla belastningsergonomiska risker som finns i de 
nuvarande arbetsmomenten har konceptframtagningen fokuserat på lösningar som innebär 
en minimering av manuell hantering och mindre fysisk belastning i arbetsmomenten. 
 
Utifrån de arbetsmoment som i 5.7 identifierades som värst bidragande till 
belastningsbesvär, tas konceptförslag på förändringar fram till respektive arbetsmoment. 
Samtliga konceptförslag är framtagna med hjälp av brainstorming, benchmarking och 
diskussioner med personalen på provhanteringen.  

8.1 Urlastning ur bil 
För denna process togs det fram tre stycken konceptförslag. Samtliga av dessa är inriktade 
på att minimera den manuella hantering som utförs i dagens urlastning ur personbilen samt 
att eliminera det höga lyftet och kroppsvridningen som sker i samband med att proverna 
lastas ur bilen och läggs på vagnen uppe på lastkajen. 

8.1.1 Koncept 1 
Detta konceptförslag innebär att urlastning av prover ur personbilen utförs på marknivå där 
de flyttas över till en saxlyftvagn. I personbilen är proverna placerade i en utdragbar kassett, 
Figur 50, som är fastmonterad i bagageutrymmet. Botten i kassetten är försedd med 
fastmonterade kulor som gör det möjligt att rulla proverna på. Vid urlastning dras kassetten 
ut varpå saxlyftvagnen körs fram och placeras bredvid kassetten. Saxlyftvagnen är även den 
utrustad med fastmonterade kulor vilket möjliggör en enkel transport från kassetten genom 
att rulla proverna. 
 

Därefter körs saxlyftvagnen upp på ett lyftbord, Figur 51, som är utrustat med staket. 
Staketet möjliggör transport medan personal står på lyftbordet. Lyftbordet höjs sedan så att 
det är i nivå med lastkajen och saxlyftvagnen kan rullas in i verkstaden.  
 
Fördelen med detta koncept är att de värsta belastningarna i detta arbetsmoment 
elimineras i och med att proverna inte behöver lyftas upp på vagnen som står på lastkajen, 
se Figur 41.  
 

Figur 50 Kassett och mobil saxlyft utrustade med fastmonterade kulor 
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Figur 51 Lyftbord EdmoLift TL2000 (EdmoLift AB, 2012) 

För att underlätta placeringen av saxlyftvagnen på lyftbordet används en uppkörningsramp 
både på marknivå och på lastkajen enligt Figur 52.  

 

 
Figur 52 Lyftbord i översta läget (lastkaj) 

8.1.2 Koncept 2 
Att använda sig av en elektrisk trappkärra, Figur 53, innebär en möjlighet att transportera 
proverna via trappan som finns i anslutning till lastkajen, Figur 54. Den elektriska 
trappkärran är utrustad med ben som hjälper till att lyfta lasten i trapporna. Urlastning ur 
personbilen kan då genomföras på två sätt. Antingen lyfts proverna ut en och en och läggs 
på trappkärran eller så används en behållare som rymmer ett antal prover där behållaren 
hanteras med hjälp av trappkärran.  
 
Fördelen med detta konceptförslag är att de värsta belastningarna i detta arbetsmoment 
elimineras i och med att proverna inte behöver lyftas upp på vagnen som står på lastkajen. 
Ytterligare en fördel är om en behållare används för proverna vilket då skulle innebära att 
den manuella hanteringen av de enskilda proverna skulle elimineras.  
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Figur 53 Cargo master 400 (MicroLogistic, 2012) 

8.1.3 Koncept 3 
Travers är ett bra hjälpmedel för att hantera förflyttningar av objekt. Detta konceptförslag 
som illustreras i Figur 54 består av en Quick-Lift Line QL2000 som ska användas för att lyfta 
ut proverna ur personbilen och sedan lasta av dem på en vagn som står på lastbryggan. För 
att lättare komma åt proverna används en likadan kassett som i koncept 1 i 8.1.1. Fördelen 
med denna typ av travers är framför allt manöverdonet som känner av handens rörelse när 
lyftverktyget antingen ska höjas eller sänkas. Detta skapar en bättre känsla vid hanteringen 
jämfört mot användning av en vanlig traditionell manöverdosa.  Själva lyftenheten är 
monterad i ett motordrivet traverssystem som medför ett utökat arbetsområde i 
horisontalplanet. Således är placeringen av personbilen inte knuten till en fast punkt utan 
det räcker att den placeras inom traversens arbetsområde när urlastning ska ske.  
 
En nackdel med detta konceptförslag är att taket måste byggas om för att traversen ska få 
plats.  Denna ombyggnation innefattar höjning, breddning och förlängning av taket, och 
syftar till att dels medföra plats för traversen men även för att skydda den mot yttre miljö. 
 

 
Figur 54 Urlastning med hjälp av Quick Lift QL 2000 
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8.2 Slaggknackning 
För denna process togs det fram fyra stycken konceptförslag. Samtliga av dessa är inriktade 
på att minimera den manuella hantering och slagarbete som utförs i dagens arbetsmoment.  

8.2.1 Koncept 1 
Den tryckluftsdrivna mejseln, Figur 55, är ett alternativt verktyg som kan ersätta den 
befintliga hammaren och mejseln. Detta medför att den totala belastningen minskar i 
arbetsmomentet då de mest belastningsbidragande rörelserna i form av slag med 
hammaren elimineras helt. Fördelen med detta konceptförslag är framför allt att det är 
enkelt att installera och ta i bruk. Idag finns det färdigdragna tryckluftsledningar till 
verkstadsbordet, vilket skulle kunna innebära att detta koncept kan kopplas in och användas 
vid det befintliga verkstadsbordet. En annan fördel som detta koncept medför är att det likt 
med dagens hammare och mejsel inte är låst vid ett specifikt arbetsområde på 
verkstadsbordet utan den tryckluftsdrivna mejseln medför möjligheten till att arbeta över 
ett större arbetsområde. Dessutom är det enkelt att variera arbetsställningen och vinkeln på 
verktyget för att lättare kunna få bort skärslagget. 
 
En nackdel med detta konceptförslag är de vibrationer som uppstår vid användandet av den 
tryckluftsdrivna mejseln. Dessutom kan det ta längre tid att få bort skärslagget jämfört mot 
dagens metod, då den tryckluftsdrivna mejseln genererar mindre kraft vid slagen. Detta 
kompenseras dock av antalet slag per minut som är betydligt högre för den tryckluftsdrivna 
mejseln jämfört mot hammaren. Företaget IPT har tagit fram en tryckluftsdriven mejsel som 
har ett patenterat anti-vibrationssystem, HRV-601A, som ska kunna medföra en längre tids 
användning utan att få problem med vibrationsskador.  
 

 
Figur 55 IPT HRV-601A, tryckluftsdriven mejsel med anti-vibrationssystem 

8.2.2 Koncept 2 
Den lösning som SSAB själva håller på att ta fram för att lösa problematiken med 
slaggknackningen grundar sig på en utrustning som skär/pressar av skärslagget på provet 
enligt Figur 56. Utrustningen befinner sig ännu i en utvecklingsfas och är i Figur 56 ej 
fullständig. Det saknas bland annat en fastspänningsanordning som kommer att hålla fast 
provet under tiden som skärslagget skärs/pressas av. Dessutom ska utrustningen genomgå 
mätningar för att avgöra hur stor kraft som måste anbringas på skärhjulet för att skärslagget 
ska kunna avverkas. Resultatet från dessa mätningar blir sedan avgörande för om 
utrustningen ska vara mekanisk eller hydraulisk. 
 
Provet monteras först manuellt i en hållare som spänner fast provet i utrustningen. 
Fastsättningen av provet medför även en kontroll av provets läge i hållaren då provets kant 
måste ligga i linje med skärhuvudets vassa kant. Blir utrustningen mekanisk kommer ett 
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manöverhandtag, som även fungerar som momentarm, användas för att pressa skärhjulet 
mot skärslagget som på så vis skär/pressar av det. Om utrustningen istället skulle bli 
hydraulisk används en pump för att styra utrustningens rörelse. 
 

 

8.2.3 Koncept 3 
Ett sätt att förenkla arbetsmomentet som slaggknackningen innebär är att tidigarelägga hela 
arbetsmomentet så att det utförs direkt efter att proverna har skurits ut av personalen vid 
slittarna, enligt Figur 57. Detta skulle innebära en förenkling av arbetsmomentet då det är 
lättare att knacka bort slagget på varma prover. Således skulle belastningsdosen minska då 
både tiden och kraftåtgången skulle reduceras. Dock utförs själva arbetsmomentet på 
samma sätt som det görs idag, men som på grund av minskad belastningsdos enligt ovan 
inte utgör lika stor risk för belastningsbesvär. 

 Figur 57 Flytt av arbetsmomentet från provhanteringen till slittarna 

Figur 56 SSAB:s lösningskoncept som skär/pressar av skärslagget 
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Koncept 4 
Det är viktigt att de rätta förutsättningarna för en god arbetsställning finns då en specifik 
arbetsuppgift ska utföras. Detta koncept innebär att själva arbetsmomentet utförs på 
samma sätt som i nuläget, men att verkstadsbordet modifieras för att medgöra bättre 
arbetsställningar vid arbetsutförandet. 
 

 
Figur 58 Modifierat verkstadsbord 

Det modifierade verkstadsbordet, Figur 58, är utrustat med höj- och sänkbara bordsben som 
regleras med hjälp av ett manöverdon som monteras på bordsskivan. De höj- och sänkbara 
bordsbenen medför möjligheten att justera arbetshöjden så att förutsättningarna för bättre 
ergonomiska arbetsställningar kan erhållas för samtliga individer på provhanteringen.  
 
Det modifierade verkstadsbordet är även utrustat med ett nedsänkt städ som är försedd 
med en stoppkloss. Att städet är nedsänkt i verkstadsbordet medför en enklare förflyttning 
mellan verkstadsbordet och städet, utan att behöva reglera arbetshöjden. Stoppklossen 
agerar mothåll när städet används för att förhindra att provet glider iväg när skärslagget 
knackas bort, vilket eliminerar onödig manuell hantering då provets läge på städet inte 
behöver justeras.  
 
Det modifierade verkstadsbordet är även utrustat med en likadan nedsänkt hållare för 
präglingen av proverna som används idag. 

8.3 Syraskåp 
För denna process togs det fram två stycken konceptförslag. Båda är inriktade på att 
minimera den manuella hantering och ogynnsamma arbetsställning som är kopplade till 
dagens arbetsmoment.  

8.3.1 Koncept 1 
Den modifiering av syraskåpet som detta konceptförslag består av innebär att delar av det 
befintliga syraskåpet byggs om. Framför allt avser ombyggnation den provhållare som 
proven placeras i, samt att provhållaren placeras lägre ned i syraskåpet för att erhålla en 
bättre ergonomisk arbetsställning.  
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I den nya provhållaren placeras proverna liggandes enligt Figur 60, till skillnad mot dagens 
provhållare där proverna placeras stående. Detta medför att en provhållare med samma yta 
som det gamla inte rymmer lika många prover. För att inte förlora kapacitet i syraskåpet är 
den nya provhållaren utformad med två våningar som vardera rymmer nio prover och 
därmed 18 prover totalt. Detta skulle då innebära en kapacitetsökning då den gamla 
provhållaren rymmer maximalt 15 prover. Dock är den nya provhållaren cirka tio centimeter 
längre och fyra centimeter bredare än den gamla, vilket innebär att det måste investeras i 
ett nytt syrakar för att den nya provhållaren ska få plats. 

 
 
I- och urlastning sker med hjälp av de kulor som är fastmonterade i de längsgående 
medarna, enligt Figur 59, samt en likadan saxlyftvagn som används i Koncept 1 för urlastning 
ur bil, Figur 50. Med hjälp av kulorna på provhållaren och på saxlyftvagnen kan proverna 
rullas mellan dem båda. Detta medför att inga manuella lyft måste genomföras för att fylla 
respektive tömma provhållaren. Tvättningen av proverna genomförs direkt på saxlyftvagnen 
efter att proverna har tömts från provhållaren. 

8.3.2 Koncept 2 
Detta konceptförslag är utformat för att eliminera det stressmoment som uppkommer då 
proverna lastas ur syraskåpet och läggs på vagnen. För att erhålla detta utformas en ny 
provhållare för proverna samt att syraskåpet byggs ut. I den nya provhållaren placeras 
proverna liggandes i två rader där varje rad rymmer åtta prover enligt Figur 61.  
 

Genom att bygga ut syraskåpet blir det möjligt att tvätta av, skrubba och sprita proverna 
direkt efter att de har varit i syrabadet, vilket illustreras i Figur 62. Detta genomförs ovanför 
vasken direkt efter att proverna har kokats i syrabadet. Möjligheten att kunna tvätta av 
proverna direkt efter syrabadet eliminerar stressmomentet att snabbt behöva lyfta över 
proverna till en vagn och därmed riskera att hantera proverna på ett mindre ergonomiskt 
sätt. Ytterligare en fördel med att kunna tvätta av proverna direkt efter syrabadet är att 
vattnet som används för att spola av proverna med samlas upp direkt i vasken. Således 
behöver det inte genomföras någon städning efter att proverna har tvättats av. 

Figur 60 Ny provhållare för syraskåpet Figur 59 Provhållare med kulor fastmonterat 

Figur 61 Ny provhållare som rymmer 18 prover 
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Figur 62 Nytt syraskåp där proverna tvättas av ovanför vasken 

Hanteringen efter att proverna har spritats och torkats med tryckluft, genomförs med hjälp 
av en elektrisk lyftvagn, Figur 63. Hela stället lyfts ur syraskåpet med hjälp av lyftvagnen och 
placeras sedan på en vagn för vidare transport till analysrummet. Lyftvagnen är försedd med 
en gaffel, enligt Figur 64, för att lättare kunna hantera provhållaren. 

Vagnen, som provhållaren placeras på, är försedd med en fixtur, Figur 66. Fixturen är 
utformad med medar som har fastmonterade kulor vilka ska möjliggöra att proverna kan 
rullas av provhållaren. Detta medför en enklare hantering av proverna i senare 
arbetsmoment. När provhållaren placeras i fixturen kommer kulorna att pressa upp 
proverna från provhållaren. Detta illustreras i Figur 65.  
 
 

Figur 64 Gaffel till lyftvagn WP 155 (Bloms AB, 2012) Figur 63 Lyftvagn WP 155 (Bloms 
AB, 2012) 
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8.4 Transporter i verkstaden 
För denna process togs det fram tre stycken konceptförslag. Samtliga är inriktade på att 
minimera manuell hantering och manuella transporter i verkstaden.  

8.4.1 Koncept 1 
Att använda rullbanor, Figur 67, för att transportera proverna är ett bra alternativ för att 
förhindra att personalen tvingas bära proverna en längre sträcka. Detta konceptförslag utgår 
från en omplacering av arbetsstationerna, enligt Figur 68, för att säkerställa att rullbanorna 
inte är i vägen för övrig verksamhet inom verkstaden.   
 

Rullbana 1 i Figur 68 används som avlastningsplats för proverna efter att de har 
transporterats från lastkajen. Samma rullbana används sedan för att transportera proverna 
till verkstadsbordet, där skärslaggborttagning, prägling och slipning sker. Rullbana 2 går från 
verkstadsbordet, genom väggen och in till syrarummet. Denna rullbana används efter att 
provets vassa kanter från fräsningen har slipats ned, och fungerar således som en 
transportbana mellan verkstadsbordet och syrarummet. Denna rullbana kan även vara en 
buffert för prover innan de ska lastas in i syraskåpet, vilket medför att samtliga prover kan 
beredas i verkstaden innan de placeras i syraskåpet. 
 

Figur 67 Rullbana (JMP Hjul AB, 2012) Figur 68 Ny layout med rullbanor 

Figur 66 Fixtur Figur 65 Illustration över fixturens funktion 
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Detta konceptförslag innefattar ingen rullbana mellan fräsen och verkstadsbordet då en 
sådan skulle försvåra framkomligheten runt syrarummet. Således utförs transporten av 
proverna mellan verkstadsbordet och fräsen manuellt genom att bära dem. 

8.4.2 Koncept 2 
Detta konceptförslag bygger på en lyftutrustning som är monterad i ett skensystem som är 
uppsatt över arbetsstationerna i verkstaden. Lyftutrustningen är en Quick-Lift QL R 125i, 
Figur 69, som har Binar Quick-Lifts patenterade manöverhandtag. Med detta 
manöverhandtag styrs lyftutrustningen via operatörens handrörelser där exempelvis 
lyfthastigheten beror på hur stora handrörelser som utförs. Till lyftutrustningen kopplas ett 
magnetiskt lyftverktyg som används för att förflytta proverna inne i verkstaden mellan 
arbetsstationerna. 
 

 
  
Skensystemet är uppbyggt av två banor enligt Figur 70. Den ena banan är ett rakt spår från 
verkstadsbordet till fräsen och den andra banan går till syrarummet. Bana väljs med hjälp av 
en spårväxel som sitter i den punkt där banorna går ihop i varandra.  Placeringen av 
spårväxeln medför en extra transport efter att proverna har slipats då proverna måste lyftas 
till verkstadsbordet där detta arbetsmoment utförs. Spårväxelns placering beror på att i 
största möjliga mån undvika störningar för övrig verksamhet i verkstaden. Genom att placera 

Figur 69 Quick-Lift QL R 125i Figur 70 Layout för skensystemet 
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spårväxeln enligt Figur 70 kan banan till syrarummet flyttas ut en bit från verkstadsbordet 
och därmed minimera störningar i det arbete som utförs där. 
 
Även om detta konceptförslag är utformat för att hantera proverna en och en finns 
möjligheten att använda andra lyftverktyg och således hantera ett större antal prover. För 
att öka flexibiliteten kan en verktygsadapter användas som underlättar bytet mellan olika 
lyftverktyg. 

8.4.3 Koncept 3 
För att förkorta transportsträckorna i verkstaden bygger detta konceptförslag på samma 
layout som koncept 1 i 8.4.1 samt likadan lyftutrustning och skensystem som används i 
koncept 2 i 8.4.2. Förutom att transportsträckorna blir kortare i detta konceptförslag 
elimineras även risken att störa övrig verksamhet i verkstaden då denna layout är baserad på 
att föra samman alla arbetsmoment som är kopplade till provberedningen av L1-proverna.  
 
Konceptförslaget baseras på två banor enligt Figur 71, där den ena banan är ett rakt spår 
från verkstadsbordet till fräsen och den andra banan går till syrarummet via en spårväxel.  
 
  

 
Figur 71 Layout för skensystem i nytt flöde 
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9 Utvärdering och val av konceptförslag 
Koncepten som togs fram för områdena Urlastning ur bil, Slaggknackning, Syraskåp och 
Transporter i verkstaden utvärderades mot de kravspecifikationer som togs fram för 
respektive område. Det vinnande konceptförslaget från respektive område kom att 
användas i vidareutvecklingen av konceptförslaget. Nedan presenteras resultaten från 
utvärderingarna av konceptförslagen. Fullständiga utvärderingar för respektive område finns 
i Bilaga 8. 

9.1 Urlastning ur personbil 
Utvärderingen av de tre konceptförslagen som togs fram för arbetsmomentet urlastning ur 
personbil samt den arbetsmetod som används i nuläget resulterade i Tabell 19. Det 
konceptförslag som hade den högsta uppfyllnadsgraden gentemot kravspecifikationen var 
Koncept 1 och därmed det koncept som valdes för vidareutveckling. Den arbetsmetod som 
används i nuläget erhöll en uppfyllnadsgrad på 45 % vilket är betydligt lägre jämfört mot 
Koncept 1 som erhöll en uppfyllnadsgrad på 91 % enligt Tabell 19. 
 

Tabell 19 Resultat efter utvärdering av koncepten för urlastning ur bil 

 K1 K2 K3 Nuläge 

Poäng 58 53 56 29 

Maximal poäng 64 64 64 64 

Uppfyllnadsgrad 91 % 83 % 88 % 45 % 

 
Koncept 1 uppfyllde kraven i kravspecifikationen helt förutom vad avser kraven på att 
minimera ljudalstring, minimera onödiga transporter och praktiskt genomförbar. Dessa krav 
uppfylldes delvis. Det är främst användningen av kulor i botten på kassetten som sitter 
monterad i personbilen och kulorna på saxlyften som medför att kravet på att minimera 
ljudalstringen bara uppfylls delvis. Kravet på minimering av onödiga transporter uppfylls 
delvis på grund av att proverna måste lastas ur personbilen på saxlyftvagnen för att sedan 
köra upp den på lyftbordet som transporterar saxlyftvagnen upp på lastkajen. Det blir 
således många deltransporter av proverna innan de befinner sig inne i verkstaden. Att kravet 
på praktisk genomförbarhet endast uppfylls delvis beror på att det inte finns färdiga 
produkter att köpa till delar av konceptförslaget. Både kassetten och delar av saxlyften 
måste konstrueras av personal på mekaniska verkstaden på SSAB. 

9.2 Slaggknackning 
Den första utvärderingen av de fyra konceptförslagen som togs fram för arbetsmomentet 
slaggknackning samt den arbetsmetod som används i nuläget resulterade i Tabell 20. Det 
konceptförslag som hade den högsta uppfyllnadsgraden i denna utvärdering gentemot 
kravspecifikationen var Koncept 2. 
 

Tabell 20 Resultat efter utvärdering av koncepten för slaggknackning 

 K1 K2 K3 K4 Nuläge 

Poäng 56 64 47 51 41 

Maximal poäng 76 76 76 76 76 

Uppfyllnadsgrad 82 % 88 % 66 % 75 % 54 % 
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Den arbetsmetod som används i nuläget erhöll en uppfyllnadsgrad på 54 % vilket är betydligt 
lägre jämfört mot Koncept 2 som erhöll en uppfyllnadsgrad på 88 % enligt Tabell 20. 
 
Koncept 2 uppfyllde kraven i kravspecifikationen helt förutom vad avser kraven på en 
utformning som minimerar antalet manuella lyft och att konceptet effektivt ska avverka 
skärslagget. Dessa krav uppfylldes delvis. Det är främst momentet där proverna måste lyftas 
i och ur utrustningen för slaggborttagningen som medför att kravet på en minimering av 
antalet manuella lyft uppfylls delvis. Anledningen till att kravet på en effektiv avverkning av 
skärslagget uppfylls delvis beror på att provet måste vändas för att se till att skärslagget 
avverkas på samtliga sidor. Detta medför även en extra manuell hantering som också ingår i 
anledningen till att kravet på en minimering av antalet manuella lyft uppfylls delvis.  
 
En andra utvärdering genomfördes efter att Koncept 2 och 4 slagits ihop. Denna utvärdering 
resulterade i Tabell 21. Sammanslagningen av koncepten resulterade i en bättre 
uppfyllnadsgrad gentemot kravspecifikationen jämfört mot utvärderingen i Tabell 20. 
Kombinationen av de båda koncepten får en bättre uppfyllnadsgrad mot kravet att lösningen 
ska medföra variation i arbetsställningar.  
 

Tabell 21 Resultat efter andra utvärderingen med sammanslagning av K2 och K4 

 K1 K2 K3 K4 K2+K4 Nuläge 

Poäng 62 67 50 57 70 41 

Maximal poäng 76 76 76 76 76 76 

Uppfyllnadsgrad 82 % 88 % 66 % 75 % 92 % 54 % 

 
Det konceptförslag som hade den högsta uppfyllnadsgraden, efter andra utvärderingen, 
gentemot kravspecifikationen var kombinationen av Koncept 2 och 4. Dessa valdes således 
för vidareutveckling.  

9.3 Syraskåp 
Utvärderingen för de två konceptförslagen som togs fram för arbetsmomentet syraskåp 
samt den arbetsmetod som används i nuläget resulterade i Tabell 22. Det konceptförslag 
som hade den högsta uppfyllnadsgraden gentemot kravspecifikationen var koncept 2 och 
därmed det koncept som valdes för vidareutveckling. Den arbetsmetod som används i 
nuläget erhöll en uppfyllnadsgrad på 55 % vilket är betydligt lägre jämfört mot Koncept 2 
som erhöll en uppfyllnadsgrad på 93 % enligt Tabell 22. 
 

Tabell 22 Resultat efter utvärdering av koncepten för syraskåp 

 K1 K2 Nuläge 

Poäng 68 74 44 

Maximal poäng 80 80 80 

Uppfyllnadsgrad 85 % 93 % 55 % 
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Koncept 2 uppfyllde kraven i kravspecifikationen helt förutom vad avser kraven på att 
minimera onödiga transporter och praktiskt genomförbar. Dessa krav uppfylldes delvis. Att 
kravet på minimering av onödiga transporter uppfylldes delvis beror på momentet då 
provhållaren, med hjälp av lyftvagnen, ska lyftas ur syraskåpet och placeras på en vagn, 
vilket resulterar i en extra transport. Både provhållaren och den fixtur som sitter fast på 
vagnen måste konstrueras av personal från mekaniska verkstaden på SSAB. Detta är 
anledningen till att kravet på praktisk genomförbarhet uppfylls delvis. Dessutom innebär 
utformningen av provhållaren att hela syraskåpet måste byggas om. 

9.4 Transporter i verkstaden 
Utvärderingen för de tre konceptförslagen som togs fram för transporter i verkstaden samt 
den arbetsmetod som används i nuläget resulterade i Tabell 23. Det konceptförslag som 
hade den högsta uppfyllnadsgraden gentemot kravspecifikationen var Koncept 1 och 
därmed det koncept som valdes för vidareutveckling. Den arbetsmetod som används i 
nuläget erhöll en uppfyllnadsgrad på 55 % vilket är betydligt lägre jämfört mot Koncept 1 
som erhöll en uppfyllnadsgrad på 90 % enligt Tabell 23. 
 

Tabell 23 Resultat efter utvärdering av koncepten för transporter i verkstaden 

 K1 K2 K3 Nuläge 

Poäng 54 46 49 33 

Maximal poäng 60 60 60 60 

Uppfyllnadsgrad 90 % 77 % 82 % 55 % 

 
Koncept 1 uppfyllde kraven i kravspecifikationen helt förutom vad avser kraven på att 
minimera ljudalstring, minimera onödiga transporter och att konceptet är utformat för att 
minimera antalet manuella lyft. Dessa krav uppfylldes delvis. När proverna transporteras på 
rullbanorna kommer det att uppkomma ljud när proverna slår i rullarna, vilket föranleder till 
att kravet på minimering av ljudalstring bara uppfylls delvis. Konceptet innebär även att 
proverna manuellt måste lyftas mellan verkstadsbordet och fräsen och från fräsen till 
verkstadsbordet där slipningen utförs. Detta medför onödiga transporter som dessutom 
utförs manuellt genom lyft. Därför uppfylls kraven på minimering av onödiga transporter och 
minimeringen av antalet manuella lyft bara delvis. 

9.5 Sammanfattning 
De konceptförslag som hade bäst uppfyllnadsgrad gentemot kravspecifikationen för 
respektive område är Koncept 1 för urlastning ur bil, Koncept 2 och 4 för slaggknackning, 
Koncept 2 för syraskåp och Koncept 1 för transporter i verkstaden. Dessa koncept valdes för 
vidareutveckling.  
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10 Detaljutformning och resultat 
I detta avsnitt beskrivs de vidareutvecklade konceptförslagen som fick bäst resultat vid 
utvärderingen gentemot kravspecifikationen. Dessutom presenteras resultatet från en 
framtida analys enligt Ergonova som jämförs mot nuläget, där den framtida analysen 
representerar implementeringen av nedanstående lösningsförslag. 

10.1 Urlastning ur personbil 
Det vinnande konceptförslaget för arbetsmomentet urlastning ur personbil var koncept 1, 
det vill säga kassetten som är fastmonterad i personbilen och utrustad med kulor i botten. 
Urlastningen genomförs med hjälp av en saxlyftvagn som är utrustad med kulor i botten. 
Transporten från marknivå upp på lastkajen genomförs med hjälp av ett lyftbord. 
Vidareutvecklingen av konceptförslaget bestod främst av mindre förändringar. Istället för att 
använda sig av en lucka på kassetten har denna blivit ersatt av en öppning som även har 
placerats på vänster sida, istället för höger sida, på kassetten, enligt Figur 72. Detta förenklar 
dels förflyttningen av proverna från kassetten till saxlyften, men även förflyttningen av 
proverna från saxlyften till rullbanan i verkstaden. 
 

 
Figur 72 Vidareutvecklad kassett 

Saxlyftvagnen är i vidareutvecklingen av konceptförslaget försedd med en modul, Figur 73, 
som monteras på en befintlig saxlyftvagn. Modulen är försedd med kulor på botten som gör 
det möjligt att rulla proverna när dem ligger på vagnen. Modulen består även av sarger längs 
sidorna som ska förhindra att proverna rullar ned från saxlyftvagnen när den transporteras. 
För att underlätta förflyttningarna av prover till och från saxlyftvagnen är en del av den 
högra sargen lös och kan således lyftas bort. Detta illustreras i Figur 73. 
 

 
Figur 73 Vidareutvecklad modul för saxlyftvagn 
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Lyftbordet är precis som i konceptförslaget utrustad med staket för att möjliggöra transport 
av personal. Placeringen av lyftbordet illustreras i Figur 74. 
 

 
Figur 74 Placering av lyftbord 

10.2 Slaggknackning 
Det vinnande konceptförslaget för arbetsmomentet slaggknackning är kombinationen av 
koncept 2 och koncept 4. Koncept 2 är SSAB:s lösning, vilket innebär en utrustning som 
skär/pressar bort skärslagget från proverna. Koncept 4 är ett arbetsbord som är reglerbart i 
höjd för att på så vis kunna anpassa arbetsställningarna för samtlig personal på 
provhanteringen. 
 

 
Figur 75 Det vidareutvecklade verkstadsbordet med slaggborttagningsutrustningen 

Vidareutvecklingen av dessa två konceptförslag bestod i första hand av att sätta ihop dem 
och resultatet illustreras i Figur 75. Ett område med kulor placerades på bordet som ska göra 
det enklare att visuellt granska provet innan borttagningen av skärslagget sker. Kulorna kan 
således användas för att snurra på provet för att granska långsidorna och kortsidorna. 
Kulorna fungerar även som en transportbana till slaggborttagningsutrustningen.  
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10.2.1 Fler arbetsmoment vid arbetsbordet 
Arbetsbordet där slaggknackningen utförs idag är även platsen där både prägling och 
slipning genomförs. I denna vidareutveckling av konceptförslaget ingår även förslag på 
alternativa metoder för dessa arbetsmoment som medför en minskning av den manuella 
hanteringen vid arbetsbordet. 
 
För att eliminera den manuella hantering och det slagarbete som utförs vid präglingen idag, 
används istället en pneumatisk stålstämpel, Figur 76. Denna utrustning gör det även möjligt 
att prägla proverna utan att fysiskt behöva flytta dem, vilket minimerar den manuella 
hanteringen. 
 

 
Figur 76 Pneumatisk stålstämpel 10-35-PNR (Alaté AB, 2012) 

Präglingen utförs då på den fria ytan till vänster om slaggborttagningsutrustningen 
alternativt på städet, som i Figur 77 har markerats med grönt. Det viktiga är att präglingen 
genomförs på ett stumt underlag så att resultatet från präglingen blir så bra som möjligt.  
 

 
Figur 77 Ytor där präglingen kan genomföras 

För att minimera den manuella hanteringen vid arbetsmomentet slipning kan en låsbar 
vridplatta, som illustreras i Figur 78, användas. Den låsbara vridplattan används då för att 
snurra på provet och därmed slippa lyfta provet och vrida det manuellt. När provet har 
vridits till rätt läge låses vridplattan så att provet inte snurrar under tiden som kanten slipas. 
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Figur 78 Låsbar vridplatta 

En sammanställning av resultatet från vidareutvecklingen av verkstadsbordet och 
slaggborttagningsutrustningen illustreras i Figur 79, där även de föreslagna metoderna för 
prägling och slipning är med. 
 

 
Figur 79 Resultatet av vidareutvecklingen av verkstadsbordet och slaggborttagningsutrustningen 

10.3 Syraskåp 
Det vinnande konceptförslaget för arbetsmomentet urlastning ur syraskåp var koncept 1, 
det vill säga ett delvis modifierat syraskåp där tvättningen av proverna genomförs i 
syraskåpet. Vidareutvecklingen av detta konceptförslag avser främst utformningen av den 
nya provhållaren och den fixtur som provhållaren placeras i efter att proverna har tvättats 
av.  
 
Vidareutvecklingen av provhållaren, Figur 80, består av dels av två stycken hakar som ser till 
att provhållaren lyfts på samma ställe då den hanteras med hjälp av lyftvagnen. Detta är av 
särskild vikt för att säkerställa att provhållaren hamnar rätt då den senare placeras i fixturen. 
Provhållaren är även försedd med löstagbara långsidor som möjliggör en enklare i- och 
urlastning av proverna. Långsidornas främsta användningsområde är då provhållaren ska 
transporteras på en vagn och således säkerställa att proverna inte kan glida av provhållaren. 
I Figur 80 är den främre långsidan bortplockad. 



- 79 -  
 

 
Figur 80 Vidareutveckling av ny provhållare 

Vidareutvecklingen av fixturen är, till skillnad mot konceptförslaget, anpassad för provhållare 
som hanteras av en lyftvagn med gaffel som lyftverktyg. Fixturen är således utformad med 
två genomgående spår, enligt Figur 81, som gör det möjligt att sänka ned gafflarna efter att 
provhållaren har placerats i fixturen. För att säkerställa att provhållaren hamnar rätt i 
fixturen är denna försedd med två stycken styrklackar som illustreras på bortre långsidan i 
Figur 81. Fixturen är utformad för att kunna monteras på en vagn som ska användas efter att 
provhållaren har lyfts ut ur syraskåpet för transport till analysrummet. 
 

 
Figur 81 Vidareutvecklad fixtur 

När provhållaren placeras i fixturen kommer kulorna att trycka upp proverna och därmed 
underlätta transporten från och till provhållaren. Detta illustreras i Figur 82. 
 

 
Figur 82 Provhållaren placerad i fixturen 
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10.4 Transporter i verkstaden 
Det vinnande konceptförslaget för transporter i verkstaden var koncept 1, det vill säga att 
transporterna utförs med hjälp av rullbanor. Det ursprungliga konceptförslaget bestod av två 
stycken rullbanor. I vidareutvecklingen togs rullbanan mellan verkstadsbordet och 
syrarummet bort då denna ansågs vara överflödig. Istället placeras en provhållare på ett 
avlastningsbord direkt till höger om verkstadsbordet, markerat med grönt i Figur 83, där 
proverna kan placeras direkt efter att de har blivit slipade. I jämförelse med det ursprungliga 
konceptförslaget innebär vidareutvecklingen att ett arbetsmoment tidigareläggs. Istället för 
att placera det slipade provet på en rullbana för att sedan placera det i en provhållare, så 
placeras nu provet direkt i provhållaren. 
 

 
Figur 83 Placering av rullbanor, verkstadsbord och avlastningsbord i verkstaden 

Det övergripande flödet i verkstaden efter omplacering av arbetsstationerna och 
implementering av rullbanorna visas i Figur 84. Transporterna mellan verkstadsbordet och 
fräsen utförs manuellt genom att bära proverna, vilket illustreras med röda pilar i Figur 84. 
 

 
Figur 84 Flödet i verkstaden efter omplacering av arbetsstationerna 
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Placeringen av rullbanorna, verkstadsbordet och avlastningsbordet medför att syrabufferten 
och ytan för oanvända vagnar måste flyttas. I vidareutvecklingen av konceptförslaget är 
dessa placerade i det område i arbetslokalen där fräsen tidigare var placerad, markerat med 
grönt i Figur 85. Den nya placeringen av syrabufferten medför även en kortare transportväg 
vid syrabyte jämfört med nuläget. 
 

 
Figur 85 Placering av syrabuffert och vagnar i den nya layouten 

Omplaceringen av fräsen innebär att verkstadsbordet för blandzonsprover måste flyttas. I 
det vidareutvecklade konceptförslaget är detta verkstadsbord placerad mellan sågen och 
slipen, markerat med grönt i Figur 86.  

 
Figur 86 Blandzonsprovernas verkstadsbord placerat mellan sågen och slipen 
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10.5 Ergonomiska analyser – Resultat 
Med utgångspunkt från att de vidareutvecklade konceptförslagen implementeras på 
provhanteringen presenteras här en framtida analys enligt Ergonova. Syftet med analysen är 
att göra en bedömning av den fysiska belastningen i de framtagna konceptförslagen för att 
på så vis säkerställa att dessa medför en minskad fysisk belastning vid arbetsutförandet då 
resultatet jämförs mot nuläget.  
 
Bedömningen av den fysiska belastningen utan tidsvägning presenteras i Figur 87 där även 
bedömningen av nuläget finns representerat. För de arbetsmoment som detta projekt 
fokuserade på (Urlastning ur personbil (1), Slaggknackning (2), Urlastning ur syraskåp (6)) har 
både poängen för arbetsställning och vikt/kraft minskat. Störst minskning står 
arbetsmomentet Urlastning ur syraskåp (6) för, vilket kan härledas till att det till skillnad från 
nuläget inte kommer att utföras någon manuell hantering i det vidareutvecklade 
konceptförslaget i detta arbetsmoment.  
 

 
Figur 87 Framtida bedömning av fysisk belastning utan tidsvägning 

Det är svårt att avgöra hur lång tid varje arbetsmoment kommer ta i de vidareutvecklade 
konceptförslagen. Ett rimligt antagande är dock att de inte kommer att ta längre tid än 
nuläget. Vissa arbetsmoment kommer till och med att gå fortare att utföra, men det finns 
ingen möjlighet att praktiskt genomföra tidsstudier på detta. Därmed görs antagandet i 
bedömningen av den fysiska belastningen med tidsvägning att mantiden är densamma i 
framtidsscenariot som i nuläget. Bedömningen av den fysiska belastningen med tidsvägning 
resulterar då i Figur 88 där även resultatet från nuläget finns representerat. Som kan ses i 
Figur 88 har den totala belastningen med tidsvägning minskat från 0,85 till 0,45, det vill säga 
en minskning med cirka 47 %. Trots detta har arbetsmomentet Slaggknackning i 
framtidsscenariot den högsta belastningen, vilket ger indikationer på att ytterligare 
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vidareutveckling i detta arbetsmoment är nödvändigt. Framför allt är det elimineringen av 
de manuella lyften kopplade till användningen av utrustningen för att ta bort skärslagg som 
är nödvändig.  
 

 
Figur 88 Framtida bedömning av fysisk belastning med tidsvägning 

 
För att ytterligare beskriva den potentiella nytta de framtagna vidareutvecklade 
konceptförslagen kan medföra jämförs antalet manuella lyft av provet genom alla 
arbetsstationer. I nuläget lyfts ett prov 15 gånger från att det lastas ur personbilen tills dess 
att det slängs i en container för återvinning vid lastkajen. Implementeras samtliga 
vidareutvecklade konceptförslag kommer provet att behöva lyftas manuellt nio gånger. En 
minskning med 40 %.   
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11 Diskussion 
Att inleda projektet med en övergripande introduktion till de arbetsmoment som utförs på 
provhanteringen samt att pröva på arbetsmomenten själv, gav mycket information om 
problematiken i arbetsmomenten samt en känsla för den manuella hanteringen av proverna. 
Introduktionen till arbetet skapade även en bra kontakt till personalen på provhanteringen 
vilket underlättade det fortsatta arbetet under projektet. Mycket av informationen till 
nulägesbeskrivningen hämtades från personalen genom diskussioner. 
 
De bullermätningar som genomfördes vid arbetsstationerna pågick inte i åtta timmar, som är 
den mätlängd som krävs för att kunna jämföra mot Arbetsmiljöverkets insatsvärden för den 
ekvivalenta ljudnivån. De ljudmätningar av den ekvivalenta ljudnivån som genomfördes kan 
då bara utgöra riktlinjer för vilka arbetsmoment som orsakar den högsta ekvivalenta 
ljudnivån när de utförs, och på så vis utgöra en prioriteringslista då punktåtgärder ska 
genomföras. Även om en omräkning till daglig bullerexponering genomfördes på de 
arbetsmoment som det hade utförts tidsstudier på, så är inte alla arbetsmoment med i 
denna omräkning. Därför krävs fler mätningar för att kunna jämföra den ekvivalenta 
ljudnivån mot Arbetsmiljöverkets insatsvärden. Dock bör bullermätningarna användas för att 
genomföra punktinsatser för att eftersträva en lägre ljudnivå i lokalen. 
 
Konceptframtagningen var en kreativ fas i projektet som utfördes med brainstorming som 
metod där många konceptförslag diskuterades med personalen på provhanteringen under 
ett tidigt skede i utvecklingsfasen. Detta gav många bra kommentarer till konceptförslagen 
och således även information om eventuella justeringar som är nödvändiga. Personalen var 
då tidigt involverade i utvecklingen av framtida lösningar på de problem som upplevs i 
hanteringen av L1-proverna, vilket ökade förankringen hos personalen. Dock hade 
kreativiteten och nytänkandet i konceptförslagen ökat om fler externa personer hade varit 
delaktiga i projektet. 
 
Även om konceptförslagen i detta projekt är inriktade på hanteringen av L1-prover i 
verkstaden, kan delar av dem även implementeras i hanteringen av blandzonsprover. 
Exempelvis kan kassetten som monteras i personbilen för transporter av L1-prover även 
användas för att transportera blandzonsprover. Även det höj- och sänkbara verkstadsbordet, 
som är ett delresultat av vidareutvecklingen av slaggborttagningsutrustningen, kan 
implementeras för hanteringen av blandzonsproverna för att förbättra potentialen för bättre 
arbetsställningar.   
 
Då det framtagna konceptet för transporter i verkstaden resulterade i en omflyttning av 
arbetsstationer innebar detta även en omflyttning av verkstadsbordet för 
blandzonsproverna. Eftersom blandzonsproverna låg utanför avgränsningarna i detta projekt 
har inga noggranna studier gjorts på var verkstadsbordet ska placeras i verkstaden. Valet av 
placering i konceptförslaget bygger på informationen om att skiftgående personal vill ha en 
närhet mellan fräsen och sågen, då dessa maskiner körs samtidigt under helger. Därför 
placerades verkstadsbordet mellan sågen och slipen. 
 
Tidsstudierna som genomfördes är baserade på två av de fem personer som arbetar med 
hanteringen av L1-prover. Då det finns en individuell skillnad i hanteringen av proverna i 
arbetsmomenten kan tidsstudien bara ses som en riktlinje för hur lång tid arbetsmomenten 
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tar och därmed inte representera samtlig personal. Dock utfördes tidsstudierna på samma 
sätt och resultatet mellan dessa var marginell, vilket gav en indikation på att skillnaden i 
tidsåtgång vid arbetsutförandet var liten mellan personalen. 
 
I det vidareutvecklade konceptförslaget för syraskåpet är provhållaren utformad för att inte 
minska kapaciteten i syraskåpet. Dock bör det undersökas vidare huruvida denna kapacitet 
är nödvändig. Det kanske istället bör användas två syraskåp som vardera har en mindre 
kapacitet jämfört mot dagens. Kapaciteten styr i sin tur storleken på provhållaren då en 
onödigt stor provhållare förlänger tiden att värma upp syran i syrakaret. Därför är det viktigt 
att undersöka behovet av kapacitet i syraskåpet. 
 
I framtiden bör SSAB titta närmare på de arbetsmoment på provhanteringen som inte har 
studerats närmare i detta projekt. Framför allt bör SSAB undersöka alternativa metoder för 
analysen av proverna då detta arbetsmoment involverar tre av de nio manuella lyft som 
utförs vid hanteringen av L1-proverna om samtliga framtagna koncept implementeras. De 
bör även undersöka möjligheten att flytta detta arbetsmoment för att på så vis förkorta 
transportvägen från syrarummet till analysrummet. 
 
Målet med projektet var att presentera ett antal koncept för hur arbetsmomenten i 
hanteringen av L1-prover kan förbättras ur ett belastningsergonomiskt perspektiv. 
Resultatet av detta arbete blev fyra konceptförslag för arbetsmomenten; Urlastning ur 
personbil, Slaggknackning, Urlastning ur syraskåp och Transporter i verkstaden. En 
sammanfattande teoretisk bedömning av dessa konceptförslag skulle innebära en minskning 
med 47 % av den fysiska belastningen med tidsvägning jämfört mot dagens arbetsmetoder 
samt att den manuella hanteringen i form av lyft skulle minska med 40 %. 
 
Målet med projektet var även att kartlägga arbetsmiljön på provhanteringen vad avser 
belysning och buller. Projektet har resulterat i en belysningsstudie där belysningsstyrka och 
luminans är mätt i arbetslokalerna. Belysningsstudien kan användas som underlag till att 
planera de förbättringar som är nödvändiga för att erhålla en bättre ljusmiljö på 
provhanteringen. Belysningsstudien bör även användas vid en eventuell implementering av 
rullbanorna för transporter i verkstaden, då den innebär en omflyttning av arbetsstationerna 
vilket kräver en omstrukturering av ljusarmaturerna. 
 
De teorier som har använts under projektets gång har främst varit fokuserade på 
belastningsergonomi. Dessa har dels använts vid utformningen av konceptförslagen men 
även vid diskussioner med personalen på provhanteringen för att medvetliggöra de 
eventuella konsekvenser de nuvarande arbetsmetoderna kan medföra. Ett mycket bra 
komplement till dessa diskussioner var resultatet av Ergonova, i synnerhet resultatet av 
fysisk belastning med tidsvägning, som påvisade vikten av tidsperspektivet i ett 
arbetsutförande. 
 
Även teorierna kring ljusmätningar har varit användbara, främst vid planeringen av de 
genomförda ljusmätningarna då arbetslokalen delades in områden men även vid 
bedömningen av den belysningsstyrka och det luminansförhållande som finns i verkstaden. 
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12 Rekommendationer 
Jag rekommenderar SSAB EMEA AB i Luleå att i ett första steg implementera den 
slaggborttagningsutrustning som håller på att konstrueras på mekaniska verkstaden. Detta 
är särskilt viktigt då antalet prover kommer att öka i framtiden. Dessutom innebär en 
införelse av varmprovtagning att skärslagget kommer bli svårare att ta bort med nuvarande 
arbetsmetod. 
 
Om företaget även väljer att gå vidare med det framtagna förslaget för urlastning av 
personbil måste de först och främst göra en detaljkonstruktion av kassetten och modulen till 
saxlyftvagnen.  Under dessa detaljkonstrueringar är det en fördel om personalen på 
provhanteringen får vara med och utveckla dem för att säkerställa en förankring hos de som 
ska använda utrustningen i framtiden.  
 
Om företaget väljer att gå vidare med förslaget för urlastning av syraskåp och därmed 
ombyggnationen av syraskåpet och framtagningen av en ny provhållare, är det viktigt att de 
först utreder hur stor kapacitet som krävs i provhållaren. Visar det sig att dagens kapacitet är 
överflödig kan det räcka med att bara detaljkonstruera den nya provhållaren utan att 
behöva bygga om syraskåpet.  
 
Väljer företaget att gå vidare med förslaget om fixturen krävs först att de bestämmer sig för 
vilken lyftvagn som ska hantera provhållaren. Lyftvagnen och framför allt lyftvagnens gafflar 
är avgörande för utformningen av fixturen. 
 
SSAB rekommenderas även att planera om belysningen i verkstaden. Detta gäller framför allt 
om SSAB väljer att gå vidare med förslaget om att använda rullbanor som 
transporthjälpmedel i verkstaden, då detta förslag även innebär en flytt av 
arbetsstationerna. Framför allt bör ljusarmaturerna i mitten av verkstaden flyttas om så att 
de inte är gömda mellan ventilationstrummorna och på så vis säkerställa att ljuset når 
arbetsytorna. 
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Bilaga 1: Ljusarmaturernas lokalisering 
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Bilaga 3: Skuggbildning vid arbetsstationerna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1(1) 



 

Bilaga 4: Ljudmätningar  
 
  

1(2) 



 

 
 
  

2(2) 



 

Bilaga 5: Besvärsenkät 
Besvärsenkät – Svar 1 
 
Hur gammal är du? __________________ 
 
Hur länge har du varit anställd på provhanteringen? ________________________ 
 
Brukar du få ont i kroppen på jobbet? 
  
Om svaret var Ja i föregående fråga, hur snabbt uppkommer besvären? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Markera vart besvären uppkommer på figuren samt hur smärtsamma besvären är enligt 
skalan nedan. Har du flera besvär sätt en siffra vid markeringen i figuren och motsvarande 
siffra vid skalan för det besväret. 

Nej Ja 

Efter några timmar 

Efter ett år 

Efter ett arbetspass 

Efter en vecka 

Efter en månad 

1(6) 

52 år 

10 år 

X 

X 

O O O O 
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O 

O 1 1 

2 

3 
3 3 3 



 

På en skala mellan 1 och 5, hur smärtsamma är besvären där 1 är Lite smärtsamt och 5 är 
Mycket smärtsamt? Ange även hur länge du har haft dessa besvär. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan du relatera besvären till något specifikt/några specifika arbetsmoment, i så fall 
vilket/vilka? 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Har du något förslag på hur dessa besvär ska kunna förebyggas? 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

4 Några  
år 

Några  
månader 

Några  
veckor 

Några  
dagar 

5 3 2 1 

: 

: 

: 

: 

: 
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1 

2 

3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 & 2: Slaggknackning av L1-prover. Slaggen blev värre när nya slittarna kom. 

3: Mycket lyftande och fysisk belastning under helger. 

Sänk brännarna och minska skärhastigheten. Detta gör att slaggen blir betydligt 

mindre och lättare att ta bort. 

Alt. 2: Ta bort slaggen när provet är varmt, det går mycket lättare 

Alt. 3: Hydraulisk/mekanisk sax/klipp 



 

 
Besvärsenkät – Svar 2 
 
Hur gammal är du? __________________ 
 
Hur länge har du varit anställd på provhanteringen? ________________________ 
 
Brukar du få ont i kroppen på jobbet? 
  
Om svaret var Ja i föregående fråga, hur snabbt uppkommer besvären? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Markera vart besvären uppkommer på figuren samt hur smärtsamma besvären är enligt 
skalan nedan. Har du flera besvär sätt en siffra vid markeringen i figuren och motsvarande 
siffra vid skalan för det besväret. 

Nej Ja 

Efter några timmar 

Efter ett år 

Efter ett arbetspass 

Efter en vecka 

Efter en månad 
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43 år 

8 år 

X 

X 
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O O O 
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1 
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4 

3 
2 

X 
Både och 

O 
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5 
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O 
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På en skala mellan 1 och 5, hur smärtsamma är besvären där 1 är Lite smärtsamt och 5 är 
Mycket smärtsamt? Ange även hur länge du har haft dessa besvär. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kan du relatera besvären till något specifikt/några specifika arbetsmoment, i så fall 
vilket/vilka? 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Har du något förslag på hur dessa besvär ska kunna förebyggas? 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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 Lyft 

 Slaggknackning 

 Oergonomiska ställningar 

 Ensamarbete 
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: 

: 
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Fingrar bortdomnade 

 Lyfthjälpmedel 

 Bättre ergonomisk utförande av arbete 

 ”Fler händer” 
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Besvärsenkät – Svar 3 
 
Hur gammal är du? __________________ 
 
Hur länge har du varit anställd på provhanteringen? ________________________ 
 
Brukar du få ont i kroppen på jobbet? 
  
Om svaret var Ja i föregående fråga, hur snabbt uppkommer besvären? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Markera vart besvären uppkommer på figuren samt hur smärtsamma besvären är enligt 
skalan nedan. Har du flera besvär sätt en siffra vid markeringen i figuren och motsvarande 
siffra vid skalan för det besväret. 

Nej Ja 

Efter några timmar 

Efter ett år 

Efter ett arbetspass 

Efter en vecka 

Efter en månad 

5(6) 

54 år 

5 år 

X 

O 

O 

3 

X 

O 

1 

2 



 

På en skala mellan 1 och 5, hur smärtsamma är besvären där 1 är Lite smärtsamt och 5 är 
Mycket smärtsamt? Ange även hur länge du har haft dessa besvär. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kan du relatera besvären till något specifikt/några specifika arbetsmoment, i så fall 
vilket/vilka? 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Har du något förslag på hur dessa besvär ska kunna förebyggas? 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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Slaggknackning av L1-prover och allt lyftande av dessa och transporterna. 

Travande och lyftande av skärpaddan med slangar som fastnar överallt. 

: 

: 

Slaggknackningspress (pågår) 

Nån typ av upphängning av gasslangarna 

X 
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Bilaga 6: Kravspecifikationer 
 

Urlastning ur bil 
 

Övergripande krav 
 Praktiskt genomförbar 

- Detta krav innebär att lösningen ska vara enkel att implementera i den 
   befintliga lokalen samt att utrustningen antingen finns färdig att köpa  
   eller att den är enkel att tillverka själv. 
 

 Utformad för att minimera antalet manuella lyft 
- Kravet innebär att lösningen ska vara utformad för att minska den manuella 
   hanteringen, framför allt vad avser manuella lyft, jämfört mot dagens 
   hantering.  
 

 Vara understödd av personalen på provhanteringen 
- Detta krav innebär att lösningen måste vara betrodd av personalen på 
   provhanteringen och att de bedömer lösningen som användbar i det dagliga 
   arbetet. 
 

 Ge bättre resultat i REBA än nuläget 
- Kravet innebär att lösningen ska få en poängsumma på maximalt 4 för 
   arbetsmomentet urlastning ur bil. En poängsumma på 4 medför att 
   arbetsmomentet ligger i den poängskala som motsvarar åtgärden: Medium risk, 
   utred vidare och förändra snarast. En poängsumma på 3 motsvarar åtgärden: Liten 
   risk, förändring kan behövas. Därför är kravet satt till en poängsumma på maximalt 
   4.    
 

 Ge bättre resultat i RULA än nuläget 
- Kravet innebär att lösningen ska få en poängsumma på maximalt 3 för 
   arbetsmomentet urlastning ur bil. En poängsumma på 3 medför att 
   arbetsmomentet ligger i den poängskala som motsvarar åtgärden: Undersök 
   närmare. En poängsumma på 2 motsvarar åtgärden: Acceptabelt. Därför är kravet 
   satt till en poängsumma på maximalt 3.    
 

 Minimera ljudalstring 
- Detta krav innebär att lösningen ska vara utformad för att minimera buller i 
   arbetslokalen och därigenom öka förutsättningarna för en bättre arbetsmiljö. 
 

 Minimera onödiga transporter 
- Kravet innebär att lösningen ska förhindra onödiga transporter så som 
   omlastningar och långa transportvägar. 

 

1(8) 



 

Miljö- och arbetsmiljökrav 
 Följa gällande miljö- och arbetsmiljöföreskrifter och lagar 

- Detta krav innebär att lösningen ska uppfylla gällande miljö- och 
   arbetsmiljöföreskrifter från ansvariga myndigheter samt de lagar som gäller. 

Utrymmeskrav 
 Hantera prover på 120*219*38 mm 

- Kravet innebär att lösningen ska kunna hantera prover med storleken 120*219*38 
  millimeter samt att den ska klara en utrymmeskapacitet på minst 20 prover. 

Övriga krav 
 Får inte ta länge tid än nuläget 

- Detta krav syftar till att lösningen inte medför att arbetsmomentet tar längre tid att 
utföra jämfört mot dagens arbetsmetod. 
 

 Förhindra vridningar i överkropp 
- Detta krav innebär att lösningen inte får medföra sådana arbetsställningar så att 
den som utför arbetsmomentet riskerar att vrida överkroppen.  
 

 Förhindra höga lyft 
- Med detta krav menas att lösningen inte får medföra arbetsställningar där utövaren 
tvingas lyfta överarmen mer än 20 grader. 
 

 Hantera vikter mellan 6 och 9 kilo per prov 
- Kravet innebär att lösningen ska kunna klara av belastningen från prover som väger 
mellan 6 och 9 kilo styck. Tillsammans med kravet på att lösningen ska klara 20 
prover blir den totala belastningen 180 kilo. 
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Slaggknackning 
 

Övergripande krav 
 Praktiskt genomförbar 

- Detta krav innebär att lösningen ska vara enkel att implementera i den 
   befintliga lokalen samt att utrustningen antingen finns färdig att köpa  
   eller att den är enkel att tillverka själv. 
 

 Utformad för att minimera antalet manuella lyft 
- Kravet innebär att lösningen ska vara utformad för att minska den manuella 
   hanteringen, framför allt vad avser manuella lyft, jämfört mot dagens 
   hantering.  
 

 Vara understödd av personalen på provhanteringen 
- Detta krav innebär att lösningen måste vara betrodd av personalen på 
   provhanteringen och att de bedömer lösningen som användbar i det dagliga 
   arbetet. 
 

 Ge bättre resultat i REBA än nuläget 
- Kravet innebär att lösningen ska få en poängsumma på maximalt 4 för 
  arbetsmomentet slaggknackning. En poängsumma på 4 medför att 
  arbetsmomentet ligger i den poängskala som motsvarar åtgärden: Medium risk, 
  utred vidare och förändra snarast. En poängsumma på 3 motsvarar åtgärden: Liten 
  risk, förändring kan behövas. Därför är kravet satt till en poängsumma på maximalt 
  4.    
 

 Ge bättre resultat i RULA än nuläget 
- Kravet innebär att lösningen ska få en poängsumma på maximalt 3 för 
  arbetsmomentet slaggknackning. En poängsumma på 3 medför att 
  arbetsmomentet ligger i den poängskala som motsvarar åtgärden: Undersök 
  närmare. En poängsumma på 2 motsvarar åtgärden: Acceptabelt. Därför är kravet 
  satt till en poängsumma på maximalt 3.    
 

 Minimera ljudalstring 
- Detta krav innebär att lösningen ska vara utformad för att minimera buller i 
arbetslokalen och därigenom öka förutsättningarna för en bättre arbetsmiljö. 
 

 Minimera onödiga transporter 
- Kravet innebär att lösningen ska förhindra onödiga transporter så som omlastningar 
och långa transportvägar. 

 

Miljö- och arbetsmiljökrav 
 Följa gällande miljö- och arbetsmiljöföreskrifter och lagar 

- Detta krav innebär att lösningen ska uppfylla gällande miljö- och 
arbetsmiljöföreskrifter från ansvariga myndigheter samt de lagar som gäller. 
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Utrymmeskrav 
 Hantera prover på 120*219*38 mm 

- Kravet innebär att lösningen ska kunna hantera prover med storleken 120*219*38 
mm.  

Övriga krav 
 Får inte ta länge tid än nuläget 

- Detta krav syftar till att lösningen inte medför att arbetsmomentet tar längre tid att 
utföra jämfört mot dagens arbetsmetod. 
 

 Förhindra vridningar i överkropp 
- Detta krav innebär att lösningen inte får medföra sådana arbetsställningar så att 
den som utför arbetsmomentet riskerar att vrida överkroppen.  
 

 Förhindra höga lyft 
- Med detta krav menas att lösningen inte får medföra arbetsställningar där utövaren 
tvingas lyfta överarmen mer än 20 grader. 

 Effektivt avverka skärslagg 
- Detta krav innebär att dels att lösningen ska klara av att ta bort skärslagget från 
provet men även att den ska medföra både en tidsreducering och kraftreducering vid 
själva utförandet. 
 

 Hantera vikter mellan 6 och 9 kilo per prov 
- Kravet innebär att lösningen ska kunna klara av belastningen från prover som väger 
mellan 6 och 9 kilo styck.  
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Syraskåp 
 

Övergripande krav 
 Praktiskt genomförbar 

- Detta krav innebär att lösningen ska vara enkel att implementera i den 
   befintliga lokalen samt att utrustningen antingen finns färdig att köpa  
   eller att den är enkel att tillverka själv. 
 

 Utformad för att minimera antalet manuella lyft 
- Kravet innebär att lösningen ska vara utformad för att minska den manuella 
   hanteringen, framför allt vad avser manuella lyft, jämfört mot dagens 
   hantering.  
 

 Vara understödd av personalen på provhanteringen 
- Detta krav innebär att lösningen måste vara betrodd av personalen på 
   provhanteringen och att de bedömer lösningen som användbar i det dagliga 
   arbetet. 
 

 Ge bättre resultat i REBA än nuläget 
- Kravet innebär att lösningen ska få en poängsumma på maximalt 4 för 
  arbetsmomentet urlastning ur syraskåp. En poängsumma på 4 medför att 
  arbetsmomentet ligger i den poängskala som motsvarar åtgärden: Medium risk, 
  utred vidare och förändra snarast. En poängsumma på 3 motsvarar åtgärden: Liten 
  risk, förändring kan behövas. Därför är kravet satt till en poängsumma på maximalt 
  4.    
 

 Ge bättre resultat i RULA än nuläget 
- Kravet innebär att lösningen ska få en poängsumma på maximalt 3 för 
  arbetsmomentet urlastning ur syraskåp. En poängsumma på 3 medför att 
  arbetsmomentet ligger i den poängskala som motsvarar åtgärden: Undersök 
  närmare. En poängsumma på 2 motsvarar åtgärden: Acceptabelt. Därför är kravet 
  satt till en poängsumma på maximalt 3.    
 

 Minimera ljudalstring 
- Detta krav innebär att lösningen ska vara utformad för att minimera buller i 
arbetslokalen och därigenom öka förutsättningarna för en bättre arbetsmiljö. 
 

 Minimera onödiga transporter 
- Kravet innebär att lösningen ska förhindra onödiga transporter så som omlastningar 
och långa transportvägar. 

 

Miljö- och arbetsmiljökrav 
 Följa gällande miljö- och arbetsmiljöföreskrifter och lagar 

- Detta krav innebär att lösningen ska uppfylla gällande miljö- och 
arbetsmiljöföreskrifter från ansvariga myndigheter samt de lagar som gäller. 

5(8) 



 

Utrymmeskrav 
 Hantera prover på 120*219*38 mm 

- Kravet innebär att lösningen ska kunna hantera prover med storleken 120*219*38 
mm. 

 Rymma ≥ 15 prover 
- Kravet innebär att syraskåpet ska kunna rymma minst 15 stycken prover, för att inte 
få en minskad kapacitet jämfört mot dagens syraskåp. 

Övriga krav 
 Får inte ta länge tid än nuläget 

- Detta krav syftar till att lösningen inte medför att arbetsmomentet tar längre tid att 
utföra jämfört mot dagens arbetsmetod. 
 

 Förhindra vridningar i överkropp 
- Detta krav innebär att lösningen inte får medföra sådana arbetsställningar så att 
den som utför arbetsmomentet riskerar att vrida överkroppen.  
 

 Förhindra höga lyft 
- Med detta krav menas att lösningen inte får medföra arbetsställningar där utövaren 
tvingas lyfta överarmen mer än 20 grader. 
 

 Hantera vikter mellan 6 och 9 kilo per prov 
- Kravet innebär att lösningen ska kunna klara av belastningen från prover som väger 
mellan 6 och 9 kilo styck. Tillsammans med kravet på att lösningen ska klara 15 
prover blir den totala belastningen 135 kg. 
 

 Utrustningen ska klara saltsyra (16 %) 
- Kravet innebär att lösningen ska vara syrabeständig för att klara av saltsyra med 
koncentrationen 16 %. Kravet gäller även syra som är uppvärmd till 70°C. 
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Transporter i verkstaden 
 

Övergripande krav 
 Praktiskt genomförbar 

- Detta krav innebär att lösningen ska vara enkel att implementera i den 
   befintliga lokalen samt att utrustningen antingen finns färdig att köpa  
   eller att den är enkel att tillverka själv. 
 

 Utformad för att minimera antalet manuella lyft 
- Kravet innebär att lösningen ska vara utformad för att minska den manuella 
   hanteringen, framför allt vad avser manuella lyft, jämfört mot dagens 
   hantering.  
 

 Vara understödd av personalen på provhanteringen 
- Detta krav innebär att lösningen måste vara betrodd av personalen på 
   provhanteringen och att de bedömer lösningen som användbar i det dagliga 
   arbetet. 
 

 Minimera ljudalstring 
- Detta krav innebär att lösningen ska vara utformad för att minimera buller i 
arbetslokalen och därigenom öka förutsättningarna för en bättre arbetsmiljö. 
 

 Minimera onödiga transporter 
- Kravet innebär att lösningen ska förhindra onödiga transporter så som omlastningar 
och långa transportvägar. 

 

Miljö- och arbetsmiljökrav 
 Följa gällande miljö- och arbetsmiljöföreskrifter och lagar 

- Detta krav innebär att lösningen ska uppfylla gällande miljö- och 
arbetsmiljöföreskrifter från ansvariga myndigheter samt de lagar som gäller. 

Utrymmeskrav 
 Hantera prover på 120*219*38 mm 

- Kravet innebär att lösningen ska kunna hantera prover med storleken 120*219*38 
mm. 

Övriga krav 
 Får inte ta länge tid än nuläget 

- Detta krav syftar till att lösningen inte medför att arbetsmomentet tar längre tid att 
utföra jämfört mot dagens arbetsmetod. 
 

 Förhindra vridningar i överkropp 
- Detta krav innebär att lösningen inte får medföra sådana arbetsställningar så att 
den som utför arbetsmomentet riskerar att vrida överkroppen.  
 

7(8) 



 

 Förhindra höga lyft 
- Med detta krav menas att lösningen inte får medföra arbetsställningar där utövaren 
tvingas lyfta överarmen mer än 20 grader. 
 

 Hantera vikter mellan 6 och 9 kilo per prov 
- Kravet innebär att lösningen ska kunna klara av belastningen från prover som väger 
mellan 6 och 9 kilo styck.  
 

 Minimera störningar på övrig verksamhet i verkstaden 
- Detta krav innebär att transporterna av L1-prover inne i verkstaden inte ska påverka 
hanteringen av blandzonsprover.  
 

 Hantera flera prover samtidigt 
- Lösningen ska kunna hantera transporter av minst fem prover samtidigt. 
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Bilaga 7: Viktning av krav 
 

Urlastning ur bil 
 

  Krav för urlastning ur bil  

 Övergripande krav 

A Praktiskt genomförbar 

B Utformad för att minimera antalet manuella lyft 

C Vara understödd av personalen på provhanteringen 

D Ge bättre resultat i REBA än nuläget 

E Ge bättre resultat i RULA än nuläget 

F Minimera ljudalstring 

G Minimera onödiga transporter 

 Miljö- och arbetsmiljökrav 

H Följa gällande miljö- och arbetsmiljöföreskrifter och lagar 

 Utrymmeskrav  

I Hantera prover på 120*219*38 mm 

 Övriga krav  

J Får inte ta längre tid än nuläget 

K Förhindra vridningar i överkropp 

L Förhindra höga lyft 

M Hantera vikter mellan 6 och 9 kg 

 

 A B C D E F G H I J K L M Poäng Vikt 

A - 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 17 3 

B 1 - 2 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 12 3 

C 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

D 1 1 2 - 1 2 1 1 1 2 1 1 1 15 3 

E 1 1 2 1 - 2 1 1 1 2 1 1 1 15 3 

F 0 0 1 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 2 1 

G 0 1 2 0 0 1 - 1 0 1 0 0 0 6 2 

H 1 1 2 1 1 2 2 - 1 2 1 1 1 16 3 

I 1 1 2 1 1 2 2 1 - 2 1 1 1 16 3 

J 0 0 1 0 0 1 1 1 0 - 0 0 0 4 1 

K 0 1 2 1 1 2 1 1 1 2 - 1 1 14 3 

L 0 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 - 1 14 3 

M 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 - 16 3 

 
 
 
 
 
 

 Skala för bedömning 

0 Uppfyller inte kravet alls 

1 Uppfyller kravet till viss del 

2 Uppfyller kravet helt 

Vikt Skala 

1 0-5 

2 6-11 

3 12-17 
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Slaggknackning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A B C D E F G H I J K L M N Poäng Vikt 

A - 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 18 3 

B 1 - 2 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 13 3 

C 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

D 1 1 2 - 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 16 3 

E 1 1 2 1 - 2 1 1 1 2 1 1 1 1 16 3 

F 0 0 1 0 0 - 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 

G 0 1 2 0 0 1 - 1 1 1 0 0 0 0 7 2 

H 1 1 2 1 1 2 2 - 1 2 1 1 1 1 17 3 

I 1 1 2 1 1 2 2 1 - 2 1 1 1 1 17 3 

J 0 0 1 0 0 1 1 1 0 - 0 0 0 0 4 1 

K 0 1 2 1 1 2 1 1 1 2 - 1 1 1 15 3 

L 0 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 - 1 1 15 3 

M 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 - 1 17 3 

N 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 - 17 3 

 
 
 
 
 
 

 Krav för skärslaggborttagning 

 Övergripande krav  

A Praktiskt genomförbar 

B Utformad för att minimera antalet manuella lyft 

C Vara understödd av personalen på provhanteringen 

D Ge bättre resultat i REBA än nuläget 

E Ge bättre resultat i RULA än nuläget 

F Minimera ljudalstring 

G Minimera onödiga transporter 

 Miljö- och arbetsmiljökrav 

H Följa gällande miljö- och arbetsmiljöföreskrifter och lagar 

 Utrymmeskrav 

I Hantera prover på 120*219*38 mm 

 Övriga krav 

J Får inte ta längre tid än nuläget 

K Förhindra vridningar i överkropp 

L Förhindra höga lyft 

M Effektivt avverka skärslagg 

N Hantera vikter mellan 6 och 9 kg 

 Skala för bedömning 

0 Uppfyller inte kravet alls 

1 Uppfyller kravet till viss del 

2 Uppfyller kravet helt 

Vikt Skala 

1 0-6 

2 7-12 

3 13-18 
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Syraskåp 
 Krav för syraskåp 

 Övergripande krav 

A Praktiskt genomförbar 

B Utformad för att minimera antalet manuella lyft 

C Vara understödd av personalen på provhanteringen 

D Ge bättre resultat i REBA än nuläget 

E Ge bättre resultat i RULA än nuläget 

F Minimera ljudalstring 

G Minimera onödiga transporter 

 Miljö- och arbetsmiljökrav 

H Följa gällande miljö- och arbetsmiljöföreskrifter och lagar 

 Utrymmeskrav 

I Hantera prover på 120*219*38 mm 

J Rymma ≥ 15 prover 

 Övriga krav 

K Får inte ta längre tid än nuläget 

L Förhindra vridningar i överkropp 

M Förhindra höga lyft 

N Hantera vikter mellan 6 och 9 kg per prov 

O Utrustningen ska klara syra 

 

 A B C D E F G H I J K L M N O Poäng Vikt 

A - 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 19 3 

B 1 - 2 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 14 3 

C 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

D 1 1 2 - 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 17 3 

E 1 1 2 1 - 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 17 3 

F 0 0 1 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 

G 0 1 2 0 0 1 - 1 1 1 1 0 0 0 0 8 2 

H 1 1 2 1 1 2 2 - 1 1 2 1 1 1 1 18 3 

I 1 1 2 1 1 2 2 1 - 1 2 1 1 1 1 18 3 

J 1 1 2 1 1 2 1 1 1 - 0 1 1 1 1 15 3 

K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 14 3 

L 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 - 1 1 1 16 3 

M 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 - 1 1 16 3 

N 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 - 1 18 3 

O 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 - 18 3 

 
 
 
 
 

 Skala för bedömning 

0 Uppfyller inte kravet alls 

1 Uppfyller kravet till viss del 

2 Uppfyller kravet helt 

Vikt Skala 

1 0-6 

2 7-13 

3 14-19 
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Transporter i verkstaden 
 

 Krav för transporter i verkstaden 

 Övergripande krav 

A Praktiskt genomförbar 

B Utformad för att minimera antalet manuella lyft 

C Vara understödd av personalen på provhanteringen 

D Minimera ljudalstring 

E Minimera onödiga transporter 

 Miljö- och arbetsmiljökrav 

F Följa gällande miljö- och arbetsmiljöföreskrifter och lagar 

 Utrymmeskrav 

G Hantera prover på 120*219*38 mm 

 Övriga krav 

H Får inte ta längre tid än nuläget 

I Förhindra vridningar i överkropp 

J Förhindra höga lyft 

K Hantera vikter mellan 6 och 9 kg 

L Minimera störningar på övrig verksamhet i verkstaden 

M Hantera flera prover samtidigt 

 

 A B C D E F G H I J K L M Poäng Vikt 

A - 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 17 3 

B 1 - 2 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 12 3 

C 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

D 0 0 1 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 

E 0 1 2 1 - 1 1 1 1 1 0 0 1 10 2 

F 1 1 2 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 13 3 

G 1 1 2 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 13 3 

H 0 0 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 3 1 

I 1 1 2 2 1 1 1 1 - 1 1 1 1 14 3 

J 0 1 2 0 1 1 1 1 1 - 1 1 1 11 2 

K 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 - 1 1 16 3 

L 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 12 3 

M 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 - 11 2 

 
 
 
 
 
 
  

 Skala för bedömning 

0 Uppfyller inte kravet alls 

1 Uppfyller kravet till viss del 

2 Uppfyller kravet helt 

Vikt Skala 

1 0-5 

2 6-11 

3 12-17 
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Bilaga 8: Utvärdering av koncept 
 

Urlastning ur personbil 
 

Krav Vikt K1 K2 K3 Nuläge 

  Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng 

A 3 1 3 2 6 1 3 2 6 

B 3 2 6 1 3 2 6 0 0 

C 1 2 2 1 1 1 1 0 0 

D 3 2 6 2 6 2 6 0 0 

E 3 2 6 1 3 2 6 0 0 

F 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

G 2 1 2 2 4 1 2 1 2 

H 3 2 6 2 6 2 6 2 6 

I 3 2 6 2 6 2 6 2 6 

J 1 2 2 1 1 1 1 2 2 

K 3 2 6 1 3 2 6 0 0 

L 3 2 6 2 6 2 6 0 0 

M 3 2 6 2 6 2 6 2 6 

Summa 58 53 56 29 

Uppfyllnadsgrad 91 % 83 % 88 % 45 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Värderingsskala 

2 Uppfyller kravet helt 

1 Uppfyller kravet delvis 

0 Uppfyller ej kravet 

1(4) 



 

Slaggknackning 
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Syraskåp 
 

Krav Vikt K1 K2 Nuläge 

  Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng 

A 3 1 3 1 3 2 6 

B 3 2 6 2 6 0 0 

C 1 2 2 2 2 1 1 

D 3 2 6 2 6 0 0 

E 3 2 6 2 6 0 0 

F 1 1 1 1 1 1 1 

G 2 1 2 1 2 0 0 

H 3 2 6 2 6 2 6 

I 3 2 6 2 6 2 6 

J 3 2 6 2 6 2 6 

K 3 1 3 2 6 2 6 

L 3 2 6 2 6 0 0 

M 3 2 6 2 6 0 0 

N 3 2 6 2 6 2 6 

O 3 1 3 2 6 2 6 

Summa 68 74 44 

Uppfyllnadsgrad 85 % 93 % 55 % 

 
 
 
 
 
 
  

Värderingsskala 

2 Uppfyller kravet helt 

1 Uppfyller kravet delvis 

0 Uppfyller ej kravet 
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Transporter i verkstaden 
 

Krav Vikt K1 K2 K3 Nuläge 

  Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng 

A 3 2 6 1 3 1 3 2 6 

B 3 1 3 1 3 2 6 0 0 

C 1 2 2 2 2 2 2 0 0 

D 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

E 2 1 2 1 2 1 2 0 0 

F 3 2 6 2 6 2 6 2 6 

G 3 2 6 2 6 2 6 2 6 

H 1 2 2 1 1 1 1 2 2 

I 3 2 6 2 6 2 6 0 0 

J 2 2 4 2 4 2 4 0 0 

K 3 2 6 2 6 2 6 2 6 

L 3 2 6 1 3 1 3 1 3 

M 2 2 4 1 2 1 2 1 2 

Summa 54 46 49 33 

Uppfyllnadsgrad 90 % 77 % 82 % 55 % 

 
 
 

 

Värderingsskala 

2 Uppfyller kravet helt 

1 Uppfyller kravet delvis 

0 Uppfyller ej kravet 
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