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Förord 

Det här arbetet hade inte varit möjligt utan det stöd jag har fått från ABB Robotics medarbetare. 

Jag vill därför rikta ett stort till alla som bidragit till arbetets genomförande och ett särskilt tack 

till mina handledare på Robotics. Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Anders 

Segerstedt på Luleå tekniska universitet och mina opponenter som har hjälpt mig lyfta den här 

rapporten till en nivå som hade varit svår att nå själv.  



 

 

Sammanfattning 

En modernisering av ABB Robotics produktionssystem har lett till att en stor del av den 

manuella hanteringen har flyttats uppströms i logistikkedjan mot logistikavdelningen. Det här 

arbetet har syftat till att identifiera och ta fram rekommendationer för att åtgärda de risker som 

finns kopplade till manuella lyft på logistikavdelningen. För att mäta och analysera lyften 

användes National Institute for Occupational Safety and Health’s reviderade lyftekvation. Valet 

att använda den reviderade lyftekvationen motiverades av verktygets tillförlitlighet och 

möjligheten att genomföra ingående analyser av lyftens olika beståndsdelar. Genom att belysa 

vilken del av ett lyft som medför störst risk för skada kan de mest effektfulla åtgärderna 

prioriteras. 

Logistikavdelningen består av områdena tvätt, ankommande och logistikcenter. I tvätten 

identifierades två problemartiklar som kräver potentiellt riskfylld hantering av personalen. 

Rotorsaken bedömdes vara pallsystemets utformning och ett nytt pallsystem rekommenderas 

som åtgärd. Den manuella hanteringen på ankommande uppfyllde inte de förutsättningar som 

ställs av den reviderade lyftekvationen och någon slutsats om riskerna där kunde därför inte 

dras. På logistikcentret identifierades tre riskmoment; ompackning i lätta flödet, påfyllning av 

supermarket-hyllan och orderplock från supermarket-hyllan. Förutom punktinsatser för 

respektive riskmoment rekommenderas ett nytt materialhanteringssystem bestående av 

vertikala lyftmoduler. 

Generella slutsatser som kan dras från studien är att arbetsrelaterade belastningsskador är ett 

stort och växande problem som i synnerhet drabbar bland annat industri- och logistikpersonal. 

Problemet som identifierats på Robotics antas vara relevant för många tillverkande industrier 

som står inför samma utmaningar i form av ökade produktivitetskrav. På grund av de ständiga 

påtryckningar som antingen uppstår internt eller externt, finns det ett behov av mer effektiva 

produktionsprocesser. Att packa om eller kitta material ankommande material innan det 

presenteras till produktionen är en möjlig åtgärd för att uppnå högre effektivitet i produktionen. 

På så sätt kan den manuella hanteringen i produktionen reduceras och därmed också tiden som 

krävs för hanteringen. 

I samband med att belastningen minskar i produktionen till följd av ompackning eller kittning 

ökar belastningen på den interna logistikfunktionen. Det här arbetet har visat hur orsaken till 

bristande ergonomi i den interna logistiken till stor del grundar sig i arbetsprocessernas och 

flödenas utformning och inte nödvändigtvis på de verktyg eller föreskrifter som finns. Att arbeta 

med ergonomi bör därför ses som en naturlig del av utvecklingen av den interna logistiken vars 

syfte är att skapa effektiva flöden. 

  



 

 

Abstract 

A modernization of the ABB Robotics production system has led to a large part of the manual 

handling being moved upstream in the logistics chain towards the logistics department. This 

study aims to identify and make recommendations to address the risks associated with manual 

lifting in the logistics department. To measure and analyze the lifts, the National Institute for 

Occupational Safety and Health's revised lifting equation has been used. 

The logistics department consists of the areas washing, goods reception and logistics center. In 

the wash, two articles were identified that require potentially strenuous manual handling. The 

root cause was considered to be the design of the pallet system. A new pallet system is 

recommended as a measure. The manual handling in goods reception did not meet the 

conditions set by the revised lifting equation and therefore no conclusion about the risks could 

be drawn. At the logistics center, three risk elements were identified; repackaging in light flow, 

replenishing the supermarket shelf and order picking from the supermarket shelf. In addition to 

specific recommendations for each risk element, a new material handling system consisting of 

vertical lifting modules is recommended. 

General conclusions that can be drawn from the study are that work-related stress injuries are a 

major and growing problem, which particularly affects industrial and logistics personnel. The 

problem identified at Robotics is believed to be relevant to many manufacturing industries 

facing the same challenges in terms of increased productivity requirements. Due to the constant 

pressure that either occurs internally or externally, there is a need for more efficient production 

processes. Repacking materials in standardized load carriers or kitting materials material before 

it is presented to the production are examples of ways to achieve higher efficiency in the 

production. In this way, manual handling in the production can be reduced and thus also the 

time required for such handling. 

When non-value adding activities in the production decrease from repacking or kitting, the load 

on the internal logistics function increase. This study has shown how that poor ergonomics in 

the internal logistics largely depends on the design of the work processes and material flows 

and not necessarily on available tools or regulations. Improving ergonomics should therefore 

be seen as a natural part of the development of internal logistics, the purpose of which is to 

create efficient flows.  
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 Introduktion 

I introduktionen ges en bakgrundsbeskrivning av ämnet belastningsskador och dess koppling 

till företags prestation och lönsamhet. Studiens fallföretag presenteras även med en kortare 

problembeskrivning. Slutligen förklaras studiens syfte och avgränsningar. 

1.1. Bakgrund 

Enligt European Agency for Safety and Health (EASHW) är belastningsskador det vanligaste 

arbetsrelaterade hälsoproblemet i Europeiska Unionen (EU) (Birk Jørgensen, Milczarek, 

Munar, & Nielsen, 2018). Kostnaden för belastningsskadorna i EU är svåra att bestämma, men 

flera europeiska myndighetsrapporter uppskattar kostnaderna till mellan 0,5 procent och 2 

procent av ländernas bruttonationalprodukt (Copsey, Irastorza & Schneider, 2010). 

Belastningsskador är ett samlingsbegrepp för personskador som uppstår på grund av repetitiva 

rörelser, onaturlig hållning eller kraftpåverkan (Yassi, 1997; Mackinnon & Novak, 1997). 

Belastningsskador kan uppstå vid bearbetning av material, användandet av verktyg och vid 

förflyttning av material. I Sverige är belastningsskador den vanligaste orsaken till anmälda 

arbetssjukdomar och en av de vanligaste orsakerna till anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro 

(Arbetsmiljöverket, 2014). Mellan åren 2009 och 2013 ökade antalet belastningsskador med 28 

procent (Arbetsmiljöverket, 2014). Bland de yrken som är mest drabbade av arbetsolyckor finns 

yrken som montörer, process- och maskinoperatörer samt lagerpersonal (Arbetsmiljöverket, 

2018a).  

Det finns flera bevis på att ökad säkerhet på arbetsplatsen kan kopplas till ökad lönsamhet för 

verksamheten genom högre produktivitet till följd av färre olyckor (Fernández-Muñiz, Montes-

Peón, & Vázquez-Ordás, 2009; Miller & Haslam 2005; Rechenthin, 2004). Trots det är det ändå 

etiska argument och juridiska krav som ofta motiverar företagens arbete med hälso- och 

säkerhetsfrågor (Miller & Haslam 2005). Enligt Fernández-Muñiz, Montes-Peón och Vázquez-

Ordás (2009) råder en uppfattning om att hälso- och säkerhetsfrågor innebär utgifter som inte 

bidrar till verksamhetens produktionsmål, och därmed inte till företagets slutliga lönsamhet och 

konkurrenskraftighet. 

Ergonomi är läran om människans interaktion med sin arbetsmiljö och syftar till att reducera 

uppkomsten av arbetsrelaterade skador (Centre for Disease Control and Prevention [CDC], 

2018a). Ohno (1988) kopplar ergonomi till resurseffektivitet i Toyotas produktionssystem och 

menar att de personalens rörelser kan utgöra möjliga resursslöserier i en process. Rörelser som 

kan anses vara slösaktiga är sådana som tvingar personal att sträcka sig, böja sig, eller plocka 

upp saker, vilket riskerar både personalens hälsa och effektivitet (Wahab, Mukhtar, & 

Sulaiman, 2013). Eklund (1997) menar att trots flera skillnader mellan områdena ergonomi och 

kvalitet finns också stora likheter mellan dem. Kvalitet definieras som en varas eller tjänsts 

förmåga att tillfredsställa kundens behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012). I en 

verksamhet har man både externa kunder i form av slutkunder och interna kunder i form av 

personal, vilket gör att kvalitetsbegreppet även omfattar den egna personalen (Eklund, 1997). 

Eftersom interaktionen mellan produkt och användare påverkar den upplevda kvaliteten, utgör 

därmed ergonomi en naturlig kvalitetsparameter att ta hänsyn till i utformandet av en 

arbetsprocess. 
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1.2. Problembeskrivning 

ABB Robotics (Robotics) är en ledande leverantör av industriella robotprodukter, -system och 

-tjänster. Robotics är en del av ABB:s division Robotics and Motion, se figur 1. Robotics har 

över 4 600 anställda i 53 länder och över 300 000 installerade robotar världen över. Forskning, 

produktutveckling och tillverkning sker på anläggningar i Sverige, Tjeckien, Norge, Mexiko, 

Japan, USA och Kina (ABB, u.åa). I Sverige sker tillverkningen i Västerås, där ett hundratal 

anställda jobbar. Tillverkningen av alla robottyper sker under samma tak, men det finns olika 

avdelningar för olika produktkategorier.  

Avdelningen för montering av tunga robotar (PNV7) är den avdelning som ligger i framkant av 

den produktionstekniska utvecklingen på Robotics. En central del av det nya 

produktionskonceptet är den nya logistikavdelningen (PNLL) där ankommande material packas 

om för att distribueras vidare till monteringslinorna. En stor del av monteringsmomenten på 

PNV7 har automatiserats, vilket har reducerat många manuella lyft och därmed också 

arbetsmiljörisken som lyften innebär för personalen. En konsekvens av detta är att flera 

manuella lyft istället har flyttats uppströms i den interna logistikkedjan, till avdelning PNLL, 

som innefattar områdena tvätt, ankommande och logistikcenter. Se figur 2 för  

Medarbetarnas säkerhet är av högsta prioritet för ABB och målsättningen är inga incidenter ska 

inträffa medarbetare på arbetsplatsen (ABB, u.åb). Enligt chefen för PNLL utgör manuella lyft 

en av de största riskerna för personskador på avdelningen. För att förhindra uppkomsten av 

personskador och efterfölja ABB:s målsättning om noll arbetsrelaterade incidenter, behöver 

riskerna först identifieras för att sedan åtgärdas. 

1.3. Syfte 

Syftet med studien är att ge förslag på åtgärder för att eliminera personskaderisken som uppstår 

vid manuella lyft på avdelning PNLL. Lyften på PNLL måste granskas och utvärderas med 

avseende på risk innan åtgärdsförslag kan tas fram. Åtgärderna ska eliminera risken som lyften 

medför men ämnar även till att förbättra Robotics arbetsmetodik för att hantera framtida risker. 

De frågor som ska besvaras för att uppnå syftet är följande: 

 

 

Figur 1 Organisationskarta över ABB 
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1. Vilka manuella lyft genomförs på avdelning PNLL? 

2. Vilka risker finns kopplade till lyften? 

3. Hur kan riskerna reduceras eller elimineras? 

4. Hur kan framtida risker identifieras och åtgärdas? 

Vid projektets avslut ska följande mål vara uppnådda: 

● Presentera en bild av nuläget för att belysa riskområden. 

● Formulera och rekommendera åtgärder för identifierade risker. 

● Presentera en metod för analys av framtida risker. 

1.4. Avgränsningar 

Det är de manuella lyften på avdelning PNLL som är av intresse att undersöka. Vad som anses 

vara ett manuellt lyft är definieras av att samtliga förutsättningar som krävs, enligt Waters, Putz-

Anderson och Garg (1994), för tillämpning av National Institute for Occupational Safety and 

Health’s reviderade lyftekvation är uppfyllda. PNLL innefattar områdena tvätt, ankommande 

och logistikcenter. Områdena är belägna i anslutning till varandra, men är även organisatoriskt 

sammankopplade. Risker kopplade till maskinella lyft, exempelvis med telfer eller truck, 

kommer inte att undersökas. Det är viktigt att ha i åtanke att det finns flera faktorer utöver 

manuella lyft som påverkar arbetsergonomin. Ljud och ljus, arbetsställningar, arbetstider och 

användandet av verktyg är exempel på sådana faktorer. Slutsatserna från den här studien är 

därmed inte representativa för arbetsergonomin ur ett helhetsperspektiv. 

Logistikcentrets funktion är en del av det nya produktionskonceptet på PNV7 och därför 

kommer inga andra monteringslinor att beaktas. De behov som finns vid PNV7 är viktiga att ta 

hänsyn till vid utformningen av logistikcentrets processer, men studien avgränsar sig från att 

vidta åtgärder i produktionsprocessen. Hur ankommande material hanteras på PNLL beror till 

viss del på hur materialet förpackas och anländer från leverantören. Den här studien avgränsar 

sig från att kontakta och involvera leverantörer i arbetet. Frågor som Robotics själva bör driva 

hos leverantören efter avslutat arbete kan dock komma att rekommenderas. 
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 Metod 

I metodavsnittet redogörs och motiveras de val som gjorts för studiens design. Avsnittet inleds 

med en sammanfattning av tillvägagångssättet och en beskrivning av studiens forskningsdesign. 

Därefter presenteras metoder för insamling och analys av data samt vilka kvalitetshöjande 

åtgärder som vidtagits vid utformningen av studiens metod. 

2.1. Studiens upplägg 

Det första som genomfördes var en initial litteraturstudie vars syfte var att fastställa 

grundläggande begrepp inom logistik och arbetsergonomi. Vetenskapliga artiklar om 

arbetsergonomi användes för att hitta referentgranskad forskning inom ämnet och för att hitta 

en lämplig metod för att kvantitativt beskriva och analysera manuella lyft. Grundläggande 

begrepp och koncept inom logistik hämtades från läroböcker och kompletterades sedan med 

vetenskapliga artiklar om produktionsflöden för att skapa en förståelse för hur olika åtgärder 

kan påverka den interna logistiken. Publikationer från Arbetsmiljöverket användes för att skapa 

en bild av de krav som måste efterföljas gällande arbetsergonomi. Litteraturstudien 

strukturerades genom att identifiera och sortera informationen efter gemensamma teman. 

Efter den initiala litteratursökningen granskades Robotics dokumenterade beskrivningar av det 

avgränsade verksamhetsområdet. Baserat på granskad litteratur utformades underlag för initiala 

intervjuer med personer med kunskap om både Robotics verksamhet och arbetsmiljöfrågor. 

Resultatet från intervjuerna gav en bild av vilka områden som var av intresse att undersöka 

vidare. När snävare avgränsningar fastställts genomfördes ytterligare en omgång av intervjuer 

i fördjupningssyfte. För att kvantifiera lyften användes det analysverktyg som erhölls från 

litteraturstudien. Baserat på erhållna resultat från analysen kunde risker kvantifieras och 

åtgärder formuleras. Slutligen genomfördes avvägningar mellan åtgärdernas fördelar, nackdelar 

och uppskattade kostnader. 

I tabell 1 nedan visas en sammanfattning av de metodval som gjordes för studien. 

Forskningsdesign kan beskrivas som den logiska följd som kopplar empirisk data med en 

studies forskningsfråga och dess slutsatser (Yin, 2003). Den här studien använde sig av ett 

explorativt forskningssyfte med en abduktiv forskningsansats.  Saunders, Lewis och Thornhill 

(2009) menar att en explorativ forskningsdesign är särskilt lämplig för att lösa problem vars 

exakta karaktär är okänd. Då det aktuella problemet kunde bero en mängd olika orsaker, ansågs 

därför ett explorativt forskningssyfte lämpa sig för den här studien. Studiens abduktiva 

forskningsansats grundar sig i att empiriska data fick vägleda valet av teoretiska modeller, vilket 

Tabell 1 Metodval 

Metod Val

Forskningssyfte Explorativ

Forskningsansats Abduktiv

Forskningsstrategi Fallstudie

Datainsamling
Primärdata från intervjuer och mätningar. 

Sekundärdata från litteratur och dokument.
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enligt David och Sutton (2011) kännetecknar en abduktiv forskningsansats. En abduktiv ansats 

kombinerar därmed induktiv öppenhet och deduktivt fokus (David & Sutton, 2011). 

Enligt Yin (2003) kännetecknas en fallstudie av att forskningsfrågorna är (1) formulerade som 

vilka- och hur-frågor, (2) att händelserna inte kräver en kontrollerad miljö för att studeras, samt 

(3) att fokus ligger på nuvarande händelser. Den här studiens syfte var att identifiera och 

utvärdera riskerna kopplade till materiallyft på Robotics för att sedan ta fram förslag på 

åtgärder. Fokus låg därmed på aktuella händelser i sin naturliga miljö. Då studiens 

forskningsfrågor var formulerade som vilka- och hur-frågor, uppfyllde studien samtliga tre krav 

som kännetecknar en fallstudie. 

2.2. Datainsamling 

Både primär- och sekundärdata har använts för att besvara forskningsfrågorna. Den primärdata 

som samlades in var av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Kvantitativ data erhölls från 

mätningar och syftade till att beskriva lyft och möjliggöra jämförelser mellan möjliga 

förbättringsförslag. Kvalitativ data erhölls från intervjuer och syftade till att skapa en förståelse 

för de organisatoriska och praktiska förutsättningar som rekommendationerna behövde ta 

hänsyn till för implementering. Användandet av kvalitativ data ansågs även vara viktigt för att 

fånga och ta vara på personalens synpunkter och på så sätt skapa legitimitet för de 

rekommenderade åtgärderna. Sekundärdata erhölls från litteraturstudien och tillhandahållet 

material från Robotics. 

2.2.1. Litteraturstudie 

Den litteratur som studerades bestod i regel av fyra typer av publiceringar: läroböcker, 

vetenskapliga artiklar, webbsidor samt olika typer av myndighetspubliceringar. Utöver det 

erhölls även verksamhetsbeskrivningar och Excel-filer med materialdata från Robotics. 

Vetenskapliga artiklar som publicerats av journaler är referentgranskade och ansågs därmed 

vara den mest trovärdiga källan till information. Artikelsökningar genomfördes med hjälp av 

de vetenskapliga databaserna Google Scholar och Scopus. Nyckelorden ergonomics, logistics, 

warehouse, manual och lifting användes för att söka artiklar. Artiklarnas kvalitet bedömdes 

baserat på antal citeringar och om de var referentgranskade. Ingen avgränsning gjordes med 

hänsyn till publiceringsdatum men nyare artiklar premierades. David och Sutton (2011) menar 

att vetenskapliga artiklar är särskilt lämpliga att studera för att snabbt få en förståelse för ett 

område, och för att de sannolikt utgör en god referenskälla till äldre forskning. Läroböcker 

användes för att beskriva grundläggande begrepp och koncept där behovet av den senaste 

forskningen inte ansågs vara lika stort. För att samla in statistik om belastningsskador och 

ergonomi användes myndighetsrapporter för att hitta den senaste informationen. Tekniska 

åtgärder till de risker som identifierats undersöktes genom att söka information på internet. 

2.2.2. Empirisk data 

Semistrukturerade intervjuer med personal på Robotics genomfördes i syfte att skapa en bild 

av de nuvarande rutinerna och processerna på Robotics. Underlaget för samtliga intervjuer 

baserades på samma teman för att underlätta analysen av den erhållna informationen. Dessa 

teman var: Åsikt om den rådande arbetssituationen, upplevda riskmoment kopplade till lyft, 
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användandet av lyfthjälpmedel samt egna förbättringsförslag. Underlaget återfinns i bilaga A. 

Flera spontana och ostrukturerade intervjuer genomfördes även med personalen för att få en 

ökad förståelse för det praktiska arbetet och för att följa upp möjliga åtgärdsförslag. 

Anteckningar fördes av författaren under samtliga intervjuer. Både semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer är lämpliga att använda i explorativa studier för att erhålla en djupare 

förståelse för de fenomen som studien ämnar undersöka (Saunders, et al., 2009). Samtliga 

respondenter i den studien benämndes enligt deras arbetstitlar. 

För de lyftmoment som ansågs vara av intresse att analysera, baserat på studiens syfte och 

avgränsningar, genomfördes mätningar. Mätningarna genomfördes enligt de 

tillvägagångssätten som beskrivs av Waters, Putz-Anderson och Garg (1994) i NIOSH handbok 

för den reviderade lyftekvationen (RLE). Den information som insamlades var materialvikter, 

lasternas avstånd relativt marken och respondenten, eventuell vridning av respondenternas 

kroppar samt lyftens frekvens. Materialvikter erhölls från Robotics dokumentation, avstånden 

uppmättes manuellt med hjälp av ett måttband, respondenternas vridning av kroppen 

uppskattades av författaren och lyftfrekvensen uppskattades av respondenterna. 

2.2.3. Urval 

Valet av respondenterna var ett icke-statistiskt självval, vilket enligt Saunders, et al. (2009) 

lämpar sig för explorativa studier där urvalet inte behöver vara statistiskt representativt. 

Respondenterna valdes baserat på deras relevans för studien och kunskap inom arbetsmiljö samt 

verksamhetens interna logistik. Personal på PNLL valdes ut på grund av att de utövar de lyft 

som studien ämnade att avhjälpa eller eliminera. Skiftchefer, produktionstekniker och 

skyddsombud valdes ut baserat på deras kunskap om verksamheten och arbetsmiljön. Urvalet 

för mätningarna var, likt intervjuerna, ett icke-statistiskt självval. Analysverktyget som 

användes för att mäta lyften tar ingen hänsyn till variation av fysisk byggnad hos 

respondenterna. Ett statistisk representativt urval var därför inte nödvändigt för att erhålla ett 

representativt resultat. Det finns två arbetsskift på PNLL och skiftlagen alternerar varje vecka 

mellan morgon- och kvällsskift. Datainsamling genomfördes med samtliga skiftlag under både 

morgon- och kvällsskift. 

2.3. Analysmetod 

Både kvalitativ och kvantitativ data samlades in för analys. Kvalitativa data erhölls från 

intervjuer och dokumenterade icke-numeriska beskrivningar av Robotics verksamhet. 

Kvantitativ data erhölls från mätningar och numerisk sekundärdata från Robotics. 

2.3.1. Analys av kvalitativ data 

Samtliga intervjuer kategoriserades initialt baserat på respektive analysområde. 

Analysområdena bestod av tvätten, ankommande och logistikcentret. Efter att en intervju 

genomförts sammanfattades erhållen data för att kondensera informationen. Intryck från miljön 

eller händelser av intresse som inträffade under intervjun antecknades även. När samtliga 

intervjuer för ett område genomförts och sammanfattats, kategoriserades och grupperades 

informationen baserat på gemensamma teman. Underlagen för samtliga intervjuer bestod av 

fyra teman vilket medförde en naturlig kategorisering av data, men från intervjuernas 
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semistrukturerade natur uppkom även andra teman. När informationen grupperats kunde en 

övergripande skildring av respektive analysområde formuleras. 

2.3.2. Analys av kvantitativ data 

I en jämförelse mellan fem olika analysverktyg för manuella lyft konstaterade Russell, 

Winnemuller, Camp och Johnson (2007) att NIOSH RLE var en av tre analysverktyg som gav 

liknande resultat. Lyft som inte ansågs skadliga av de övriga två verktygen ansågs vara skadliga 

av de andra tre. Russell et al., (2007) menar att RLE var det mest komplexa verktyget, men att 

det därför gjorde det möjligt att analysera lyften på detaljnivå. Waters, Lu, Piacitelli, Werren 

och Deddens (2011) menar att personer utan förkunskap både snabbt och enkelt kan lära sig att 

genomföra korrekta mätningar med RLE, trots den relativt höga komplexiteten. Valet att 

använda RLE baserades på verktygets tillförlitliga resultat, möjlighet till ingående analys, samt 

användarvänlighet. För att beräkna och analysera insamlad mätdata användes Microsoft Excel 

2016. Det finns två typer av analysprocedurer enligt RLE som beskrivs ingående i senare 

avsnitt. Två olika mallar skapades därför i Excel för att mätdata från liknande lyft skulle kunna 

skrivas in och beräknas identiskt. Parametrarna i mallarna kunde därefter justeras för att testa 

vilken effekt eventuella förbättringar skulle innebära, jämfört det ursprungliga läget. 

2.4. Kvalitetshöjande åtgärder 

För att öka trovärdigheten i studiens resultat vidtogs åtgärder för att öka studiens reliabilitet och 

validitet. Reliabilitet beskriver hur väl en metod eller ett verktyg ger ett liknande resultat under 

upprepade försök (Yin, 2003). Validitet handlar om hur väl en studie mäter det den avser att 

mäta (Saunders, et al., 2009). 

2.4.1. Reliabilitet 

För att öka reproducerbarheten i studiens intervjuer utformades underlag på förhand. Dessa 

underlag återfinns i bilaga A. Jämfört med strukturerade intervjuer genomförs semi-

strukturerade intervjuer på en viss bekostnad av reproducerbarhet. Semi-strukturerade 

intervjuer gör det däremot möjligt att avvika från underlaget om intressanta och relevanta 

sidospår uppenbarar sig. På grund av att studien var en fallstudie gjordes bedömningen att 

möjligheten att undersöka sådana sidospår var viktigare än att hålla en hög reproducerbarhet. 

För att dokumentera informationen fördes anteckningar under samtliga intervjuer. 

Respondenterna gavs alltid möjligheten att själva lyfta frågor som inte ställdes under intervjun, 

men som respondenterna ansåg som viktiga för studiens syfte. Respondenterna gavs även 

möjligheten att ta del av samtliga underlag och anteckningar för att påpeka eventuella 

misstolkningar. För att intervjuerna inte skulle upplevas som påträngande eller ett hinder för 

det dagliga arbetet, anpassades intervjutillfällena efter respondenternas önskemål. 

För att säkerställa mätningarnas reliabilitet användes det beskrivna tillvägagångssättet i 

handboken för RLE. I handboken beskrivs de mätpunkter som ska användas och vilka beslut 

som ska fattas vid bedömningar av gränsfall. Vikten av mätningarnas exakthet bedömdes vara 

relativt låg. Olika individer lyfter på olika sätt vilket innebär att en mer exakt mätning inte 

nödvändigtvis är mer representativ.  
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2.4.2. Validitet 

Valet av studiens operativa tillvägagångssätt avgjordes beroende på vilken information som 

önskade erhållas. För att beskriva logistiken inom det avgränsade verksamhetsområdet 

användes Robotics dokumenterade beskrivningar i kombination med intervjuer med 

personalen. Fördelen med att använda intervjuer i detta syfte var att en djupare förståelse för 

beslutsfattandet som lett fram till den dåvarande situationen kunde erhållas och att eventuella 

fel i dokumentationen kunde upptäckas. Intervjuer användes även för att fånga personalens 

åsikter om arbetsmiljön, vilket ansågs viktigt för att utforma åtgärdsförslag som skulle 

accepteras och användas.  

För att beskriva och utvärdera lyften användes RLE, som är ett användarvänligt och effektivt 

verktyg (Waters, Lu, Piacitelli, Werren & Deddens, 2011; Russell, Winnemuller, Camp & 

Johnson, 2007). Waters, Putz-Anderson och Garg (1994) beskriver de förutsättningar som krävs 

för tillämpning av RLE och samma förutsättningar användes för att definiera och avgränsa vilka 

aktivtiter som var relevanta för studien. RLE bygger på kvantitativ data vilket underlättade 

jämförelsen av lyft, samt utvärderingen av åtgärdsförslagens effekt.  

Studiens slutsatser och rekommendationer har en begränsad extern validitet och 

generaliserbarhet på grund av att studien är en fallstudie som ämnar att undersöka lyft på 

Robotics. Metoden och tillvägagångssättet beskrivet i den här studien kan dock användas i 

liknande miljöer och situationer. 
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 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras de begrepp som läsaren bör behärska för att ta till 

sig av rapportens innehåll. Forskning om manuell hantering och belastningsskador i kontexten 

av en arbetsplats presenteras för att ge läsaren en djupare förståelse för området. 

Avslutningsvis presenteras det analysverktyg som använts för att erhålla studiens resultat. 

3.1. Logistik 

Logistik handlar om att skapa effektiva flöden inom produktion, verksamhet och transport, från 

leverantören till slutkunden (Segerstedt, 2018). Ghiani, Laporte och Musmanno (2013) menar 

att ett logistiksystem är ett system som omfattar samtliga funktionella aktiviteter som påverkar 

flödet av material och information, samt den infrastruktur, utrustning och de resurser som krävs 

för utförandet av aktiviteterna. Bra logistik medför både finansiella vinningar i form av sänkta 

totalkostnader, ökade intäkter och frigjort kapital, men det medför även andra fördelar som ökad 

flexibilitet och effektivitet (Segerstedt, 2018). 

Marknaden för tillverkande industrier har förändrats genom en ökad geografisk spridning av 

kunder som efterfrågar billigare produkter med högre kvalitet till lägre pris (Buckley & Ghauri, 

2004; Stock, Greis, & Kasarda, 1998). Syftet med logistik är att leverera rätt mängd, av rätt 

material, till rätt plats, i rätt tid, till rätt kund och rätt pris (Farahani, Rezapour, & Kardar, 2011). 

Den logistiska förmågan hos ett företag kan därmed utgöra en kraftig konkurrensfördel genom 

att säkerställa produkttillgänglighet, kortare leveranstid och lägre distributionskostnader 

(Morash, Droge, & Vickery, 1996). 

Olika logistikaktiviteter klassificeras vanligtvis enligt deras lokalisering i förhållande till den 

producerande processen (Ghiani, Laporte, & Musmanno, 2013). Försörjningslogistik och 

distributionslogistik benämns ofta som extern logistik eftersom aktiviteterna innefattar externa 

parter i form av bland annat leverantörer och kunder. Intern logistik handlar istället om den 

egna verksamhetens hantering av material. Intern logistik omfattar mottagande och lagring av 

material, försörjning av material till produktionsprocessen samt hantering av produkter fram till 

distributionsprocessen (Ghiani, Laporte, & Musmanno, 2013).  

3.2. Lager 

För många verksamheter är lagerhållning av produkter en nödvändighet för att säkerställa 

förmågan att möta en okänd och varierande efterfrågan. Lager gör det möjligt för företag att 

öka kundtillfredsställelsen samtidigt som de totala logistikkostnaderna sänks (Richards, 2014). 

Kostnaden för lagerhållningen måste dock balanseras mot andra kostnader, exempelvis 

transportkostnader, för att ekonomiska fördelar ska erhållas. Ett stort lager medför ökade 

lagerhållningskostnader samtidigt som frekvensen och kostnaden för transporter kan sänkas 

(Speranza & Ukovich, 1994). Ett mindre lager medför å andra sidan lägre 

lagerhållningskostnader men kräver mer frekventa transporter. 

Ett typiskt lagerflöde består av aktiviteterna: mottagning, omplacering, orderplock, sortering, 

genomflödesdistribution och sändning och beskrivs enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen 

(2007) som följande: 
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● Mottagning inkluderar aktiviteter som avlastning, godskontroll och godsmottagning.  

● Vid omplacering kan material antingen förflyttas direkt till en lagerplats eller packas 

om till standardiserade kollisystem innan lagerhållning. 

● Vid orderplock hämtas material från lagerplatser för att möta ett specifikt kundbehov. 

Kundbehovet kan vara antingen intern eller externt. 

● Sortering sker om flera ordrar har plockats vid samma tillfälle och måste sorteras innan 

sändning. 

● Om material inte behöver lagerhållas, utan kan gå direkt från mottagning till sändning, 

genomförs genomflödesdistribution. 

Orderplock är en av de mest kostsamma och arbetskrävande processerna i ett lager (De Koster, 

Le-Duc, & Roodbergen, 2007; Farahani, Rezapour, & Kardar, 2011; Richards, 2014). Enligt 

Farahani, Rezapour och Kardar (2011) finns det ett antal principer att överväga i utformandet 

av ett lagersystem, för att underlätta plockningen av material: 

● Enligt Paretoprincipen står 20 procent av materialet för 80 procent av arbetet, 30 procent 

av materialet står för 15 procent av arbetet och resterande 50 procent av materialet står 

för 5 procent av arbetet. Genom att gruppera material baserat på efterfrågan kan 

rörelserna mellan materialplatserna reduceras. 

● Placera material med hög förbrukning mest tillgängligt. 

● Gruppera produkter som ofta beställs tillsammans. 

● Konsolidera plockordrar för att reducera onödiga transporter och rörelser och därmed 

tiden som varje plockorder tar. 

● Användarvänliga system, verktyg och fordon underlättar för plockaren och reducerar 

både tidsåtgången samt risken för fel. 

3.3. Lastenheter 

Enligt Ghiani, Laporte och Musmanno (2013) beror valet av lagerdesign på flera faktorer, varav 

en av de viktigaste faktorerna är lastenheternas karaktäristik. En lastenhet definieras som en 

standardiserad kombination av artiklar som integrerats för att göra det möjligt att hantera dem 

som en enhet (Farahani, Rezapour, & Kardar, 2011). Med lastbärare menas endast den låda, 

kartong eller förpackning som används för en lastenhet, inte dess innehåll. Syftet med en 

lastenhet är att göra hanteringen, transporten och lagringen av mindre artiklar enklare, mer 

kostnadseffektiv och säkrare (Farahani, Rezapour, & Kardar, 2011). Generellt beaktas tre typer 

av lastenheter (Ghiani, Laporte, & Musmanno, 2013): 

● Primärpaket är den förpackning som presenteras till kunden. Utformandet av en sådan 

förpackning sker med hänsyn till kundens behov. Sådana behov kan vara antalet 

produkter som önskas vid ett enskilt köptillfälle, hanterbarhet av förpackningen och 

marknadsföringsaspekter. 

● Sekundärpaket innehåller en eller flera primärpaket. Begränsande faktorer i 

utformningen av sekundärpaket är systemet för materialhantering och lagring, men 

hänsyn måste också tas till primärpaketens utformning. 
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● Tertiära paket, eller palleterade paket, innehåller en eller flera sekundära eller primära 

paket och underlättar mottagandet och lagringen av material. Tertiära paket står på 

pallsystem som gör det möjligt förflytta material med truck, bära tyngre vikt och större 

volym, samt stapla material i hyllsystem. Se figur 2. Världens vanligaste pallsystem är 

European Pallet Association:s (EPAL) system som främst används i Europa (EPAL, 

u.å). Standardmåtten på en EPAL-pall är 1200 mm x 800 mm (EPAL, u.å). 

För samtliga lastenheter är vikten och volymen på lasten avgörande faktorer för lastenhetens 

utformning (Farahani, Rezapour, & Kardar, 2011; Ghiani, Laporte, & Musmanno, 2013). 

Lasteheten måste utformas och standardiseras för att göra det möjligt och ekonomiskt att 

hantera den med den utrustning som finns i materialhanteringssystemet (Farahani, Rezapour, 

& Kardar, 2011). 

3.4. Materialhanteringssystem 

Ett materialhanteringssystem innefattar mer än bara de fysiska verktygen som används för att 

förflytta material i en verksamhet. Ett materialhanteringssystem beskriver även hur 

utrustningen används, vilken funktion de fyller, i vilken sekvens de används och den 

underliggande logiken (Robeson, 1994). Utformningen av ett materialhanteringssystem sker 

enligt följande sex steg (Farahani, Rezapour, & Kardar, 2011): 

1. Definiera problemet. Innan lösningar kan utformas måste problemet först identifieras. 

Materialhanteringssystemets syfte är att uppnå de mål som satts. Ett vanligt mål är att 

minska kostnader, men andra mål kan vara att öka kundservicen, öka effektiviteten eller 

minska antalet olyckor. 

2. Analysera förutsättningarna. Ett viktigt resultat av det här steget är att begränsa antalet 

möjliga lösningar för fortsatt analys. Eventuellt behov av kompletterande data för att 

beskriva problemet bör även bli uppenbart här. 

3. Utforma alternativ. För att utforma alternativ bör följande frågor besvaras: Vad syftar 

till vilket material som ska hanteras, när och var anger tiden och plats, hur och vem 

syftar till metodiken för materialhanteringssystem. 

Figur 2 Palleterat paket (Ghiani, Laporte, & Musmanno, 

2013) 
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4. Utvärdera alternativ. Ett materialhanteringssystem kan utvärderas på flera olika 

grunder. En ekonomisk analys är nödvändig för att utse den optimala lösningen, men 

också för att motivera nödvändiga investeringar. Exempel på icke-ekonomiska 

utvärderingsfaktorer är kapacitet, pålitlighet, säkerhet och kompatibilitet med övriga 

system.  

5. Val av design. I det här steget ställs samtliga analyserade alternativ mot varandra. Om 

systemen syftar till att uppnå fler än ett mål kan metoder för multikriterieanalys 

användas. 

6. Implementera systemet. Hur systemet implementeras kan ha stor påverkan på systemets 

framgång. För en lyckad implementering bör det finnas en tydlig handlingsplan med 

ansvarsroller. Att involvera personalen som kommer arbeta med systemet är viktigt i 

syfte att fånga upp eventuella åsikter och synpunkter tidigt. 

Olika materialhanteringssystem kan kategoriseras beroende på om de är rörliga eller fasta 

(Ghiani, Laporte, & Musmanno, 2013). Rörliga system innefattar olika typer av truckar som 

kan köras manuellt eller automatiskt. Fasta system innebär att lastenheten följer en förbestämd 

rutt, exempelvis längs ett transportband. 

3.5. Lagringssystem 

Lagringssystem används för att lagerhålla material i väntan på vidare hantering. Lagringssystem 

kan vara statiska eller dynamiska (Ghiani, Laporte, & Musmanno, 2013). Statiska system 

innebär fasta lagringsplatser och dynamiska system innebär rörliga lagringsplatser. Richards 

(2014) listar ett antal exempel på olika lagringssystem. Exempel på statiska system är: 

● Pallställage, se figur 3. Med pallställage är det möjligt att lagra pallar på höjden med 

hjälp av truckar eller automatiserade kransystem. 

● Hyllsystem, se figur 4. Används vanligtvis för lastenheter som är mindre än pallar. I 

sådana fall är det vanligast att personalen lastar och plockar material manuellt från 

hyllorna. 

Figur 3 Pallställage (Ghiani, Laporte, & Musmanno, 

2013) 
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Exempel på dynamiska system är enligt Richards (2014): 

● Lagerautomater, se figur 5. Systemen kan vara både vertikala och horisontella och gör 

det möjligt att presentera material för plockaren, istället för att plockaren måste söka 

upp det. Principen kallas goods-to-picker, i motsats till picker-to-goods-principen där 

plockaren söker upp materialet (Richards, 2014). Lagerautomater kan fungera på olika 

sätt men erbjuder samma funktion. Karuseller består av lastbärare med fasta platser på 

en kedjedrift som rör sig i en loop. En variant av lagerautomater är vertikala lyftmoduler 

(VLM). VLM-system använder sig av statiska eller dynamiska hyllsystem och en 

lyftmodul som plockar material från hyllorna för att sedan kunna presentera det i en 

eller flera öppningar i en bekväm höjd för plockaren (Richards, 2014). Se principiell 

skillnad mellan karuseller och VLM i figur 6. 

 

● Hjullistsystem. Det finns två olika typer av hjullistsystem. Det ena är ett hyllsystem där 

lastenheter matas in på ena sidan och rullar nedför en lutning till andra sidan där 

lastenheterna kan plockas, se figur 7. Ett sådant system tillåter flödesprincipen First-In-

First-Out (FIFO). I figur 8 illustreras den andra typen som matas och plockas på samma 

Figur 4 Hyllsystem (Ghiani, Laporte, & Musmanno, 2013) 

Figur 5 Lagerautomat (Ghiani, Laporte, & 

Musmanno, 2013) 
Figur 6 Skillnad mellan karusell och VLM 



14 

 

sida, vilket tillåter Last-In-Last-Out (LIFO). Hjullister kan användas både till hyllor och 

pallställ. 

3.6. Manuella lyft 

Manuell hantering är ett samlingsnamn för att lyfta, bära, skjuta eller dra föremål. Manuell 

hantering kräver ett kraftutövande och om kraften blir för stor för någon av kroppens delar kan 

belastningsskador uppstå (Arbetsmiljöverket, 2018b). Manuella lyft är den största bidragande 

orsaken till ländryggsskador (Burdorf & Sorock, 1997; Van Dieën, Hoozemans, & Toussaint, 

1999; Kuiper, Burdorf, Verbeek, Frings-Dresen, van der Beek, & Viikari-Juntura, 1999; 

Mondal, Majumdar, Pal, Sahrawat, & Kumar, 2019). Bland lagerarbetare, och särskilt 

orderplockare, är belastningsskador till följd av manuell hantering är vanligt förekommande 

problem (Calzavara, Glock, Grosse, Persona, & Sgarbossa, 2016). Utbildning i lyftteknik är en 

vanlig åtgärd för förebyggande av belastningsskador men trots det finns det få bevis som 

faktiskt stödjer utbildning som en effektiv metod för att förebygga skador (Van Dieën, 

Hoozemans, & Toussaint, 1999; Nygård, Merisalo, Arola, Manka, & Huhtala, 1998; Schenk, 

Doran, & Stachura, 1996). 

Den lyftteknik som vanligtvis förespråkas är hukande lyft, där ryggen har en neutral hållning 

och knäna böjs (Van Dieën, Hoozemans, & Toussaint, 1999). Trots utbildningar är det inte 

alltid anställda kan, eller vill, tillämpa tekniken i sitt dagliga arbete om de upplever låg 

arbetstillfredsställelse eller begränsad kontroll över det egna arbetet (St-Vincent, Tellier, & 

Lortte, 1989; Van Dieën, Hoozemans, & Toussaint, 1999). Den faktiska nyttan av de principer 

som lärs ut har även ifrågasatts (Burdorf & Sorock, 1997; Van Dieën, Hoozemans, & Toussaint, 

1999; St-Vincent, Tellier, & Lortte, 1989). Jämfört med ett framåtlutat lyft, används mer energi 

vid ett hukande lyft, vilket också innebär att muskelutmattning inträffar tidigare (Hagen, Hallen, 

& Harms-Ringdahl, 1993; Garg & Herrin, 1979). Skillnaden i den fysiska belastningen på 

ryggen som hukande lyft sägs ska avhjälpa har även ifrågasätts i flera studier (Garg & Herrin, 

1979; Van Dieën, Hoozemans, & Toussaint, 1999; Straker, 2003). 

3.7. Kostnader för sjukfrånvaro 

Enligt Arbetmiljöverket (2018) leder ungefär en tredjedel av alla arbetsrelaterade 

belastningsskador till en sjukfrånvaro som överskrider 14 dagar. Utöver kostnaderna för 

produktionsbortfall och administration måste arbetsgivaren även betala en sjuklön på 80 

Figur 8 Pallställage med hjullistsystem av 

LIFO-princip (Ghiani, Laporte, & 

Musmanno, 2013) 

Figur 7 Pallställage med hjullistsystem av FIFO-princip (Ghiani, 

Laporte, & Musmanno, 2013) 
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procent av den anställdes ordinarie lön under dag 2 till 14 (Försäkringskassan, u.å). Den första 

sjukdagen behöver arbetsgivaren inte betala någon sjuklön och efter 14 dagar övergår sjuklönen 

till 10 procent av ordinarie lön men kan variera beroende på facktillhörighet 

(Försäkringskassan, u.å). Under hela sjukfrånvaron måste arbetsgivaren betala 

arbetsgivaravgifter, semesterlön och overheadkostnader oberoende av sjuklönen. I tabell 2 

illustreras kostnaderna för en arbetsgivare om en anställd med en månadslön på 25 000 kronor 

är frånvarande på grund av sjukdom i sju respektive fjorton dagar. För att bestämma 

kostnaderna i tabell 2 har försäkringskassans egna kalkyleringsverktyg och förinställda 

procentsatser använts. 

3.8. Tekniska lyfthjälpmedel 

Det finns en mängd olika tekniska lyfthjälpmedel som kan underlätta och avlasta manuellt 

arbete. Behovet av ett lyfthjälpmedel kan uppstå både genom att ett moment är fysiskt 

ogenomförbart utan ett tekniskt hjälpmedel men också för att minska belastningen och den 

ergonomiska risken för personalen. Exempel på lyfthjälpmedel är: 

Tabell 2 Kostnader för sjukfrånvaro 

0 kr/tim

19 kr/tim

6 kr/tim

25 kr/tim

32 kr/tim

57 kr/tim

128 kr/tim

19 kr/tim

46 kr/tim

193 kr/tim

32 kr/tim

225 kr/tim

Sammanlagda kostnader för dag 1-14

(57 x 8) + (225 x 8 x13) = 23 856 kr

Summa lön och avgifter

Overheadkostnader

Summa kostnader

Sammanlagda kostnader för dag 1-7

(57 x 8) + (225 x 8 x 6) = 11 256 kr

300 000

31,42%

12%

20%

Summa lön och avgifter

Årsinkomst

Arbetsgivaravgifter

Semesterlön

Overheadkostnader

Sjukdag 1 (0 % av lön)

Sjuklön

Semsterlön

Arbetsgivaravgifter

Overheadkostnader

Summa kostnader

Sjuklön

Semsterlön

Arbetsgivaravgifter

Sjukdag 2-14 (80 % av lön)
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• Telfrar. Telfrar kan monteras stationärt eller på åkvagnar där telfern kan röra sig längs 

spår som monterats i taket, se figur 9. Telfrar kan drivas av tryckluft och el och kan 

utrustas med olika fästen för att hantera olika material. 

• Automated storage and retrieval systems (AS/RS). AS/RS-system är automatiserade 

system som används för att lasta i och ur pallställ med hjälp av automatiska kransystem, 

se figur 10 (Richards, 2014). 

Robotics i Kina har tidigare levererat ett eget principiellt liknande automatiskt system 

som är anpassat för mindre lastbärare, se figur 11 (ABB, u.åc). Material anländer till en 

robot via ett ingående rullband. Roboten är omringad av ett hyllsystem försett med 

hjullister som den kan placera materialet i. När material plockas ställs det på ett 

utgående rullband. 

 

Figur 9 Telfersystem (PMH, u.å.) 

Figur 10 Automated storage and retrieval system 

Figur 11 ABB Robotics Storage and Retrieval System 
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• Exoskelett. Exoskelett är system som 

bärs av användaren och som fungerar 

genom att leda om lyftets belastande 

kraft från axlar och rygg till 

ankarpunkter, se figur 12. 

Ankarpunkterna sitter ofta på benen, 

men det finns även exoskelett som har 

direkt kontakt med marken vilket 

möjliggör en ökad avlastningsgrad 

(Wehner, Rempel, &, Kazerooni, 

2009). Användandet av exoskelett är 

fortfarande en nymodighet inom 

industrin, men potentialen för framtida 

utveckling är stor (Huysamen, de 

Looze, Bosch, Ortiz, Toxiri, & 

O'Sullivan, 2018). I Fords fabriker 

används redan exoskelett för att 

avlasta montörer i deras arbete (Ford, 

2017; CNET, 2018). Med exoskelett 

som har ankarpunkter på benen är det möjligt att sänka belastningen på ryggmusklerna 

med upp till 15 procent (Huysamen, de Looze, Bosch, Ortiz, Toxiri, & O'Sullivan, 

2018). Om ankarpunkterna istället har direkt kontakt med golvet är det möjligt sänka 

belastning med upp till 50 procent (Wehner, Rempel, &, Kazerooni, 2009). Likt effekten 

varierar också kostnaden för ett exoskelett beroende på modell. En ungefärlig kostnad 

för ett system som avlastar ryggen med hjälp av ankarpunkter på benen är 50 000 kronor 

(CNET, 2018). 

3.9. NIOSH reviderade lyftekvation 

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) är en amerikansk myndighet 

som grundades 1970 med syftet att säkerställa varje anställds säkerhet på arbetsplatsen (CDC, 

2018b). NIOSH har idag över 1 300 anställda med bakgrunder från bland annat områden som 

sjukvård, säkerhet, statistik och flertalet ingenjörsgrenar (CDC, 2018b). 1981 presenterade 

NIOSH den första lyftekvationen efter att en ökning av arbetsrelaterade ryggproblem 

observerats (Waters, Putz-Anderson, & Garg, 1994). 1985 genomförde NIOSH med hjälp av 

en expertkommitté en granskning av den dåvarande litteraturen om lyft vilket resulterade i flera 

nya kriterier som användes för att skapa den reviderade lyftekvationen som presenteras av 

Waters, Putz-Anderson och Garg (1994). 

Den reviderade lyftekvationen i ekvation 1 beräknar den högsta rekommenderade vikten för ett 

visst lyftmoment (Recommended Weight Limit)(RWL). För att räkna ut RWL multipliceras 

den maximalt tillåtna lastvikten på 23 kg med sex olika multiplikatorer som baseras på varsin 

variabel. Den resulterande produkten är lyftets RWL. Multiplikatorerna kan anta värden mellan 

1,0 och 0,0. Om en multiplikator har värdet 1,0 görs inget avdrag på den maximalt tillåtna 

vikten för den specifika variabeln. Om en multiplikator istället har värdet 0,0 blir den maximalt 

tillåtna vikten för lyftet 0 kg. Se tabell 2 för en sammanställning av samtliga variabler och tabell 

3 för en definition av multiplikatorerna. 

Figur 12 Exoskelett (SuitX, u.å.) 
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𝐿𝐶(23 𝑘𝑔) ∗ 𝐻𝑀 ∗ 𝑉𝑀 ∗ 𝐷𝑀 ∗ 𝐴𝑀 ∗ 𝐹𝑀 ∗ 𝐶𝑀 = 𝑅𝑊𝐿  (1) 

 

Genom att beräkna förhållandet mellan den rekommenderade vikten (RWL) och den verkliga 

vikten (L) kan lyftindex (LI) beräknas, se ekvation 2. En arbetsuppgift med ett LI över 1,0 

betyder att den faktiska vikten är större än den rekommenderade och att lyftet kan medföra en 

risk för personalens hälsa (Waters, Putz-Anderson, & Garg, 1994). Riskfunktionens form är 

dock okänd utan kompletterande data som förklarar kopplingen mellan förekomsten 

belastningsskador och LI. Den faktiska risken för skada beror även på individens 

förutsättningar. En ung och frisk individ utan tidigare skador kan lyfta tyngre laster än en 

individ med nedsatt funktionsförmåga. Det är därför omöjligt att exakt förutsäga risken som ett 

lyft innebär för en specifik individ eller andel av arbetsstyrkan. Ett LI som är större än 2,0 tyder 

på en arbetsuppgift som troligtvis utgör en risk för de flesta människor (Waters, Putz-Anderson, 

& Garg, 1994). 

 
𝐿

𝑅𝑊𝐿
= 𝐿𝐼    (2) 

RLE är utformad för en specifik typ av aktivitet och kräver därmed att vissa förutsättningar är 

uppfyllda innan den kan tillämpas. Om förutsättningarna inte uppfylls kan mer omfattande 

analyser vara nödvändiga för att bestämma en arbetsuppgifts ergonomiska påfrestning. RLE 

bör inte tillämpas vid: 

1. Lyft med en hand. 

2. Lyft som pågår i över åtta timmar 

3. Lyft från sittande eller knästående position. 

4. Lyft i begränsade utrymmen. 

5. Lyft av ostabila laster. 

Enhet

Last L kg

Horisontellt läge H cm

Vertikalt läge V cm

Vertikalt avstånd D cm

Asymetrisk vinkel A Grader

Lyftfrekvens F Lyft/minut

Greppklass C Från tabell

Uppgiftsvariabel

Definition

Viktkonstant LC 23

Horisontell multiplikator HM 25/H

Vertikal multiplikator VM 1-(0,003*|V-75|)

Avståndsmultiplikator DM 0,82+(4,5/D)

Vinkelmultiplikator AM 1-0,0032*A

Frekvensmultiplikator FM Från tabell

Greppmultiplikator CM Från tabell

Multiplikator

Tabell 3 Uppgiftsvariabler för NIOSH reviderade lyftekvation 

Tabell 4  Multiplikatorer  för NIOSH reviderade lyftekvation 
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6. Lyft som utförs samtidigt som bärande, dragande eller tryckande aktiviteter. 

7. Lyft med skottkärror eller skyfflar. 

8. Lyft i hög hastighet (snabbare än 75 cm per sekund). 

9. Lyft på underlag med låg friktion (friktionskoefficient <0,4 mellan sulan och golvet). 

10. Lyft i utmanande miljöer (temperaturer utanför spannet 19–26 grader Celsius samt 

luftfuktighet utanför spannet 35-50%). 

Innan mätningar kan påbörjas måste beslut fattas om huruvida lyftet ska analyseras som en 

enskild arbetsuppgift eller som multipla arbetsuppgifter samt om lyftet kräver särskild kontroll. 

Tillvägagångssätten för analys av multipla uppgifter beskrivs i ett senare avsnitt. Särskild 

kontroll innebär att lasten måste placeras med precision eller varsamhet vid destinationen. Om 

särskild kontroll krävs vid ett lyft, kan kraften för att retardera lyftet vara lika stor som kraften 

för att accelerera lyftet. För genomförandet av analysen innebär det att RWL måste räknas ut 

både vid startpunkten och destinationen. Den lägsta erhållna RWL av de två är den som ska 

användas för hela lyftet. Om lyftet inte kräver särskild kontroll räcker det med att analysera 

lyftets startpunkt. Underlaget som användes för singelanalys presenteras i figur 13. 

3.9.1. Förklaring av variabler 

H = Lastens horisontella läge relativt kroppen 

Definition: Sträckan från mitten av den linje som går mellan anklarna på individen, till den 

projicerade punkten på golvet som går från mittpunkten på linjen mellan de mittersta knogarna 

när lasten fattas. Se bilaga B för en grafisk beskrivning. 

Restriktion: Det angivna avståndet kan vara minst 25 cm och högst 63 cm. 

Figur 13 Mall för datainsamling och singelanalys 

H V H V

RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM

Start RWL = 23 x x x x x x = KG

Destination RWL = 23 x x x x x x = KG

Start = = =

Destination = = =Lyftindex

Steg 3. Beräkna lyftindex

HL (Medel) L (Max) D C

Objektvikt (L)

Objektvikt (L)

RWL

Lyftindex RWL

Datum:

A A

Steg 2. Beräkna multiplikatorer och RWL

Steg 1. Mät och dokumentera uppgiftsdata

Vikt (kg)
Handplacering (cm) Vertikalt avstånd 

(cm)

Asymmetrivinkel (°) Frekvens

Start

F

Plats: Aktivitet:

Varaktighet
Dest. Start Dest. lyft/min

Grepp
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Multiplikator: Den horisontella multiplikatorn beräknas ekvation 3. Om H är mindre än 25 cm 

anges fortfarande värdet 25, vilket resulterar i HM = 1. Om H är större än 63 anges HM = 0. 

𝐻𝑀 =
25

𝐻
    (3) 

V = Lastens vertikala läge relativt golvet 

Definition: Sträckan från mittpunkten mellan de mittersta knogarna, till golvet. 

Restriktion: Det vertikala läget kan vara högst 175 cm. 

Multiplikator: Den vertikala multiplikatorn utgår från en optimal höjd på 75 cm för en anställd 

som är 165 cm lång. Ett vertikalt läge på 75 cm ger HM = 1 och avtar med en ökning eller 

minskning av höjden. Om V är större än 175 anges VM = 0. Multiplikatorn beräknas enligt 

ekvation 4. 

𝑉𝑀 = 1 − 0,003 ∗ |𝑉 − 75|  (4) 

D = Avståndet som lasten förflyttats vertikalt 

Definition: Skillnaden mellan lastens ursprungliga vertikala läge och lastens vertikala läge vid 

destinationen. 

Restriktion: Den minsta vertikala förflyttningen som kan anges är 25 cm och den största är 175 

cm. Är den vertikala förflyttningen lägre än den minsta tillåtna förflyttningen anges fortfarande 

25 cm. 

Multiplikator: Den vertikala förflyttningsmultiplikatorn avtar när den angivna sträckan ökar. 

Multiplikatorn beräknas enligt ekvation 5. 

𝐷𝑀 = 0,82 + (
4,5

𝐷
)   (5) 

A = Asymmetrivinkel 

Definition: Lyft som påbörjas eller avslutas utanför sagittalplanet. Vinkeln bestäms av 

asymmetrilinjen i förhållande till sagittalplanet. Asymmetrilinjen definieras som linjen från 

mittpunkten mellan anklarna på individen, till den projicerade mittpunkten på golvet, från linjen 

som går mellan de mittersta knogarna när lasten fattas. Sagittalplanet definieras som planet som 

går längs ryggraden vid neutral kroppshållning, och som delar kroppen i höger och vänster 

halva. Se bilaga C för en grafisk beskrivning. 

Restriktion: Den minsta möjliga vridningen är 0 grader och den högsta är 135 grader.  

Multiplikator: AM beräknas enligt ekvation 6. Om vridningen är större än 135 grader sätts AM 

till 0. 

𝐴𝑀 = 1 − 0,0032 ∗ 𝐴   (6) 

F = Frekvens  

Definition: Frekvenskomponenten definieras av antalet lyft per minut (frekvens) samt tiden som 

krävs för att genomföra arbetet (varaktighet). Varaktigheten hos ett lyft klassificeras i tre olika 

kategorier som bestäms av arbetstid och återhämtningstid. Kort varaktighet innebär en arbetstid 

på en timme eller mindre samt en återhämtningstid som är minst 1,2 gånger arbetstiden. Måttlig 

varaktighet innebär en arbetstid på mer än en timme, men mindre än två timmar, samt en 

återhämtningstid på minst 0,3 gånger arbetstiden. Om återhämtningstiden inte uppnås innan en 



21 

 

ny aktivitet påbörjas måste tiderna för aktiviteterna adderas. Överstiger den sammanlagda 

arbetstiden två timmar klassas varaktigheten som lång. Lång varaktighet innebär en arbetstid 

på minst två timmar och högst åtta timmar, samt återhämtningstid i form av förmiddagsrast, 

lunch och eftermiddagsrast. 

Restriktion: Den lägsta frekvensen som kan anges är ≤ 0,2 lyft per minut. Den maximalt tillåtna 

frekvensen beror på lastens vertikala läge och kan utläsas i tabell 5. 

Multiplikator: Frekvensmultiplikatorn presenteras i tabell 5 och beror på lyftens frekvens, 

varaktighet och lastens vertikala läge. För lyft med en lägre frekvens än 0,2 lyft per minut anges 

frekvensen 0,2. För lyft med en frekvens lägre än 0,1 anges frekvensen 0,2 för 

entimmeskategorin, oberoende arbetets faktiska varaktighet. 

 

C = Greppkvalitet 

Definition: Greppets kvalitet klassificeras enligt en tregradig skala, se tabell 6. Ett bra grepp om 

lasten kräver ett mindre kraftutövande jämfört med om samma lyft genomförs med ett dåligt 

grepp. En hög greppkvalitet möjliggör därför en högre RWL. Om det råder tvivelaktighet kring 

vilken greppklass ett lyft ska tilldelas så ska alltid det mest påfrestande alternativet väljas. 

V < 75 V ≥ 75 V < 75 V ≥ 75 V < 75 V ≥ 75

≤ 0,2 1,00 1,00 0,95 0,95 0,85 0,85

0,5 0,97 0,97 0,92 0,92 0,81 0,81

1 0,94 0,94 0,88 0,88 0,75 0,75

2 0,91 0,91 0,84 0,84 0,65 0,65

3 0,88 0,88 0,79 0,79 0,55 0,55

4 0,84 0,84 0,72 0,72 0,45 0,45

5 0,80 0,80 0,60 0,60 0,35 0,35

6 0,75 0,75 0,50 0,50 0,27 0,27

7 0,70 0,70 0,42 0,42 0,22 0,22

8 0,60 0,60 0,35 0,35 0,18 0,18

9 0,52 0,52 0,30 0,30 0,00 0,15

10 0,45 0,45 0,26 0,26 0,00 0,13

11 0,41 0,41 0,00 0,23 0,00 0,00

12 0,37 0,37 0,00 0,21 0,00 0,00

13 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00

15 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00

> 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Frekvens 

lyft/min

Varaktighet

≤ 1 timme > 1 men ≤ 2 > 2 men ≤ 8 

Tabell 5 Frekvensmultiplikator 
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1. Ett optimalt handtag har en diameter på 1,9 till 3,8 cm, en längd på minst 11,5 cm, minst 

5 cm fritt handutrymme, en cylindrisk form samt en slät och halkfri yta. Se figur 14. 

 

2. Ett optimalt utsnitt för handhållning har en höjd på 3,8 cm, en längd på 11,5 cm, semi-

oval form, 5 cm fritt handutrymme, en slät och halkfri yta samt 0,6 cm tjocklek. Se figur 

15. 

Figur 14 Optimalt handtag 

Figur 15 Optimalt utsnitt för handhållning 

Tabell 6 Klassificering av greppkvalitet 

2. Lyft av följsamma säckar.2. For lastbärare av optimal 

design utan handtag eller 

utsnitt, samt för lösa objekt 

där handen greppar med en 

90 graders vinkel.

2. För lösa delar eller 

oregelbundna objekt som inte 

presenteras i en lastbärare 

innebär ett bra grepp att handen 

bekvämt kan omsluta objektet.

Dugligt Dåligt

1. För lastbärarare av optimal 

design, exempelvis lådor eller 

backar, innebär ett bra grepp 

optimala handtag eller utnsitt för 

handhållning.

1. För lastbärarare av optimal 

design, exempelvis lådor eller 

backar, innebär ett dugligt 

grepp icke-optimala handtag 

eller utnsitt för handhållning.

1. Lastbärarare av icke-

optimal design samt 

otympliga lösa delar med 

vassa kanter eller liknande 

egenskaper.

Bra
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3. En optimal lastbärare får maximalt vara 40 cm lång och 30 cm hög samt ha en slät och 

halkfri yta med en centrerad och stabil tyngdpunkt. Bredden är kortare än längden. 

4. En anställd bör kunna fatta laster underifrån med fingrarna i 90 graders vinkel. Objekt i 

andra former bör kunna fattas utan överdrivna eller onaturliga handledpositioner. 

Multiplikator: Givet en greppklassificering kan greppmultiplikatorn bestämmas enligt tabell 7. 

3.9.2. Analys av multipla uppgifter 

Det är lämpligt att analysera ett lyft som en enskild arbetsuppgift om lyftets variabler inte skiljer 

sig åt mellan utförandet, eller om det finns ett intresse av att undersöka det enskilt värsta möjliga 

scenariot. Om lyftens variabler däremot skiljer sig åt, är det mer lämpligt att tillämpa en särskild 

procedur för multipla arbetsuppgifter istället för att analysera flera olika lyft som enskilda 

arbetsuppgifter. Metoden för analys av multipla uppgifter bygger på följande antaganden: 

1. Att utgöra flertalet lyft innebär en större belastning för individen och bör därför 

återspeglas i en lägre RWL och högre LI för aktiviteten. 

2. En ökning av LI beror på den adderade arbetsuppgiftens karaktäristik. 

3. Ökningen av LI på grund av en adderad arbetsuppgift är oberoende av respektive LI för 

föregående arbetsuppgifter. 

Det sammansatta lyftindexet (Composite Lifting Index)(CLI) säger att den kollektiva 

påfrestningen som ett jobb innebär, är lika med summan av det enskilt största lyftindexet 

(Single Task Lifting Index)(STLI) och den inkrementella ökning av LI som varje adderad 

arbetsuppgift medför. Den inkrementella ökningen av CLI för en specifik uppgift definieras av 

skillnaden mellan LI för uppgiften baserat på dess kumulativa frekvens, och uppgiftens LI 

baserat på dess verkliga frekvens. För att exemplifiera, beakta två identiska arbetsuppgifter, A 

och B. Låt den nedsänkta tecknen i ekvation 7 beskriva aktiviteten och dess frekvens som antal 

lyft per minut. 

𝐶𝐿𝐼 = 𝐿𝐼𝐴,1 + (𝐿𝐼𝐵,2 − 𝐿𝐼𝐵,1)  (7) 

Om uppgifterna är identiska tar LIA,1 och LIB,1 ut varandra. Det resulterande CLI blir då lika 

med LI för uppgift B som utförs vid en takt av två lyft per minut. Om uppgifterna istället är 

olika, tar LIA,1 och LIB,1 inte ut varandra. Det kumulativa lyftindexet blir då summan av LIA,1 

och den ökning av lyftindex för aktivitet B som uppstår när frekvensen ökar från 1 lyft per 

minut (vilket motsvarar frekvensen för uppgift A) till 2 lyft per minut (vilket motsvarar den 

kumulativa frekvensen av uppgift A och B).  

Proceduren för multianalys går till på följande sätt och underlaget som användes i studien 

presenteras i figur 16: 

Bra

Dugligt

Dåligt

1,00 1,00

1,00

0,90

0,95

0,90

Multiplikator
Greppklass

V < 75 cm V ≥ 75 cm

Tabell 7 Greppmultiplikator 
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1. Beräkna den frekvensberoende högsta tillåtna vikten (Frequency-Independent 

Recommended Weight Limit)(FIRWL) och den högsta tillåtna vikten som enskild 

uppgift (Single-Task Recommende Wight Limit)(STRWL) för varje uppgift. FIRWL 

beräknas med den enskilt tyngsta vikten för att erhålla den högsta möjliga risken utan 

att ta hänsyn till eventuella avdrag från frekvens. STRWL beräknas istället med 

medelvikten för att bättre spegla det dagliga arbetet med hänsyn till arbetets frekvens. 

2. Beräkna det frekvensoberoende lyftindexet (Frequency-Independent Lifting 

Index)(FILI) och lyftindexet som enskild uppgift (Single-Task Lifting Index)(STLI) för 

samtliga uppgifter. 

3. Beräkna det sammansatt lyftindexet (Composite Lifting Index)(CLI) för arbetet. Notera 

att de nedsänkta siffrorna för FM i figur 16 beskriver uppgifternas kumulativa frekvens. 

Om uppgift 1 har frekvensen tre lyft per minut och uppgift 2 frekvensen fyra lyft per 

minut, motsvarar FM1,2 frekvensmultiplikatorn för 3 + 4 = 7 lyft per minut. 

 

Figur 16 Mall för datainsamling och multianalys 

H V H V

23

23

23

23

23

CLI =

LC  x  HM  x  VM  x  DM  x  AM  x  CM FILI = L/FIRWL

Plats:Datum

CLI =

Δ FILI2 +

FILI2(1/FM1,2 - 1/FM1)

Δ FILI3 +

FILI3(1/FM1,2,3 - 

1/FM1,2)

Δ FILI4 +

FILI4(1/FM4,3,2,1 - 

1/FM3,2,1)

Δ FILI5 +

FILI5(1/FM1,2,3,4,5 - 

1/FM1,2,3,4)

STLI1  +

Steg 3. Beräkna det sammansatta lyftindexet for arbetet (efter omnumrering)

STLI = L/STRWL Nytt uppgiftsnr.Uppgiftsnr. STRWLFIRWL x FM

F

Uppgiftsnr.

Handplacering (cm) Vertikalt avstånd 

(cm)

Asymmetrivinkel (°)

Start Dest.

L (Medel) L (Max) D A A

Varaktighet

Aktivitet:

F

Steg 1. Mät och dokumentera uppgiftsdata

Steg 2. Beräkna multiplikatorer och FIRWL, STRWL, FILI, samt STLI för varje uppgift

Frekvens

lyft/min

H

Grepp

C

Vikt (kg)
Start Dest.
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 Nulägesbeskrivning 

Vid årsskiftet mellan 2015 och 2016 påbörjades en modernisering av Robotics dåvarande 

materialförsörjningssystem. Syftet var att effektivisera monteringen samt öka 

produktionskapaciteten och bereda plats för flera produktmodeller. För att uppnå de önskade 

förbättringarna omvandlades stationsmonteringar till linjemonteringar samtidigt som antalet 

arbetsstationer ökade. Se figur 17 för en illustration av den dåvarande stationsmonteringen och 

den nya linjemonteringen. Systemet är i dagsläget inte fullt implementerat men ska 

implementeras stegvis för att slutligen omfatta hela fabriken. 

Eftersom alla stationer inte längre behövde ha tillgång till allt material var det lättare att få plats 

med det material som var unikt för respektive arbetsstation. När materialet levereras till 

montörerna, istället för att montörerna ska hämta materialet, ökar kapaciteten i monteringen 

genom att mindre tid går åt till att hantera material. För att få plats med både befintliga och nya 

artiklar i monteringen krävdes en ny materialfasad. Den nya materialfasaden består av ett 

djupare och tätare hyllsystem för mindre lastenheter. Det är på så sätt möjligt att lagra en större 

variation av material samtidigt som materialet presenteras på ergonomiskt sätt. Se figur 18. 

Figur 17 Förändning av Robotics produktionssystem 

Figur 18 Förändring av materialfasaden 
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På Arlanda har Robotics en hubb där material från globala leverantörer godsmottas och 

lagerhålls. Materialet anländer med olika transportsätt och är därför lastade och förpackade på 

olika sätt. Materialet packas om på hubben för att lastbilar ska kunna gå mellan hubben och 

Robotics med material var tredje timme, se figur 19. 

Material kan gå direkt från hubben till monteringslinan utan mellanlagring men ofta behöver 

materialet packas om till standardiserade lastenheter för att kunna presenteras i hyllsystemen. 

Ompackning av material innan transport till monteringslinan sker på logistikcentret, som 

tillsammans med avdelningarna för ankommande och tvätt utgör avdelning PNLL i figur 20. 

På logistikcentret är materialflödet uppdelat i två flöden: ett tungt och ett lätt flöde. Vilket flöde 

ett visst material ska gå via bestäms baserat på materialets vikt. Material som är tyngre än tolv 

kg ska höra till det tunga flödet och allt annat till det lätta. I praktiken förekommer dock tyngre 

material på det lätta flödet. När ett material anländer i pallar till det lätta flödet bryts den 

palleterade förpackningen och materialet packas om till standardiserade lastenheter enligt 

respektive materials packinstruktioner. Därefter lagras de standardiserade lastenheterna i det 

Figur 19 Materialflöde från leverantörer till Robotics 

Figur 20 Materialflöde på avdelning PNLL 
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hyllsystem som kallas supermarket (SM). I det tunga flödet packas materialen istället upp direkt 

på vagnar som sedan körs ut till produktionen. Se figur 21 för layout av logistikcentret. 

Lastbärararna som används benämns som blådlådor (BL) och består av ett standardiserat system 

av blåa lådor i tre storlekar, se tabell 8. Vilken typ BL som ska användas bestäms av materialets 

förbrukningsfrekvens och storlek. Små artiklar med låg förbrukning kräver mindre BL och stora 

artiklar med hög förbrukning kräver större BL. Om en BL endast kan innehålla ett fåtal 

komponenter kan det kompenseras för genom att ett större antal BL lagras i SM. Det finns ett 

antal artiklar som inte packas om till BL eftersom de anländer från leverantören i lämpliga 

kartonger. Enligt en logistikutvecklare är det fördelaktigt när materialet anländer i lämpliga 

kartonger eftersom de reducerar materialhanteringen som krävs vid ompackning. 

 

SM består av en hylla med ett FIFO-hjullistsystem som gör det möjligt för personalen att fylla 

på lastenheter från ena sidan och plocka dem från den andra. Syftet med SM är att agera buffert 

mellan förbrukning och hubb. I SM ställs artiklar med relativt hög förbrukning. Större artiklar 

med hög förbrukning kan lagras i buffertlagret som består av pallställage. Artiklar med lägre 

Figur 21 Layout av logistikcentret 

KRT(M)

KRT(L)

Kartong small

Kartong medium

Kartong large

Lastbärartyp

Blålåda small

Blålåda medium

Blålåda large

KRT(S)

Benämning

BLS

BLM

BLL

Definition

Kartong inom måttspecifikationerna för en stor lastbärare

Kartong inom måttspecifikationerna för en mellanstor lastbärare

Kartong inom måttspecifikationerna för en liten lastbärare

600 x 400 x 220 (mm)

400 x 300 x 220 (mm)

300 x 200 x 150 (mm)

Tabell 8 Storlekar på blåblådor 
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förbrukningsfrekvens förvaras i paternosterverket på logistikcentret eller på hubben på Arlanda. 

Sammanfattningsvis försörjs monteringslinan från följande punkter:  

1. Förberedande flöden (förmontage) 

2. Logistikytan/SM  

3. Tvätten 

4. Buffert 

5. Direkt från hubben (lågvolymartiklar med lång täcktid) 

Eftersom det är stora volymer som 

hanteras av ett fåtal personer på 

logistikcentret finns flera lyfthjälpmedel 

tillgängliga. De verktyg som finns idag är 

en truckluftstelfer vid den lätta 

ompackningsstationen, en kättingtelfer 

och vakuumlyft för det tunga flödet och en 

särskild truckluftstelfer för påfyllning av 

lastenheter i SM. Telfern vid SM är 

konstruerad för att lyfta de olika 

storlekarna av BL och benämns av 

personalen som manhattanlyften. 

Funktionen illustreras i figur 22. 

Placeringen av BL i SM ska enligt det nya 

materialförsöjningskonceptet bestämmas 

med hänsyn till personalens ergonomi. 

Två olika principer för placeringen av BL 

identifierades vid granskning av Robotics dokumentation men i praktiken används ingen av 

dem. Den första principen presenteras i figur 23. De tyngsta artiklarna, som maximalt får väga 

12 kg, ska placeras i de två mittersta hyllorna. Artiklar lättare än 7 kg, men tyngre än 3 kg, ska 

placeras ovanför och under de tyngsta artiklarna. De lättaste artiklarna, som maximalt får väga 

3kg, placeras högst upp i hyllan. Det finns även en prioriteringsordning för placering av material 

ovanför och under de mittersta hyllorna. Den ordningen skiljer sig beroende på om lyftet 

genomförs manuellt eller med hjälp av ett lyfthjälpmedel men manuell hantering ska i regel 

undvikas. Enligt den dokumenterade beskrivningen av materialförsörjningskonceptet bör inget 

material som är tyngre än 15 kg lyftas manuellt. Den andra principen som presenteras i figur 

24 bygger på en prioriteringsordning för placering av material baserat dess frekvens. 

Figur 22 Manhattanlyften för lyft av blålådor 
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På logistikcentret förflyttas lastenheter med hjälp av vagnar samt gå- och ståstaplare. Av 

säkerhetsskäl för logistikpersonalen är det de enda tillåtna fordonen inne på logistikcentret. Från 

logistikcentret och SM går lastenheter ut till monteringslinan med materialtåg. Det finns tre 

typer av tåg och samtliga drivs av truckar: tunga och lätta tåg för BL (BL-tåg) samt dragtåg för 

vagnarna på det tunga flödet. Det tunga BL-tåget i figur 25 är utrustat med ett friktionsfritt 

avlastningsbord som går att justera både vertikalt och horisontellt och gör det möjligt för 

tågföraren att plocka ordrar från SM utan att lämna förarplatsen. Det är även möjligt att höja 

hela tåget för att nå de höga hyllorna. Det finns två tunga BL-tåg som vanligtvis körs simultant, 

men vid hög arbetsbelastning används även det lätta BL-tåget i figur 25. Det lätta tåget drar en 

statisk hylla ämnade för lättare material. Till skillnad från det tunga tåget måste föraren av det 

lätta tåget kliva ur trucken för att manuellt lyfta materialet från hyllplatsen till tåget. Dragtåget 

på det tunga flödet är utrustat med ett släp som de lastade vagnarna med material kan kopplas 

på för att dras till monteringslinan. Från det tunga flödet behöver ordrar därmed inte plockas 

manuellt av personalen. 

Grundprincipen för den interna logistiken på Robotics är milkrun-logistik och innebär att 

rutterna är förutbestämda men stoppen varierar beroende på köruppdrag. Flera köruppdrag kan 

plockas samtidigt från SM för en mer effektiv distribuering. Robotics använder sig av ett 

dragande system för att styra köruppdragen. Det innebär att när en lastenhet förbrukats i 

produktionen scannas etiketten och ett köruppdrag skapas för att fylla på samma material på 

samma plats. 

Figur 23 Viktbaserad prioriteringsordning för placering av lastenheter 

i supermarket  
Figur 24 Frekvensbaserad prioriteringsordning 

för placering av lastenheter i supermarket 

 

Figur 25 Lätt och tungt tåg 



30 

 

 Resultat och analys 

I det här avsnittet presenteras och tolkas erhållna resultat från intervjuer och mätningar. 

Avdelningarna tvätt, ankommande och logistikcenter presenteras var för sig i sina respektive 

avsnitt. Avsnitten inleds med en sammanställning av genomförda intervjuer och observationer. 

Därefter följer en beskrivning av arbetsmomenten och en sammanställning av uppmätt data. 

Varje uppmätt arbetsmoment följs av en analys och en diskussion kring möjliga åtgärder av de 

risker som identifierats. Avsnittet avslutas med en presentation av mer övergripande åtgärder 

på logistikcentret. 

5.1. Tvätt 

Nedan redogörs resultaten från de intervjuer och mätningar som genomförts på tvätten. För att 

skapa en bild av arbetet i tvätten intervjuades tvättens skyddsombud. Intervjun genomfördes på 

plats i verksamheten under ett pågående skift vilket gav möjligheten att ställa frågor till 

personalen. Kompletterande intervjuer genomfördes även med personalen vid senare tillfällen. 

5.1.1. Intervjuer 

I tvätten arbetar sex personer per skift med att tvätta bort rostskyddet på ankommande gjutgods. 

Rostskyddet måste tvättas av komponenterna för att färgen ska fästa när roboten målas efter 

monteringen. Arbetet innebär att ankommande material lyfts från pallar till stora stållastbärare 

på räls, så kallade palletter. Palletterna går sedan längs räls in i en tvättmaskin för att tvättas. 

När komponenterna är tvättade går de tillbaka till arbetsstationen för att lastas om i till EPAL-

pallar innan de går vidare till bufferten, monteringslinorna eller logistikcentret. Det finns två 

tvättmaskiner och fyra arbetsstationer utrustade med höj- och sänkbara packbord. 

Skyddsombudet ansåg att arbetet generellt fungerar bra och att de lyfthjälpmedel som finns 

tillgängliga används av personalen. I tvätten hanteras många tunga gjutgods, vilket gör det svårt 

att lyfta komponenterna manuellt. Skyddsombudet menar att lyfthjälpmedlen måste vara snabba 

och smidiga att använda för att uppskattas av personalen. Han berättar att personalen prioriterar 

produktiviteten framför arbetsergonomin, framförallt i stressiga perioder. Från 

produktionsledningen finns en önskan om att halvera tvättiden för att möta en ökad 

produktionstakt och produktvariation. En halvering av tiden skulle innebära en ökad 

arbetsbelastning och därmed en eventuell ökning av risken för belastningsskador om ergonomin 

inte förbättras. 

När ett skiftlag tillfrågades om de genomförde tunga manuella lyft i sitt arbete, berättade de att 

det finns två typer av balanseringscylindrar som måste lyftas manuellt: diskusar (artikelnummer 

3HAC026228-001) och raketer (artikelnummer 3HAC026229-001). Pallarna som artiklarna 

anländer i är inte av EPAL-system och har höga sidor som inte går att ta av. Personalen måste 

därför sträcka sig ner i pallen för att nå de nedersta artiklarna. När artiklarna tvättats lyfts de 

manuellt ner i EPAL-pallar för att transporteras vidare i verksamheten. 
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5.1.2. Mätningar 

När artiklarna packas upp på palletterna genomförs lyften med en typ av artikel åt gången utan 

avbrott och därför genomfördes en singelanalys av momentet. Artiklarna måste vändas innan 

de läggs på palletten vilket innebär att särskild kontroll måste utövas vid lyftet. RWL 

beräknades därför även vid lyftets destination. Artiklarna kommer packade i pallar med fyra 

lager. Det medför att artiklarnas placering i pallen, och därmed de resulterande måtten, varierar. 

Eftersom det värsta möjliga läget avgör den högst rekommenderade vikten är det de måtten som 

legat till grund för analysen. Sammanfattningsvis erhölls följande information från mätningarna 

som redovisas i figur 26 och 27: 

1. Raketerna väger 11 kg och diskusarna 8 kg. Artiklarna anländer i sortrena pallar vilket 

betyder att medelvikten och maxvikten är densamma. 

2. Lastens horisontella avstånd från kroppen var som högst 55 cm vid start och 50 cm vid 

destinationen. 

3. Lastens vertikala läge var som lägst 45 cm vid start och 70 cm vid destinationen. 

4. Den vertikala förflyttningen var 25 cm. 

5. Vid en demonstration av lyftet observerades en mindre vridning av den anställdes kropp. 

Vridningen uppskattades till 15 grader både vid starten och destinationen. Den anställda 

menar att vridning ofta förekommer när arbetstakten är hög. Enligt Waters, Putz-

Anderson och Garg (1994) är produktivitetskrav en vanlig orsak till vridningar av 

kroppen i lyft.  

6. Artiklarna anländer ungefär varannan dag men kan även komma varje dag under vissa 

perioder. Diskusarna anländer i pallar med 40 stycken artiklar och raketerna anländer i 

pallar med 42 stycken artiklar. Vanligtvis packas en pall upp av två personer på tio 

minuter, vilket medför ett snitt på 2,1 respektive 2,0 lyft per minut för en anställd. 

7. Det tar ungefär tio minuter att packa upp en pall och 22 minuter att tvätta artiklarna. 

Återhämtningstiden innan de tvättade artiklarna packas är därmed större än 1,2 gånger 

arbetstiden. 

8. Det är inte möjligt att omsluta handen kring artiklarna, men det är möjligt att greppa 

dem med fingrarna i 90-graders vinkel. Artiklarna är därför av duglig greppklass. 
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H V H V

RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM

Start RWL = 23 x 0,45 x 0,91 x 1,00 x 0,95 x 0,91 x 0,95 = 7,83 KG

Destination RWL = 23 x 0,50 x 0,99 x 1,00 x 0,95 x 0,91 x 0,95 = 9,32 KG

Start = = = 1,02

Destination = = = 0,86

Steg 2. Beräkna multiplikatorer och RWL

RWL 9,32

Objektvikt (L) 8,00

Lyftindex RWL 7,83

Lyftindex Objektvikt (L) 8,00

F

Steg 3. Beräkna lyftindex

H C

8,00 8,00 55 45 50 70 25 15 15 2,0 < 1 Dugligt

L (Medel) L (Max) D A A

Steg 1. Mät och dokumentera uppgiftsdata

Vikt (kg)
Handplacering (cm) Vertikalt avstånd 

(cm)

Asymmetrivinkel (°) Frekvens
Varaktighet Grepp

Start Dest. Start Dest. lyft/min

Lyft av diskusarDatum: 2019-03-26 Plats: Tvätt Aktivitet:

H V H V

RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM

Start RWL = 23 x 0,45 x 0,91 x 1,00 x 0,95 x 0,91 x 0,95 = 7,83 KG

Destination RWL = 23 x 0,50 x 0,99 x 1,00 x 0,95 x 0,91 x 0,95 = 9,32 KG

Start = = = 1,40

Destination = = = 1,18

Steg 2. Beräkna multiplikatorer och RWL

RWL 9,32

Objektvikt (L) 11,00

Lyftindex RWL 7,83

Lyftindex Objektvikt (L) 11,00

F

Steg 3. Beräkna lyftindex

H C

11,00 11,00 55 45 50 70 25 15 15 2,1 < 1 Dugligt

L (Medel) L (Max) D A A

Steg 1. Mät och dokumentera uppgiftsdata

Vikt (kg)
Handplacering (cm) Vertikalt avstånd 

(cm)

Asymmetrivinkel (°) Frekvens
Varaktighet Grepp

Start Dest. Start Dest. lyft/min

Lyft av raketerDatum: 2019-03-26 Plats: Tvätt Aktivitet:

Figur 26 Analys av lyft av diskusar 

Figur 27 Analys av lyft av rakteter 
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Både i figur 26 och 27 framgår det att RWL är lägst vid lyftens start, vilket innebär att det är 

den vikten som är den högsta rekommenderade vikten för lyften. Styckvikterna är högre än 

respektive RWL för båda artiklarna vilket medför ett LI på 1,02 för diskusarna och 1,40 för 

raketerna. Ett LI större än 1,0 tyder på att lyftet kan utgöra en risk och bör åtgärdas. Följande 

tolkningar erhålls från analysen: 

● Multiplikatorerna ger identiska avdrag för båda artiklarna. Förklaringen till att olika LI 

erhålls är att artiklarna väger olika mycket. Vikterna som lyfts går inte att påverka 

eftersom de angivna vikterna i analysen är styckvikter och personalen i dagsläget lyfter 

en artikel i taget. 

● Lasternas horisontella avstånd från kroppen när den lyfts från pallens mitt medför det 

största avdraget på RWL och bör därför prioriteras vid åtgärd av arbetsmomentet. 

● Frekvensen get ett lika stort avdrag som den vertikala faktorn i det värsta möjliga läget, 

men till skillnad från lasternas vertikala lägen som varierar och bara kan ge mindre 

avdrag på RWL, varierar inte frekvensen. I de fall en pall packas upp av en anställd 

istället för två, skulle frekvensen ge ett större avdrag. Frekvensfaktorn bör därför 

prioriteras före den vertikala faktorn. 

● Asymmetri och greppkvalitet ger de minsta avdragen på RWL. En asymmetrisk 

kroppshållning vid lyft kan teoretiskt sett undvikas redan i dagsläget då lyften inte 

kräver en vridning av kroppen. Vid beräkning av RWL är det dock den observerade 

asymmetrin som ska användas, inte vad som teoretiskt är möjligt (Waters, Putz-

Anderson, & Garg, 1994). Greppfaktorn står tillsammans med asymmetrifaktorn för 

likvärdiga avdrag på RWL. Till skillnad från den observerade asymmetrin är 

greppfaktorn svårare att påverka på grund av artiklarnas form. Åtgärder av greppfaktorn 

bör därför prioriteras sist. 

Att utveckla ett lyfthjälpmedel är en åtgärd som bedöms vara svår att genomföra. 

Lyfthjälpmedlet måste göra arbetet smidigare för personalen än vad det är i dagsläget, vilket 

kan vara svårt när så pass många artiklar packas upp vid ett tillfälle. Ett möjligt alternativ är att 

förse personalen med exoskelett som avlastar ryggen när de packar upp artiklarna. För 

diskusarna är risken ett gränsfall och det möjligt att effekten av ett exoskelett kan underlätta 

arbetet tillräckligt mycket för att sänka risken till en acceptabel nivå. Effekten av exoskelett är 

däremot svår att utvärdera med analysverktyg som RLE. Istället krävs biometriska mätningar 

för att med säkerhet dra slutsatser om den faktiska effekten. 

Att presentera artiklarna i ett EPAL-system eller liknande pallsystem med löstagbara pallkragar 

skulle möjliggöra en högre RWL genom ett lägre avdrag från den vertikala faktorn. Löstagbara 

pallkragar som staplas på varandra gör det möjligt för personalen att höja lastbordet och erhålla 

mer ergonomiska arbetsställning när de lyfter artiklarna. Robotics arbetar i dagsläget med att få 

sina asiatiska leverantörer att byta ut sina lastbärare av bristande kvalitet mot mer slitstarka 

lastbärare av EU-mått. Alternativen som Robotics undersöker tar däremot inte hänsyn till 

ergonomin vid packning och erbjuder inte löstagbara pallkragar. Istället är tanken att det nya 

pallsystemet ska minska person- och materialskador som uppstår på grund av pallarnas 
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kvalitetsbrister. Det nya pallsystemet har nya mått vilket påverkar antalet artiklar i en pallarna, 

se tabell 9. 

 

Mätningar och analys av hur de nya pallsystemens mått påverkar lyftens genomförande var inte 

möjliga att genomföra då ingen sådan pall fanns att tillgå. Från tabell 9 kan det dock utläsas att 

höjden på pallarna skulle öka för båda artiklarna vilket bör innebära ett försämrat vertikalt läge. 

Det horisontella läget riskerar att öka för diskusarna samtidigt som det minskar för raketerna. 

Måttens exakta effekt på LI är inte möjlig att bestämma utan att genomföra mätningar. Effekten 

av de förändrade kvantiteterna enligt tabell 9 redovisas däremot i figur 28 och 29. 

 

(dm
3
) (dm

3
)

Art. Nr. L B H V L B H V 

Diskusar: 

3HAC026228-001
1050 690 618 447,7 42 1200 800 800 768 48

Raketer: 

3HAC026229-001
1190 910 580 628,1 40 1200 800 800 768 30

(mm)(mm)

Nuvarande pallsystem Alternativt pallsystem

AntalAntal

H V H V

RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM

Start RWL = 23 x 0,45 x 0,91 x 1,00 x 0,95 x 0,90 x 0,95 = 7,74 KG

Destination RWL = 23 x 0,50 x 0,99 x 1,00 x 0,95 x 0,90 x 0,95 = 9,22 KG

Start = = = 1,03

Destination = = = 0,87

Steg 2. Beräkna multiplikatorer och RWL

RWL 9,22

Objektvikt (L) 8,00

Lyftindex RWL 7,74

Lyftindex Objektvikt (L) 8,00

F

Steg 3. Beräkna lyftindex

H C

8,00 8,00 55 45 50 70 25 15 15 2,4 < 1 Dugligt

L (Medel) L (Max) D A A

Steg 1. Mät och dokumentera uppgiftsdata

Vikt (kg)
Handplacering (cm) Vertikalt avstånd 

(cm)

Asymmetrivinkel (°) Frekvens
Varaktighet Grepp

Start Dest. Start Dest. lyft/min

Lyft av diskusar med ändrade kvantiteterDatum: 2019-03-26 Plats: Tvätt Aktivitet:

Tabell 9 Jämförelse mellan nuvarande kinesiska pallar och ett alternativt pallsystem av EU-mått 

Figur 28 Analys av lyft av diskusar med ändrad kvantitet 
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Diskusarna skulle erhålla en marginell ökning av LI på grund av det ökade antalet. Raketernas 

LI skulle istället sänkas på grund av det sänkta antalet. Ingen av förändringarna medför 

tillräckligt stor effekt för att anses utgöra betydande åtgärder för att minska de identifierade 

riskerna. Pallarnas utformning och påverkan på ergonomin bedöms dock fortfarande ha en stor 

förbättringspotential. Kostnaderna för det 

pallsystemet som Robotics tänkt införa och 

kostnaderna för ett pallsystem av samma mått 

men med avtagbara pallkragar presenteras i tabell 

10. Kostnaderna uppskattades med hjälp en 

Robotics-anställd som jobbar med frakt och 

förpackningsmaterial. Skillnaden i styckpris för 

en pall är relativt liten men den totala kostnaden 

beror på det totala antalet pallar som krävs. 

Baserat på prisuppskattningen i tabell 10 skulle 

ett pallsystem med kragar vara ungefär 16 

procent dyrare att införa. 

En annan möjlig åtgärd är att sampacka raketer och diskusar med större och tyngre artiklar i 

botten av pallarna. Det skulle medföra ett lägre antal av de mindre artiklarna och därmed en 

lägre lyftfrekvens. Genom att placera de lättare artiklarna som lyfts manuellt i den övre halvan 

av pallen erhålls mer ergonomiska lyft då de tyngre artiklarna i botten endast kan lyftas med 

lyftverktyg. Arbetspositionen som krävs för att fästa lyftverktyget i de tyngre artiklarna kan 

fortfarande medföra en ergonomisk risk. Den risken är dock betydligt mindre än risken som 

H V H V

RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM

Start RWL = 23 x 0,45 x 0,91 x 1,00 x 0,95 x 0,93 x 0,95 = 8,00 KG

Destination RWL = 23 x 0,50 x 0,99 x 1,00 x 0,95 x 0,93 x 0,95 = 9,53 KG

Start = = = 1,37

Destination = = = 1,15

Steg 2. Beräkna multiplikatorer och RWL

RWL 9,53

Objektvikt (L) 11,00

Lyftindex RWL 8,00

Lyftindex Objektvikt (L) 11,00

F

Steg 3. Beräkna lyftindex

H C

11,00 11,00 55 45 50 70 25 15 15 1,5 < 1 Dugligt

L (Medel) L (Max) D A A

Steg 1. Mät och dokumentera uppgiftsdata

Vikt (kg)
Handplacering (cm) Vertikalt avstånd 

(cm)

Asymmetrivinkel (°) Frekvens
Varaktighet Grepp

Start Dest. Start Dest. lyft/min

Lyft av raketer med ändrade kvantiteterDatum: 2019-03-26 Plats: Tvätt Aktivitet:

Mått:

Styckpris:

Mått:

Styckpris:

Lock:

Pall:

Kragar:

Alternativt pallsystem med fasta sidor

1200 x 800 x 800

625 kr

Alternativt pallsystem med pallkragar

1200 x 800 x 800

725 kr

100 kr

65 kr

560 kr (140 kr x 4 st)

Tabell 10 Kostnadsjämförelse mellan alternativa 

pallsystem med fasta sidor eller pallkragar 

Figur 29 Analys av lyft av rakteter med ändrad kvantitet 
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uppstår vid lyft från samma position. Att sampacka artiklar kräver att lastenheterna 

standardiseras vilket kan medföra problem om de nedersta artiklarna efterfrågas, men inte de 

översta. Försörjningen och efterfrågan måste därför stämma överens för båda artikeltyper. 

5.2. Ankommande 

På avdelningen för ankommande gods arbetar tre personer under dagtid med att godsmotta det 

ankommande material som inte godsmottas och hanteras på hubben på Arlanda. Vanligt 

förekommande material på ankommande är bland annat kontorsmaterial, skruvar och 

smörjmedel. Materialet kommer från olika leverantörer men anländer vanligtvis i kartonger, 

sampackade på pallar av speditören, för att sedan sorteras på ankommande och skickas vidare 

till respektive användningsområde. 

Respondenternas åsikt om arbetsergonomin på avdelningen var att den var bra. De enda 

lyfthjälpmedlen som finns tillgängliga på ankommande idag är de höj- och sänkbara 

packborden. Personalen menar att de inte behöver andra lyfthjälpmedel eftersom att tunga 

kartonger kan skjutas mellan truckar och lastbord. Kartonger som bedöms vara för tunga för att 

hanteras manuellt, lämnas på pallen som i sin tur ställs på en upphämtningsplats för vidare 

transport ut i verksamheten. 

Personalen upplever inte att de behöver kompromissa i sina arbetssätt för att hinna med sina 

arbetsuppgifter. Baserat på intervjuerna fanns få lyft av intresse att undersöka med hänsyn till 

studiens syfte och avgränsningar. Enarmade lyft eller skjutande av laster är inte lämpade att 

analysera med RLE men kan fortfarande medföra en skadlig belastning på kroppen. Det är värt 

att understryka att slutsatsen i den här studien inte kan säkerställa att arbetsergonomin på 

ankommande är god. Manuell hantering av material kan fortfarande utgöra en arbetsergonomisk 

risk även om material inte lyfts enligt de förutsättningar som RLE kräver. Ett fortsatt arbete 

med alternativa analysverktyg rekommenderas därför. Arbetsmiljöverkets analysverktyg KIM 

1 för lyft och KIM 2 för skjutande och dragande är enklare verktyg som är mer tillämpbara på 

de förutsättningar som observerats på ankommande (Arbetsmiljöverket, 2008; 

Arbetsmiljöverket, 2012). 

5.3. Logistikcenter 

Nedan redogörs resultaten från de intervjuer och mätningar som genomförts på logistikcentret. 

Flera intervjuer genomfördes med skiftsamordnare, linjetekniker, skyddsombud och 

logistikpersonal. Samtliga intervjuer genomfördes på avdelningen under pågående skift.  

5.3.1. Intervjuer 

På logistikcentret jobbar tio personer och en skiftsamordnare per skift. Till logistikcentret 

anländer godsmottaget material från hubben för ompackning innan transport till 

monteringslinan. Både ompackningen och transporten till monteringslinan genomförs av 

logistikcentrets personal som tillämpar en arbetsrotation efter varje rast. 

Vid det lätta flödet ställs pallar med ankommande material på ett höj- och sänkbart bord. Från 

pallen packas materialet om till BL enligt respektive materials packanvisningar. Packade BL 
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ställs på en truck med en friktionsfri lastyta, se figur 30. När en typ av artikel har packats om 

körs trucken till SM där den ställs parallellt med hyllsystemet. I regel fylls SM på med en typ 

av artikel i taget för att undvika risken att blanda ihop artiklarna och fylla på fel artikel i fel 

ränna. BL lastas in i hyllplanen manuellt eller med hjälp av manhattanlyften. Enligt 

linjeteknikern och skiftsamordnaren finns det inget riktigt system för hur lagerplatserna i SM 

bestäms, till skillnad mot vad de dokumenterade rutinerna menar. 

Det finns flera olika typer av lyfthjälpmedel tillgängliga på logistikcentret, men en av 

skiftsamordnarna menar att de sällan används förutom i det tunga flödet. Han menar att de 

verktyg som ska användas inte är anpassade efter arbetet. Det lyftverktyg som finns på 

ompackningsstationen i lätta flödet får endast användas till fyra artiklar vilket innebär att det 

används ytterst sällan. Vid påfyllning av SM finns manhattanlyften att tillgå men eftersom SM 

är ungefär 20 meter brett och det bara finns en lyft, upplever logistikpersonalen att det blir för 

omständligt att använda den. Personalen väljer därför många gånger att lyfta materialet 

manuellt istället. Det råder dock olika syn på användandet av manhattanlyften bland personalen 

och vissa använder den mer än andra. Det material som anländer i lämpliga kartonger från 

leverantören medför trots en minskad materialhantering ett problem då kartonger inte kan lyftas 

med manhattanlyften. Kartonger måste därför lyftas manuellt av personalen, oavsett vikt. 

Ett stort riskmoment enligt båda skiftsamordnarna är orderplock från SM. När material hämtas 

från SM ställs det tunga BL-tåget parallellt med SM på motsatt sida av logistikcentret. Till sitt 

förfogande har tågföraren ett friktionsfritt avlastningsbord som kan justeras både vertikalt och 

horisontellt för att anpassas till hyllplanens höjd. Tanken är att lastenheterna enkelt ska kunna 

dras från hyllan till avlastningsbordet, utan att behöva lyftas. På den friktionsfria ytan kan 

lastenheten sedan skjutas in ett hyllplan på tåget. När materialet levereras till monteringslinan 

sker avlastningen på samma sätt. Under en intervju med en skiftsamordnare kunde en tågförare 

observeras lyfta en blålåda från ett lågt hyllplan till ett högre hyllplan på tåget utan att använda 

avlastningsbordet. Både skiftsamordnaren och logistikpersonal berättade att den korrekta 

proceduren för plockning i SM sällan efterlevs på grund av det höga tempot. En anställd menade 

att det antagligen skulle vara omöjligt att hinna med arbetet om den korrekta proceduren 

efterlevdes. 

Till skillnad från det lätta flödet, där material lagras på buffertplatser i SM, lastas materialet 

från det tunga flödet direkt på vagnar som sedan körs ut till monteringslinan, eller på pallar som 

ställs på buffertlagret. Enligt två linjetekniker görs det sällan manuella lyft vid 

materialhanteringen på den tunga flödet. Anledningen är att mycket av det material som 

hanteras är för tungt för att kunna hanteras manuellt. 

Figur 30 Uppackning av material i lätta flödet 
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5.3.2. Mätningar 

På logistikcentret identifierades tre aktiviteter av intresse för djupare analys. Områdena var 

ompackning i lätta flödet, påfyllning av SM samt orderplock från SM. Områdena kan ses i figur 

31. Från intervjuerna framkom det att ett problem är att de anställda inte använder de tekniska 

lyfthjälpmedel som finns tillgängliga. För att illustrera riskerna av att genomföra 

arbetsmomenten manuellt togs ingen hänsyn till användandet av lyfthjälpmedel. 

Då det framkommit under intervjuerna att det inte finns något system för placering av 

lastenheterna i SM genomfördes en manuell inspektion av lastenheternas vikt, lastbärartyp och 

placering. Resultatet redovisas nedan i bilaga D. En Excel-fil med kvantiteter och styckvikter 

på materialet i de 147 stycken lastenheterna som finns i SM erhölls även från en 

logistikutvecklare på Robotics men redovisas inte i rapporten. 

SM består av ett hjullistsystem som tillämpar FIFO-principen. Hyllplanens lutning medför att 

hyllplanens höjd är olika på fram- och baksidan av hyllsystemet. Mätningar var därför 

nödvändiga att genomföra på båda sidor för att kunna analysera påfyllnads- och 

plockmomenten från SM. Resultatet från mätningarna presenteras i figur 32. Mätningar av 

hyllplanen på det tunga BL-tåget genomfördes även och presenteras i figur 33. I RLE definieras 

det vertikala läget av händernas placering när lasten fattas. För att erhålla händernas placering 

vid påfyllning och plock av SM adderades höjden på BL till hyllplanens höjd. Vid 

plockmomentet subtraherades även tågets höjd från hyllplanens höjd för att erhålla korrekta 

vertikala mått relativt förarens position. 

Figur 31 Identifierade riskområden på logistikcentret 
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Ompackning i lätta flödet 

Vid ompackningsstationen genomfördes en mängd olika lyft av olika material men eftersom 

startpunkten och destinationen för samtliga lyft var densamma gjordes en förenkling av 

verkligheten. En singelanalys genomfördes genom att mäta ett enskilt fall i syfte att erhålla en 

ungefärlig riskbild för ompackningsstationen. Vid mättillfället arbetade en ensam anställd med 

att packa upp en pall med artiklar, vilket enligt personalen är vanligt förekommande. Vid 

ompackningen kan vissa artiklar kräva särskild kontroll om de exempelvis är stora och 

otympliga eller ömtåliga. RWL beräknades därför både vid lyftens startposition och destination. 

Sammanfattningsvis erhölls följande information från mätningarna som redovisas i figur 34: 

1. För att bestämma medelvikten gjordes en avgränsning att inte ta hänsyn till material 

som vägde under 2 kg, eftersom lättare vikter kan lyftas med en hand och är därmed inte 

lämpliga analysera med RLE. Baserat på erhållen materialdata från Robotics beräknades 

medelvikten till 7,14 kg för samtliga vikter som var tyngre än 2 kg. Den tyngsta artikeln 

vägde 24 kg. 

2. Lastens horisontella läge uppmättes som högst till 57 cm. Den anställda sträckte sig då 

till mitten av pallen. Det händer att personal kan sträcka sig längre över pallen, men 

baserat på avgränsningen att inte ta hänsyn till vikter under 2 kg gjordes bedömningen 

att en sådan arbetsställning sällan förekommer vid tyngre lyft. 

Figur 33 Höjd på hyllplan på tunga tåget 

Figur 32 Höjd på hyllplan supermarket  
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3. Både packborden och lastytan på truckarna är höj- och sänkbara. Enligt en anställd är 

packborden och truckarna ofta jämnhöga vid ompackning. Lastens vertikala läge 

uppmättes till 93 cm både vid startpunkt och destination. 

4. Lasten befann sig i samma vertikala läge både vid startpunkten och destinationen. Den 

vertikala förflyttningen är 0 cm men enligt avgränsningarna för RLE anges avståndet 

25 cm, vilket innebär att inget avdrag på görs RWL för faktorn DM. 

5. En asymmetrisk arbetsställning observerades vid mättillfället. Den anställda menade att 

en asymmetrisk arbetsställning är vanlig när arbetstakten är hög. Asymmetrin var 

ungefär 20 grader från sagittallinjen både vid lyftets start och destination. 

6. Vid mättillfället höll respondenten på att packa upp en pall med 30 artiklar och 

uppskattade att momentet skulle ta runt 15 minuter. Den anställda uppskattade att antalet 

motsvarade ett ungefärligt genomsnitt för aktiviteten. En genomsnittlig lyftfrekvens 

beräknades till 2 lyft per minut. 

7. Att packa om material och fylla på SM är en central del av det dagliga arbetet på 

logistikcentret. De två aktiviteterna avlöser varandra och den ena aktivitetens arbetstid 

medför tekniskt sett en återhämtningstid som är större än 1,2 gånger arbetstiden för den 

andra aktiviteten. Varaktigheten klassas därför som kort för båda aktiviteterna. 

8. Greppklasserna vid ompackningen kan klassas som både bra, dugliga och dåliga 

beroende på vilket material som hanteras. Enligt Waters, Putz-Anderson och Garg 

(1994) ska den sämre greppklassen alltid väljas om det råder tvivelaktighet kring vilken 

greppklass som ska anges. 

 

H V H V

RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM

Start RWL = 23 x 0,44 x 0,95 x 1,00 x 0,94 x 0,91 x 0,90 = 7,32 KG

Destination RWL = 23 x 0,51 x 0,95 x 1,00 x 0,94 x 0,91 x 0,90 = 8,51 KG

Start = = = 0,98

Destination = = = 0,84

Steg 2. Beräkna multiplikatorer och RWL

RWL 8,51

Objektvikt (L) 7,14

Lyftindex RWL 7,32

Lyftindex Objektvikt (L) 7,14

F

Steg 3. Beräkna lyftindex

H C

7,14 24,00 57 93 49 93 0 (25) 20 20 2,0 < 1 Dåligt

L (Medel) L (Max) D A A

Steg 1. Mät och dokumentera uppgiftsdata

Vikt (kg)
Handplacering (cm) Vertikalt avstånd 

(cm)

Asymmetrivinkel (°) Frekvens
Varaktighet Grepp

Start Dest. Start Dest. lyft/min

Ompackning i lätta flödetDatum: 2019-03-28 Plats: Logistikcenter Aktivitet:

Figur 34 Analys av ompackning i lätta flödet 
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LI för ompackningen är 0,98 vilket tyder på att arbetsmomentet ligger strax under gränsen för 

vad som kan anses vara riskfyllt. Resultatet betyder dock inte att samtliga lyft som förekommer 

vid ompackning är riskfria, utan bör tolkas som en generaliserad bild av arbetsuppgiften. 

Analysen som genomfördes baserades på en uppskattad snittvikt, men det förekommer manuell 

hantering av artiklar som är betydligt tyngre än det angivna snittet. Den tyngsta vikten som 

måste hanteras manuellt väger 24 kg och är tyngre än både RWL och LC och bör därför inte 

lyftas överhuvudtaget, enligt RLE. 

Analysen utgick från att en person packar ur en pall, vilket var fallet vid mättillfället, men det 

förekommer även att två personer packar ur en pall. För att jämföra hur analysen påverkas av 

en sådan situation antogs en halvering av frekvensen. De resulterande värdena på RWL och LI 

kan ses i figur 35. En halvering av frekvensen medför endast en ökning av FM från 0,91 till 

0,94. Jämfört med ursprungligt RWL erhålls endast en ökning på 0,24 kg om frekvensen 

halveras. Den knappa förbättringen av RWL beror på att både den uppmätta frekvensen och 

varaktigheten var relativt låg från början. Om varaktigheten varit densamma och frekvensen 

istället hade varit 6 lyft per minut hade en halvering av frekvensen inneburit en ökning av FM 

från 0,75 till 0,88. Om frekvensen istället hade varit densamma, men varaktigheten klassats som 

lång, hade en halvering av frekvensen medfört en ökning av FM från 0,65 till 0,75. Att låta två 

personer packa ur en pall kan fortfarande vara en god idé om det är möjligt, men det är svårt att 

motivera en sådan förändring enbart baserat på resultatet från den här analysen. Det kan dock 

finnas andra motiv för att genomföra en sådan förändring, exempelvis att minska momentets 

tidsåtgång för att möta en ökad produktionstakt. 

H V H V

RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM

Start RWL = 23 x 0,44 x 0,95 x 1,00 x 0,94 x 0,94 x 0,90 = 7,56 KG

Destination RWL = 23 x 0,51 x 0,95 x 1,00 x 0,94 x 0,94 x 0,90 = 8,79 KG

Start = = = 0,94

Destination = = = 0,81

Steg 2. Beräkna multiplikatorer och RWL

RWL 8,79

Objektvikt (L) 7,14

Lyftindex RWL 7,56

Lyftindex Objektvikt (L) 7,14

F

Steg 3. Beräkna lyftindex

H C

7,14 24,00 57 93 49 93 0 (25) 20 20 1,0 < 1 Dåligt

L (Medel) L (Max) D A A

Steg 1. Mät och dokumentera uppgiftsdata

Vikt (kg)
Handplacering (cm) Vertikalt avstånd 

(cm)

Asymmetrivinkel (°) Frekvens
Varaktighet Grepp

Start Dest. Start Dest. lyft/min

Ompackning i lätta flödet, två personerDatum: 2019-03-28 Plats: Logistikcenter Aktivitet:

Figur 35 Analys av ompackning i lätta flödet av två personer 
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Slutsatserna från analysen är följande: 

● Vikterna (L) som hanteras på ompackningsstationen går inte att ändra eftersom 

artiklarna har en given styckvikt. Analysen visar att snittvikten på det material som antas 

hanteras med tvåhandslyft är lägre än beräknad RWL. Det genomsnittliga arbetet utgör 

därmed ingen större risk. Risken uppstår istället vid frekvensoberoende lyft av tyngre 

material och för att undvika sådana lyft bör nya lyfthjälpmedel utvecklas. 

● Lastens horisontella avstånd från kroppen i det värsta möjliga läget gav det största 

avdraget på RWL, det vill säga när den anställda sträckte sig över pallen för att nå 

artiklarna i mitten. Vid tunga lyft går personalen runt pallen för att inte behöva sträcka 

sig längre än nödvändigt men eftersom att det är trångt mellan packborden är det svårt 

att dela på ytan. 

● Den genomsnittliga frekvensen gav det näst största avdraget på RWL både när en person 

packar ur en pall och när två personer hjälps åt och frekvensen halveras. När två 

personer packar ur en pall erhålls ett LI som endast är 0,04 lägre än det ursprungliga 

LI:t. 

● Asymmetri och greppkvalitet ger de minsta avdragen på RWL. En asymmetrisk 

kroppshållning vid lyft kan undvikas redan i dagsläget då lyften inte kräver en vridning 

av kroppen. Till skillnad från den observerade asymmetrin är greppfaktorn svårare att 

påverka på grund av artiklarnas form. Greppfaktorn står tillsammans med 

asymmetrifaktorn för likvärdiga avdrag på RWL men åtgärder för att minska 

asymmetriska lyft bör prioriteras före greppkvaliteten. 

Påfyllning av Supermarket 

För att analysera påfyllningen av SM användes mallen för multianalys, men något CLI 

beräknades inte. Anledningen var att de anställda i regel lastar en artikeltyp åt gången. Det 

innebär att varje ny artikel innebär en ny aktivitet och därmed inte kan analyseras i sekvens med 

andra artiklar. När lastenheter lyfts in i SM lyfts de från samma position, det vill säga lastytan 

på trucken som körs från ompackningsstationen och ställs parallellt med SM, se figur 36. Då 

marginalen mellan lastenheterna och hyllplanen är liten krävs särskild kontroll vid lyftens 

destination. RWL beräknades därför även vid samtliga destinationer. 

Figur 36 Påfyllning av supermarket 
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Det har varit ett känt problem sedan tidigare att de anställda inte använder lyfthjälpmedlet 

eftersom det upplevs vara tidskrävande och omständligt. Den genomförda analysen bygger på 

ett antagande om att lyftverktyget aldrig används, förutom när material lyfts till det femte 

hyllplanet i SM, för att illustrera risken om de nuvarande säkerhetsföreskrifterna inte efterföljs.  

Sammanfattningsvis erhölls följande information från mätningarna som redovisas i figur 37 där 

uppgiftsnumren motsvarar hyllplanen i SM och lyftens destinationer benämns som 

uppgiftsnumret följt av a: 

1. Beroende på vilket hyllplan som fylldes på varierade utöver lyftens mått även vikterna. 

Från bilaga D erhölls medel- och maxvikten för respektive hyllplan. 

2. Lastens horisontella avstånd vid startpunkten var som lägst 35 cm. Vid samtliga 

destinationer var det horisontella avståndet 46 cm.  

3. Lastens vertikala läge vid startpunkten var 114 cm. Beroende på vilket hyllplan 

lastenheterna skulle ställas på skiljde det vertikala läget vid destinationen. Det högsta 

hyllplanet är svårt att fylla på utan lyfthjälpmedel då det är högre vad personalen når. 

Av den anledningen exkluderades samtliga lyft till det femte hyllplanet från analysen.  

a. Lastens vertikala läge vid hyllplan ett var 86 cm. 

b. Lastens vertikala läge vid hyllplan två var 121 cm. 

c. Lastens vertikala läge vid hyllplan tre var 156 cm. 

d. Lastens vertikala läge vid hyllplan fyra var 191 cm. Den vertikala faktorn inte 

är definierad för mätvärden större än 175 cm vilket resulterade i att VM antar 

värdet 0,0 för hyllplan fyra. 

4. Den vertikala förflyttningen från trucken till hyllplanen var: 

a. 28 cm till hyllplan ett. 

b. 25 cm till hyllplan två. 

c. 42 cm till hyllplan tre. 

d. 77 cm till hyllplan fyra. 

5. En betydande vridning av kroppen observerades vid samtliga lyft då den anställda stod 

mellan trucken och SM som befann sig parallellt med varandra. Istället för att plocka 

upp materialet framifrån och sedan vända hela kroppen, plockades materialet upp med 

en vinkel från sagittalplanet för att sedan “svingas” till destinationen där materialet 

ställdes i samma vinkel från sagittalplanet. Asymmetrivinkeln bedömdes vara 60 grader 

både vid startpositionen och destinationen för samtliga lyft. 

6. Enligt personalen lastas i genomsnitt 10 lastenheter åt gången på 5 minuter. 

7. Att packa om material och fylla på SM är en central del av det dagliga arbetet på 

logistikcentret. De två aktiviteterna avlöser varandra och den ena aktivitetens arbetstid 

medför tekniskt sett en återhämtningstid som är större än 1,2 gånger arbetstiden för den 

andra aktiviteten. Varaktigheten klassas därför som kort för båda aktiviteterna. 

8. Samtliga lastbärare på logistikcentret är av optimala mått, men handtagen på BL är inte 

av optimal design och kartongerna i SM är inte möjliga att omsluta med handen. 

Greppklassen för samtliga lastbärare klassas därför som duglig. Personalen uttryckte 

själva missnöje över lastbärarnas handtag och menar att det kan vara svårt att få bra 

grepp. 
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I figur 37 kan resultaten från analyserna av respektive lyft utläsas. RWL är lägre vid 

destinationerna än startpunkterna för samtliga lyft. Destinationernas RWL utgör därmed lyftens 

begränsning. Slutsatserna från analysen är följande: 

● Lasternas horisontella läge vid påfyllning av SM ger det största avdraget på RWL och 

beror främst på att det är svårt att komma nära lasten på grund av de trånga hyllorna. 

● Det näst största avdraget ges av asymmetrin som är lika stor både vid lyftens startpunkt 

och destinationer, oberoende av hyllplan. Asymmetriska lyft är vanligt förekommande 

enligt Waters, Putz-Anderson och Garg (1994) när startpunkten och destinationen 

befinner sig parallellt med varandra, vilket de gjorde vid mättillfället. 

● Det tredje största avdraget på RWL beror på lastens vertikala position i det tredje 

hyllplanet, men ett anmärkningsvärt avdrag görs också på grund av lastens vertikala 

läge i startpositionen. Förklaringen till detta är att RLE utgår ifrån en optimal vertikal 

höjd på 75 cm baserat på antagandet att en genomsnittlig anställd är 165 cm lång 

(Waters, Putz-Anderson, & Garg, 1994). Respondenten som mättes vid mättillfället 

uppskattades vara runt 190 cm lång och krävde därmed en högre vertikal positionering 

av lasten för att erhålla en mer ergonomisk arbetsställning. När höj- och sänkbara 

lyftbord finns tillgängliga är det lämpligast att de anställda själva få bestämma en höjd 

som de själva anser är bekväm. Lastens vertikala läge vid hyllplan fyra är 191 cm och 

är större än de värden som VM är definierad för. VM får därför värdet 0,0 och lyftets 

resulterande RWL blir 0 kg. Resultatet tolkas som att manuella lyft till den fjärde hyllan 

och högre inte bör genomföras överhuvudtaget. 

● Frekvensen ger det tredje största avdraget för samtliga lyft och påverkas både av 

aktivitetens varaktighet och lyftens frekvens. Aktivitetens varaktighet klassas som kort 

och därför utgör antalet lyft per minut den största orsaken till avdraget. 

● Det vertikala förflyttningsavståndet ger störst avdrag för lyft till det fjärde hyllplanet.  

Förflyttningsavståndet dit är dock inte av intresse att analysera vidare eftersom manuella 

lyft till det fjärde hyllplanet inte borde genomföras överhuvudtaget på grund av det 

H V H V

35 114 46 86

35 114 46 121

35 114 46 156

35 114 46 191

23,00 0,71 0,88 0,98 0,81 1,00 11,50 0,91

23,00 0,54 0,97 0,98 0,81 0,95 9,10 0,91

23,00 0,71 0,88 1,00 0,81 1,00 11,72 0,91

23,00 0,54 0,86 1,00 0,81 1,00 8,71 0,91

23,00 0,71 0,88 0,93 0,81 1,00 10,87 0,91

23,00 0,54 0,76 0,93 0,81 1,00 7,09 0,91

23,00 0,71 0,00 0,88 0,81 1,00 0,00 0,91

23,00 0,54 0,00 0,88 0,81 1,00 0,00 0,91

Datum: 2018-03-19 Plats: Logistikcenter

Uppgiftsnr.
Vikt (kg)

Handplacering (cm) Vertikalt avstånd 

(cm)

Asymmetrivinkel (°)

L (Medel) L (Max) D A A

Aktivitet: Lastning av supermarket

Steg 1. Mät och dokumentera uppgiftsdata

F C

Frekvens
Grepp

Start Dest. Start

2,0

2,0

2,0

1

0,00

2,0

2,0

2,46 1,01

2,0

3

-

3a

4a

6,45

2,0

2,0

10,46

2 1,88 1,12

0,60

1,66

28

25

42

77

1

2

3

4

15,10

22,00
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Dugligt
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Steg 2. Beräkna multiplikatorer och FIRWL, STRWL, FILI, samt STLI för varje uppgift
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Figur 37 Analys av lastning av supermarket 
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vertikala läget. Till det tredje hyllplanet ges ett mindre avdrag för förflyttningsavståndet 

som bör prioriteras efter mer betydande faktorer som horisontellt och vertikalt läge samt 

asymmetri. 

● STLI är större än 1,0 för samtliga hyllplan förutom det lägsta. Det högsta STLI:t, 

bortsett från det fjärde hyllplanet, är 1,55 och uppnås när den tredje hyllan lastas. 

Överlag tyder STLI-värdena på att arbetsmomentet kan medföra en risk för personalens 

och att åtgärder bör vidtas. Åtgärderna kan antingen ämna till att sänka medelvikterna 

som hanteras eller höja lyftens RWL. 

I dagsläget finns ett önskemål om att inte genomföra manuella lyft av material tyngre än 12 kg. 

Analysen visar att gränsen är högre än vad som rekommenderas för lastningen av SM. De 

rekommenderade viktgränserna, baserat på analysens resultat, erhålls från STRWL och har 

sammanställts i tabell 11. 

 

En möjlig åtgärd för att sänka STLI är att sänka snittvikterna. Genom att sänka antalet artiklar 

i en lastenhet kan en lägre vikt på lastenheten erhållas. Det medför även att antalet lastenheter 

måste öka för att kunna tillgodose samma efterfrågan. Enligt en linjetekniker är antalet 

lastenheter som cirkulerar i verksamheten inte känt. Det är därför svårt att genomföra 

beräkningar med duglig tillförlitlighet för att illustrera effekten av en sänkt medelvikt. 

Exempelvis skulle en halvering av antalet artiklar i en lastenhet innebära en fördubbling av 

antalet lastbärare. Beroende på om det finns 20 eller 40 lastenheter i omsättning kommer antalet 

öka till 40 respektive 80 enheter. För att sänka antalet artiklar i en lastenhet bör därför det 

nuvarande antalet lastenheter först bestämmas för att en ny riskanalys ska kunna genomföras 

med en justerad lyftfrekvens som motsvarar den ökade arbetsbelastningen. Förutom att en sådan 

åtgärd måste sänka risken för personalen måste det ökade antalet lastenheter även vara praktiskt 

hanterbart i det logistiska systemet. 

Givet aktivitetens karaktäristik skulle en automatiserad åtgärd vara möjlig. De flesta av 

lastbärarna är standardiserade och de artiklar som inte packas om till standardiserade lastbärare 

ligger i kartonger som ett automatiskt system bör kunna ackommodera. Samtliga 

förbättringsförslag som medför förändringar av SM bör både ta hänsyn till hur material fylls på 

och plockas. 

Orderplock från Supermarket 

Både skiftsamordnarna och övrig personal på logistikcentret menade att den mest ergonomiskt 

påfrestande aktiviteten var plockning av ordrar från SM till det tunga BL-tåget. När material 

plockas lyfts det från SM till tågets avlastningsbord. Utöver avlastningsbordet på tåget finns 

Supermarkethylla STRWL Genomsnittlig 

viktgräns (kg)1 8,28

2 7,92

7,55
3 6,45

4 0,00

5 0,00

Tabell 11 Rekommenderade viktgränser för respektive hyllplan i 

supermarket och genomsnittlig rekommenderad viktgräns 
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inga lyfthjälpmedel på framsidan av SM. Därför måste allt material som plockas hanteras 

manuellt, antingen genom att lyftas eller skjutas. På avlastningsbordet scannas lastenheterna 

och placeras sedan i ett hyllplan på tåget. Lagerplatserna i SM är fasta men personalen får själva 

välja hur lastenheterna placeras på tågets hyllplan. Enligt personalen är avlastningsbordet i regel 

i höjd med tågets tredje hylla vilket gör att BL kan skjutas direkt in i den hyllan. Det är inte 

möjligt att lasta i den nedersta hyllan på tåget eftersom avlastningsbordet är i vägen, se figur 

38. Material kan lastas i tågets andra hylla, men då måste lastbordet sänkas i höjd med 

hyllplanet. För personalen innebär det att materialet inte behöver lyftas utan kan skjutas in även 

där. Avlastningsbordet höjs däremot sällan över tågets tredje hyllplan vilket innebär att material 

oftast lyfts manuellt in i tågets fjärde och femte hylla. 

 

För att plocka material från SM-hylla fyra och fem höjs hela tåget upp en sträcka som motsvarar 

ett hyllplan. I analysen gjordes därför en förenkling genom att sammanfoga lyften från SM-

hylla tre och fyra. Lyft från hylla fem när trucken är höjd erhöll därmed samma mått som lyft 

från hylla fyra när trucken är sänkt. I analysen anges uppgiftsnumret av två siffror som skiljs 

av en punkt. Den vänstra siffran anger hyllplan på SM och den högra anger hyllplan på tåget. 

Siffran 0 syftar till avlastningsbordet och 1–5 de olika hyllplanen. Uppgift 1.0 anger exempelvis 

lyft från det lägsta och första hyllplanet i SM till avlastningbordet på tåget. Uppgift 0.4 anger 

lyft från tågets avlastningsbord till tågets fjärde hylla. Se figur 38 för en visuell förklaring. 

Sammanfattningsvis erhölls följande information från mätningarna som redovisas i figur 39: 

1. Både medelvikterna och de maximala vikterna för respektive hyllplan erhölls från bilaga 

D. För de sammanfogade lyften från hyllplan tre och fyra baserades medelvikten och 

den maximala vikten på data från båda hyllplanen. Vikterna för lyften från 

avlastningsbordet till hyllplan fyra och fem på tåget erhölls genom att ta medelvikten 

av samtliga lastenheter i SM. Då ingen anställd skulle välja att lasta de tyngsta 

materialen på hylla fyra och fem på tåget när de istället kan skjuta in dem i hylla två och 

tre, användes snittvikten även för den maximala vikten. Att räkna på en tyngre maxvikt 

hade troligtvis överskattat uppgiftens verkliga risk. 

2. Lastens horisontella avstånd var 45 cm när den lyfts från SM, 35 cm när den placeras 

och lyfts från avlastningsbordet och 79 när den placeras i tåget hylla. 

3. Lastens vertikala läge på avlastningsbordet var 107 cm. När material plockas från det 

fjärde och femte hyllplanet i SM höjs tåget motsvarande ett hyllplan och de vertikala 

lägena motsvarar de tredje och fjärde hyllplanen. 

Figur 38 Illustrering av upggiftsbenämning för analys av orderplock från supermarket 
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a. Lastens vertikala läge vid hyllplan ett var 49 cm. 

b. Lastens vertikala läge vid hyllplan två var 84 cm. 

c. Lastens vertikala läge vid hyllplan tre och fyra var 119 cm. 

d. Lastens vertikala läge vid hyllplan fem var 154 cm. 

När lasterna lyfts till tågets hylla är de vertikala lägena  

e. 137 cm för hyllplan fyra. 

f. 167 cm för hyllplan fem. 

4. De vertikala förflyttningarna var: 

a. 58 cm från det första hyllplanet i SM till avlastningsbordet på tåget. 

b. 23 cm från det andra hyllplanet i SM till avlastningsbordet på tåget. eftersom det 

är mindre än det minsta möjliga avståndet som kan anges i RLE angavs istället 

25 cm. 

c. 11 cm från det tredje och fjärde hyllplanen i SM till avlastningsbordet på tåget. 

eftersom det är mindre än det minsta möjliga avståndet som kan anges i RLE 

angavs istället 25 cm. 

d. 47 cm från det femte hyllplanet i SM till avlastningsbordet på tåget. 

e. 30 cm från avlastningsbordet på tåget till det fjärde hyllplanet i på tåget. 

f. 60 cm från avlastningsbordet på tåget till det femte hyllplanet i på tåget. 

5. När material lyftes från SM till avlastningsbordet på tåget observerades en vridning av 

kroppen som uppskattades till 20 grader. Vid placering av materialet på 

avlastningsbordet uppskattades vridningen till 10 grader. När material lyftes från 

avlastningsbordet till hyllplanen på tåget observerades ingen vridning av kroppen. 

6. Enligt personalen plockas i genomsnitt 20 lastenheter på tio minuter. För att erhålla 

frekvensen för respektive lyft dividerades antalet lyft per minut på antalet hyllor i SM. 

Lyftfrekvensen till hyllplan fyra och fem på tåget erhölls istället genom att dividera 

antalet lyft per minut på fyra. 

7. Att plocka en order kan ta mellan 10 och 15 minuter. Att leverera ordern tar minst lika 

lång tid vilket innebär att återhämtningstiden som krävs för kort varaktighet tekniskt 

sett uppnås. När ordrar levereras till produktionslinan levereras de manuellt till 

hyllsystem med hjullistsystem på vilket i praktiken medför en ökad belastning för 

arbetsuppgiften som inte syns i den här analysen. 

8. Samtliga lastbärare på logistikcentret är av optimala mått, men handtagen på BL är inte 

av optimal design och kartongerna i SM är inte möjliga att omsluta med handen. 

Greppklassen för samtliga lastbärare klassas därför som duglig. Personalen uttryckte 

själva missnöje över lastbärarnas handtag och sa att det kan vara svårt att få bra grepp. 
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I figur 39 beräknas CLI:t till 2,42. För lyften till tågets hyllor är det destinationens RWL som 

utgör den begränsande faktorn. Följande slutsatser dras från analysen: 

● Ett CLI större än 2,0 tyder på att arbetsmomentet utgör en betydande risk för de flesta 

anställda. Det är omöjligt att säga när, men analysen tyder på att det är en tidsfråga innan 

en skada inträffar med sjukskrivning som möjlig följd. Då det är omöjligt att säga när 

en skada inträffar är det också omöjligt att säga exakt vad risken kostar Robotics. En 

veckas sjukskrivning kostar ett företag ungefär 11 256 kronor per anställd och två 

veckor ungefär 23 856 kr, exklusive kostnader för administration och 

produktivitetsbortfall (Försäkringskassan, u.å). En möjlig anledning till att få skador 

rapporterats hittills är för att logistikcentret är en relativt ny avdelning som endast har 

funnits i drygt tre år. Personalen som jobbar där består till största del av unga människor 

som dessutom löper en lägre risk för att drabbas av belastningsskador. Det höga CLI:t 

tyder trots det på att orderplock av SM med hög sannolikhet utgör en risk även för en 

ung och stark personalstyrka. 

● Samtliga moment förutom lyft från första hyllan i SM har ett STLI större än 1,0. Det 

innebär att samtliga moment kan medföra en risk i personalens dagliga arbete. De största 

riskerna ges av lyften från avlastningsbordet till den fjärde och femte tåghyllan. Jämfört 

med övriga STLI är dessa moment betydligt mer riskfyllda och bör undvikas i största 

möjliga utsträckning. Den största orsaken till det höga STLI-värden det horisontella 

avstånd som orsakas av avlastningsbordet som tågföraren måste sträcka sig över för att 

placera lastenheter på tågets hyllor. Det horisontella avståndet medför även de största 

avdragen vid plock från SM och beror på att det är svårt för tågföraren att köra tåget 

närmare SM utan att riskera att krocka. 

H V H V

45 49 35 107

45 84 35 107

45 119 35 107

45 154 35 107

35 107 79 137

35 107 79 167

23 0,56 0,92 0,90 0,94 0,95 9,4 0,97

23 0,56 0,97 1,00 0,94 1,00 11,6 0,97

23 0,56 0,87 1,00 0,94 1,00 10,4 0,94

23 0,56 0,76 0,92 0,94 1,00 8,36 0,97

23 0,71 0,90 0,97 1,00 1,00 14,4 0,97

23 0,32 0,81 0,97 1,00 1,00 5,75 0,97

23 0,71 0,90 0,90 1,00 1,00 13,3 0,97

23 0,32 0,72 0,90 1,00 1,00 4,72 0,97

Datum 2019-03-29 Plats: Logistikcenter Aktivitet: Orderplock i SM

Δ FILI6 +

FILI5(1/FM1,2,3,4,5,6 - 

1/FM1,2,3,4,5)

Steg 1. Mät och dokumentera uppgiftsdata

Uppgiftsnr.
Vikt (kg)

Handplacering (cm) Vertikalt avstånd 

(cm)

Asymmetrivinkel (°) Frekvens
Varaktighet Grepp

Start Dest. Start Dest. lyft/min

L (Medel) L (Max) D A A F H C

1.0 6,27 15,10 58 20 10 0,4 < 1 Dugligt

2.0 11,96 22,00 25 (23) 20 10 0,4 < 1 Dugligt

0,8 < 1 Dugligt3.0/4.0 10,49 26,70 25 (11) 20 10

5.0 10,74 16,20 47 20 10 0,4 < 1 Dugligt

Steg 2. Beräkna multiplikatorer och FIRWL, STRWL, FILI, samt STLI för varje uppgift

Uppgiftsnr. LC  x  HM  x  VM  x  DM  x  AM  x  CM FIRWL x FM STRWL FILI = L/FIRWL STLI = L/STRWL Nytt uppgiftsnr. F

2.0 11,29 1,89 1,06 5 0,4

1.0 9,12 1,61 0,69 6 0,4

0,5

3.0/4.0 9,76 2,57 1,07 4 0,8

0.4 13,97 0,68 0,71

5.0 8,11 1,94 1,32 3 0,4

0.5 12,89 0,74 0,77 0,5

0.4a 5,57 1,72 1,77 2 0,5

CLI =
2,16 0,06 0,02 0,09

Steg 3. Beräkna det sammansatta lyftindexet for arbetet (efter omnumrering)

CLI = STLI1  + Δ FILI2 + Δ FILI3 + Δ FILI4 + Δ FILI5 +

0,040,05

FILI2(1/FM1,2 - 1/FM1)
FILI3(1/FM1,2,3 - 

1/FM1,2)

FILI4(1/FM4,3,2,1 - 

1/FM3,2,1)

FILI5(1/FM1,2,3,4,5 - 

1/FM1,2,3,4)

2,42

< 1 Dugligt

0.5a 4,57 2,09 2,16 1 0,5

0,5 < 1 Dugligt

0.5 9,87 9,87 60 0 0 0,5

0.4 9,87 9,87 30 0 0

Figur 39 Analys av orderplock från supermarket 
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● Det vertikala läget ger stora avdrag vid lyft från tredje, fjärde och femte SM-hyllan, 

samt lyft till den fjärde och femte tåghyllan. Det är i dagsläget inte möjligt för 

personalen att minska lasternas vertikala läge i SM mer än vad som uppmätts i analysen. 

Det är däremot möjligt för de anställda att höja avlastningsbordet på tåget upp till 

hyllplan fem på tågets hylla. Även om avdragen från de vertikala lägena inte elimineras 

kan avdragen från de vertikala förflyttningsavstånden elimineras genom att minska den 

vertikala skillnaden mellan lyftens startpunkt och destination. 

● Frekvensen ger relativt små avdrag för de individuella lyften, vilket beror på att 

frekvensen fördelats på samtliga moment. Relativt de övriga multiplikatorernas 

påverkan står varken frekvensen eller varaktigheten för någon större påverkan på 

STRWL. Den kumulativa risken som respektive aktivitet bidrar till speglas istället i 

CLI.  

Ett mindre avdrag görs på grund av asymmetrin vid plock från SM-hyllorna. Vridningen är svår 

att undvika när lasterna fattas mellan de trånga hyllplanen. Det är värt att notera att om lasterna 

ska dras från SM till avlastningsbordet, istället för att lyftas, kommer både asymmetrin och det 

horisontella avståndet i aktiviteten troligtvis att öka eftersom att tågföraren måste sträcka sig 

över avlastningsbordet. Se figur 40 för en illustration av skillnaden 

Om avlastningsbordet skulle användas optimalt och anpassades både vertikalt och horisontellt 

till SM och tåghyllan skulle samtliga lyft elimineras enligt RLE:s förutsättningar. Om 

avlastningsbordet endast skulle höjas och sänkas för alla lyft skulle det dels eliminera avdragen 

från avståndsmultiplikatorn men även samtliga lyft till tågets hyllor. I ett sådant fall skulle 

resultatet i figur 41 erhållas. Jämfört med det uppmätta fallet skulle ett ökat nyttjande av 

avlastingsytan medföra ett 43 procent lägre CLI. Det lägre CLI:t är dock större än 1,0 vilket 

innebär att aktiviteten fortfarande medför en risk för personalen. 

Figur 40 Jämförande illustration av asymmetrisk arbetsposition vid lyft och dragande 
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Enligt samma resonemang som för påfyllning av SM bör även orderplock från SM lämpa sig 

för automation. I dagsläget används ett picker-to-goods-system som utgör den största orsaken 

till att personalen inte använder avlastningsbordet på tåget när de plockar ordrar. För att 

underlätta för personalen bör ett goods-to-picker-system användas. 

5.4. Automatisering av logistikcentret 

Samtliga undersökta områden på logistikcentret utför på varandra följande arbetsuppgifter som 

innefattar manuell hantering. En möjlig åtgärd är därför att automatisera logistikcentret för att 

eliminera så mycket manuell hantering som möjligt i så många av momenten som möjligt för 

att på så sätt eliminera de identifierade riskerna. I dagsläget jobbar sammanlagt elva personer 

på logistikcentret. Utöver att förbättra ergonomin för personalen är det möjligt att en 

automatisering av logstikcentret även kan medföra en högre effektivitet vilket kan utgöra en 

ytterligare motivering för en investering. Störst potential att automatiseras har SM på grund av 

de standardiserade lastenheterna och möjligheten att integrera de elektroniska plockordrarna 

med ett styrsystem. De lastenheter som inte packas om till standardiserade lastbärare skulle 

behöva ställas på en separat hylla för att plockas manuellt. Automatiseringen kan se ut på olika 

sätt, men två olika principer beskrivs i den här studien. 

5.4.1. Robotceller 

Det är möjligt att använda Robotics egna produkter för att genomföra både på fyllning och 

plock av SM. Istället för att tåget ska plocka lastenheter från SM är ett alternativ att placera en 

robot på en åkbana längs SM. Roboten kan sedan röra sig längs åkbanan för att plocka 

H V H V

45 49 35 107

45 84 35 107

45 119 35 107

45 154 35 107

23 0,56 0,92 1,00 0,94 0,95 10,5 0,97

23 0,56 0,97 1,00 0,94 1,00 11,6 0,97

23 0,56 0,87 1,00 0,94 1,00 10,4 0,94

23 0,56 0,76 1,00 0,94 1,00 9,13 0,97

1,39
CLI =

1,21 0,11 0,04 0,02

FILI2(1/FM1,2 - 1/FM1)
FILI3(1/FM1,2,3 - 

1/FM1,2)

FILI4(1/FM4,3,2,1 - 

1/FM3,2,1)

Steg 3. Beräkna det sammansatta lyftindexet for arbetet (efter omnumrering)

CLI = STLI1  + Δ FILI2 + Δ FILI3 + Δ FILI4 +

5.0 8,85 1,78 1,21 1 0,4

3.0/4.0 9,76 2,57 1,07 2 0,8

2.0 11,29 1,89 1,06 3 0,4

1.0 10,16 1,44 0,62 4 0,4

Steg 2. Beräkna multiplikatorer och FIRWL, STRWL, FILI, samt STLI för varje uppgift

Uppgiftsnr. LC  x  HM  x  VM  x  DM  x  AM  x  CM FIRWL x FM STRWL FILI = L/FIRWL STLI = L/STRWL Nytt uppgiftsnr. F

0,8 < 1 Dugligt

5.0 10,74 16,20 25 20 10 0,4

3.0/4.0 10,49 26,70 25 20 10

< 1 Dugligt

2.0 11,96 22,00 25 20 10 0,4 < 1 Dugligt

A F H C

1.0 6,27 15,10 25 20 10 0,4 < 1 Dugligt

Datum 2019-03-29 Plats: Logistikcenter Aktivitet:
Orderplock i SM med vertikalt anpassad 

avlastningsyta

Steg 1. Mät och dokumentera uppgiftsdata

Uppgiftsnr.
Vikt (kg)

Handplacering (cm) Vertikalt avstånd 

(cm)

Asymmetrivinkel (°) Frekvens
Varaktighet Grepp

Start Dest. Start Dest. lyft/min

L (Medel) L (Max) D A

Figur 41 Analys av orderplock i supermarket med vertikalt anpassad avlastningsyta 



51 

 

lastenheterna och placera dem på ett tillhörande bord innan roboten lastar av ordern på 

tåghyllan, se figur 42. Åtgärden skulle även kunna implementeras för att fylla på SM och 

eliminera lyften där. 

Genom att låta en robot utföra lyften skulle det vara möjligt att eliminera samtlig manuell 

hantering från orderplocken och därmed den identifierade risken för personalen. Det finns dock 

ett antal nackdelar att beakta. Hela åkbanan skulle behöva göras till en säker zon med förbjudet 

tillträde för personalen. Lastenheterna och tåghyllans positionering måste också säkras för att 

fel inte ska uppstå när roboten plockar och lastar. I det nuvarande hyllsystemet är det vanligt 

förekommande att lastenheterna hakar i varandra när nya lastenheter lastas och krockar med de 

som redan står i SM. Det kan innebära problem om en robot ska plocka lastenheterna. Den 

största utmaningen blir dock att placera tåghyllan på ett sätt som gör att roboten kan lasta den. 

Ett alternativ är att ha spår i golvet som säkrar hyllans placering. För att hyllan ska kunna passas 

in i spåret kan tågen behöva modifieras för att enklare kunna koppla av och på hyllan. 

I figur 43 illustreras det system för lagring och plockning som Robotics i Kina redan har 

levererat till en kund. Systemet bygger på en liknande princip som ovanstående förslag. 

Skillnaden är att en fast robotcell används. Roboten är omgiven av hyllor med hjullistsystem 

och plockar inkommande lastenheter från ett rullband och lastar utgående lastenheter på ett 

annat rullband. Nackdelen med att ha en fast robotcell som båda lastar och plockar är att antalet 

lyft på logistikcentret skulle förbli detsamma då personalen måste lasta på och av lastenheterna 

från rullbanden. Åtgärden möjliggör dock goods-to-picker-principen både vid påfyllning och 

plock vilket underlättar för personalens användande av lyfthjälpmedel. Att låta samma robot 

lasta och plocka kan även utgöra en kapacitetsbegränsning. Det verkliga kapacitetbehovet är 

därför viktigt att fastställa innan en investering görs. En fast robotcell kräver en mindre 

säkerhetszon än en rörlig robot men det kan krävas att säkerhetszonen innefattar hela hyllan om 

roboten skulle råka trycka ut en lastenhet från hyllan. 

Figur 42 Automatisk plockning i supermarket av robotcell med åk 
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Samtliga förslag som innefattar Robotics egna produkter utgör skräddarsydda lösningar vilket 

medför merkostnader i form av utveckling, felsök och underhåll av Robotics själva. Genom att 

köpa in färdiga system kan besparingar i form av tid och pengar erhållas. 

5.4.2. Vertikala Lyftmoduler 

Ett alternativ är att investera i en eller flera VLM-system som kan lastas och plockas på varsin 

sida, se principiell funktion i figur 44. En VLM är en mer yteffektiv åtgärd då ingen 

säkerhetszon krävs och material kan lagras på höjden. Systemet tillämpar goods-to-picker-

principen som underlättar för personalens användande av lyfthjälpmedel. Om det blir smidigare 

att använda manhattanlyften är det mer troligt att personalen kommer göra det. Om ordrarna 

plockas från ett och samma ställe är det troligt att även avlastningsbordet på tåget kommer 

användas i större utsträckning. 

Figur 44 illustrerar endast en principiell funktion. Hyllornas djup kan rymma fler lastenheter 

men det är även möjligt att låta artiklar med hög volym placeras på fler än en lagerplats då det 

automatiska systemet håller reda på vart materialen befinner sig. Kapacitetsbehovet kan 

Figur 43 Automatisk påfyllning och plockning av cirkulärt supermarket 

Figur 44 VLM istället för supermarket 
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innebära att flera VLM krävs vilket medför en ökning av kostnaden. Om två VLM behövs bör 

artiklar med hög frekvens och låg frekvens placeras i samma verk för att jämna ut belastningen 

på systemen. 

Det är även möjligt att utöka graden av automation i den här åtgärden. Med hjälp av rullbanor 

från ompackningsstationerna skulle material kunna packas om och skickas direkt vidare utan 

att behöva lyftas. Ordrar som ska plockas skulle kunna matas ut på ett band samtidigt som tåget 

kör sin runda. När tåget sedan ska lastas är hela ordern redo för upphämtning vilket minimerar 

väntetiden mellan körningar. Med ett rullbandssystem är det även möjligt att låta en robot 

plocka och fylla på tåget vilket illustreras i figur 45. Jämfört med de andra alternativen som 

innefattar robotceller skulle den här åtgärden kräva mindre rörelser av roboten och möjligen en 

mindre säkerhetszon. Problematiken som uppstår när hyllan måste presenteras för roboten 

kvarstår dock. 

I tabell 12 jämförs uppskattningar av respektive åtgärds egenskaper och kostnader. 

Egenskaperna har graderats och summerats för att ge en indikation på vilken åtgärd som är att 

föredra. Kostnaderna uppskattades med hjälp av en projektledare på Robotics men ingen hänsyn 

har tagits till kostnaden i summeringen. Om samtliga egenskaper antas vara av samma vikt 

framgår det från tabell 12 att ett VLM-system är att föredra. En sådan åtgärd erbjuder även 

möjligheten att installera automatiska rullband och en robotcell i ett senare skede. 

 

Figur 45 Utökad grad av automation med VLM-system 

Tabell 12 Jämförelser mellan automatiserade åtgärder 

Låg = 1

Medel = 2

Hög = 3

VLM 2,00 Hög Hög Hög Låg 10

VLM med robotcell 3,75 Låg Hög Medel Låg 7

Robot med åk 3,25 Låg Medel Låg Medel 6

Fast robotcell 2,25 Medel Låg Låg Medel 6

Summa
Kostnad 

(Mkr)
Genomförbarhet

Effektivitet 

(materialhantering)

Effektivitet 

(yta)
Lagringskapacitet
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 Slutsatser och rekommendationer 

I det här avsnittet presenteras de viktigaste slutsatserna från analysen och de åtgärder som 

författaren rekommenderar. Områdena tvätt, ankommande och logistikcenter presenteras var 

för sig. För logistikcentret presenteras både åtgärder i form av punktinsatser på identifierade 

riskområden, men också i form av en övergripande åtgärd som innefattar flera arbetsmoment. 

6.1. Tvätt 

Resultatet från analysen visade att den manuella hanteringen av diskusar (artikelnummer 

3HAC026228-001) och raketer (artikelnummer 3HAC026229-001) kan medföra risker för 

belastningsskador hos personalen i tvätten och därför bör åtgärdas. Se tabell 13 för en 

sammanfattning av analysens resultat. För att sänka riskerna bör följande åtgärder bör 

övervägas: 

 

● Personalen bör tänka på lyfttekniken och inte genomföra asymmetriska lyft med en 

vridning av kroppen. De bör heller inte packa upp artiklarna själva, utan ta hjälp av 

minst en till anställd. Om någon anställd sedan tidigare lider av en ryggskada eller 

liknande avrådes denne från att genomföra lyften överhuvudtaget. Ingen av 

ovannämnda rekommendationer anses vara tillräckliga för att lösa problemet, men kan 

redan i dagsläget tillämpas för att begränsa den risk som identifierats. 

● Införskaffa exoskelett. Ett exoskelett är ett mobilt och personligt lyfthjälpmedel som 

avlastar bäraren genom att omleda den kraft som placeras på ryggen och kan orsaka 

skada. Det är viktigt att påpeka att exoskelett inte eliminerar risken som uppstår vid 

manuell hantering. Istället bör de ses som lämpliga att använda för minska belastningen 

när manuell hantering inte kan undvikas. Ett exoskelett kan kosta från 50 000 kronor 

och uppåt och dess exakta effekt kan bara bedömas med biometriska mätningar.  

● Byt pallsystem till mer ergonomiskt alternativ. I dagsläget pågår arbetet med att byta till 

ett nytt pallsystem. Pallsystemens utformning och egenskaper har en direkt påverkan på 

personalens arbetsmiljö. Parametrar att beakta är pallarnas mått och egenskaper i form 

av avtagbara eller fällbara sidor för att underlätta åtkomsten till lasten. Även innehållet 

påverkar ergonomin genom artiklarnas presentation och antal. Ett pallsystem av EU-

mått med fyra avtagbara pallkragar uppskattas vara 16 procent dyrare att införa än ett 

nytt pallsystem av EU-mått med fasta sidor. 

● Sampacka olika artiklar. Om löstagbara pallkragar inte är ett alternativ, överväg att låta 

större och tyngre artiklar ligga i botten på pallarna och raketer och diskusar överst. 

Raketerna och diskusarnas lyftfrekvenser minskar till följd av ett färre antal artiklar och 

RWL: 7,83 LI: 1,02

RWL: 7,83 LI: 1,4

Uppackning av diskusar

Tvätt

Uppackning av raketer

Tabell 13 Sammanfattning av rekommenderade 

viktgränser och lyftindex för identifierade riskmoment 

i tvätten 
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mer ergonomiska lyft kan genomföras om personalen inte behöver lyfta manuellt från 

pallens botten. De tyngre artiklarna som ligger i botten lyfts istället med lyftverktyg. 

6.2. Ankommande 

På ankommande kunde inga arbetsmoment av intresse för studien identifieras för vidare analys. 

De observationer som gjordes tyder dock på att det fortfarande kan förekomma risker för 

belastningsskador på avdelningen. Manuell hantering av material är vanligt förekommande, 

men inte inom de avgränsningar som RLE kräver för att kunna tillämpas. Någon definitiv 

slutsats om avdelningens ergonomi kan därmed inte dras i den här studien. Istället 

rekommenderas ytterligare studier med hjälp av alternativa bedömningsverktyg för att ta 

hänsyn till arbetsställningar, enarmade lyft och skjutande rörelser. Exempel är 

Arbetsmiljöverkets verktyg KIM 1 för lyft och KIM 2 för skjutande och dragande 

(Arbetsmiljöverket, 2008; Arbetsmiljöverket, 2012). 

6.3. Logistikcenter 

De områden som undersöktes på logistikcentret var ompackning av ankommande material i 

lätta flödet, påfyllning av SM samt orderplock från SM. Endast ompackning erhöll ett LI under 

1,0. Övriga moment erhöll varierande men höga värden på LI och kan utgöra en risk för 

personalens hälsa. Se tabell 14 för en sammanställning av analysens resultat. Möjliga åtgärder 

kan både innefatta punktinsatser på respektive område men också större delar av logistikcentret. 

 

RWL: 7,32 LI: 0,98

Hyllplan RWL: LI:

1 8,28 0,76

2 7,92 1,51

3 6,45 1,55

4 0 -

5 0 -

Hyllplan STRWL: STLI: CLI:

1 8,28 0,76 2,42

2 7,92 1,51

3 6,45 1,55

4 0 -

5 0 -

Logistikcenter

Ompackning av lätt material

Påfyllning av supermarket

Orderplock från supermarket

Tabell 14 Sammanfattning av rekommenderade 

viktgränser och lyftindex för identifierade riskmoment 

på logistikcentret 
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6.3.1. Ompackning i lätta flödet 

LI för ompackning av lätt material beräknades till 0,98 och tyder inte på att det genomsnittliga 

arbetet medför någon betydande risk för personalen. Även om det genomsnittliga arbetet inte 

tyder på någon större risk genomfördes enskilda lyft av material som var tyngre än den 

rekommenderade viktgränsen. Följande åtgärder bör därför övervägas: 

● Personalen bör tänka på lyfttekniken och inte genomföra asymmetriska lyft med en 

vridning av kroppen. De bör heller inte sträcka sig över pallen för att lyfta material på 

motsatt sida, utan gå runt den för att minska det horisontella avståndet mellan kroppen 

och lasten. Ingen av ovannämnda rekommendationer anses vara tillräckliga åtgärder av 

problemet, men kan redan i dagsläget tillämpas för att begränsa den risken som 

identifierats. 

● Utveckla nya lyfthjälpmedel för de material som är tyngre än den högsta 

rekommenderade viktgränsen 7,32 kg. Vilka specifika material som bör lyftas med 

hjälpmedel presenteras i tabell 15. 

 

● Gör ompackningsstationerna på det lätta flödet bredare för att två personer ska få plats 

att packa ur en pall. Om respektive packningsbord bemannas av två anställda halveras 

både lyftfrekvensen och tiden det tar att packa ur en pall. Det är värt att notera att den 

här rekommendationen endast medför en ökning av RWL med 0,24 kg och därför inte 

har någon större effekt på risken för belastningsskador. 

6.3.2. Påfyllning av Supermarket 

Resultatet från analysen tyder på att det genomsnittliga arbetet med att fylla på SM kan medföra 

en risk för personalen. Det största riskmomentet uppstår när materialet placeras i SM-hyllorna. 

För att minska risken för personalen bör följande åtgärder övervägas:  

 

Tabell 15 Artiklar tyngre än den rekommenderade viktgränsen vid uppackning av material 

i lätta flödet 

Material Beskrivning Lastenhet Bruttovikt 

(kg)

3HAC053607-001 Process turning disc S15-020-03 24,00

3HAC037194-001 RV 127F-97,90 S11-040-02 17,60

3HAC037474-001 RV 127F-178,41 S12-010-02 17,54

3HAC10436-1 Tilthouse RV127F S15-030-03 14,78

3HAC069607-001 Manipulator harness, axis 1-6 S11-010-03 14,50

3HAC046336-001 Reduction gear RV-100N -161 S12-040-02 13,39

3HAC10828-13 RV 70F-125,8 assembly S12-050-02 11,60

3HAC069653-001 Manipulator harness ax 1-4 S11-030-04 10,72

3HAC045340-001 Gear unit ax5/z4-z5 S11-050-02 10,60

3HAC10828-10 RV 40E-81 assembly S12-020-02 9,90

3HAC045486-001 Tilt Housing S13-010-03 9,87

3HAC11254-1 Bearing attachment, machi S13-030-03 9,80

3HAC043074-001 Reduction Gear RV-80N-129 S12-030-02 9,66

3HAC042820-001 Tilt Housing S12-010-04 8,47

3HAC057651-001 Turning disc S12-020-03 8,40

3HAC045341-001 Gear ax5/z6 S11-050-03 7,83
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● Manuella lyft till fjärde och femte hyllplanet bör inte genomföras överhuvudtaget på 

grund av det vertikala läget. Istället ska befintliga lyfthjälpmedel användas. För de 

övriga hyllplanen bör lyfthjälpmedel användas för alla lastenheter tyngre än den 

beräknade genomsnittliga viktgränsen 7,55 kg. 

 

● För att minska avdraget från asymmetrin bör trucken placeras så att lyftens startpunkt 

och destination befinner sig 90 grader i förhållande till varandra, se figur 46. Lyften bör 

därefter genomföras med en så liten vridning av kroppen som möjligt. 

 

● En möjlig åtgärd för att sänka risken i det genomsnittliga arbetet är att sänka 

lastenheternas medelvikt. Innan en sådan åtgärd kan rekommenderas måste antalet 

lastbärare först bestämmas. Om innehållet i en lastbärare minskar måste antalet 

lastbärare öka för att möta samma efterfråga. En ökning av antalet lastbärare innebär 

också en ökad arbetsbelastning som i sin tur kan medföra en ökad risk för 

belastningsskador. 

6.3.3. Orderplock från Supermarket 

Orderplock från SM är den mest riskfyllda aktiviteten av alla undersökta i den här studien. 

Resultatet bekräftas även av personalens egna åsikter. Följande åtgärder bör övervägas: 

● Personalen bör använda det justerbara avlastningsbordet både vertikalt och horisontellt 

för att eliminera samtliga lyft och därmed de risker som identifierats i den här studien. 

Genom att endast höja och sänka avlastningsytan för att skjuta in lastenheterna på tågets 

hylla skulle den ergonomiska risken sänkas med 43 procent. Åtgärden kostar ingenting 

och är möjlig att tillämpa i dagsläget men finns det en risk att personalen kommer 

fortsätta lyfta lastenheterna trots vetskapen om risken som det kan medföra. Ytterligare 

åtgärder är därför rekommenderade.  

Figur 46 Påfyllning av supermarket med minskad vridning 

(asymmetri) av kroppen 
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● Enligt samma resonemang som tidigare nämnt är det en möjlighet att att justera 

lastenheternas medelvikt för att sänka risken i det genomsnittliga arbetet. Även vid 

orderplock skulle en ökning av antalet lastbärare innebära en ökad arbetsbelastning och 

möjligen en ökad risk. 

● Införskaffa exoskelett. I dagsläget är det inte lämpligt att installera ett telfersystem vid 

orderplocken. Ett alternativ är att införskaffa ett exoskelett för tågföraren att bära. Det 

är viktigt att ha i åtanke att exoskelett inte eliminerar risken för belastningsskador. 

Personalen bör fortfarande använda avlastningsbordet men belastningen av den 

manuella hanteringen skulle förmildras.  

6.3.4. Automatisering av supermarket 

Den rekommenderade åtgärden för att automatisera SM är att köpa in ett VLM-system. 

Rekommendationen motiveras av en relativt låg kostnad jämfört med övriga alternativ samt en 

hög yteffektivtet och genomförbarhet. Med goods-to-picker principen som ett VLM-system 

erbjuder är det troligt att befintliga lyfthjälpmedel kommer användas mer av personalen. Det är 

möjligt att enbart byta ut SM mot ett VLM-system, men det är även möjligt att förse VLM-

systemet med rullband som matar in och ut lastenheter direkt från ompacknings- och 

plockstationerna. På sikt är det ett alternativ att låta en robot lasta tåget vilket skulle eliminera 

samtlig manuell hantering vid påfyllning och plock från SM. 

6.4. Slutsatser 

Belastningsskador är redan idag ett stort och kostsamt problem vars konsekvenser drabbar både 

individuella medarbetare och företag. Statistiken visar att problemet har växt under de senaste 

åren och att industri- och logistikpersonal återfinns bland de mest utsatta yrkesgrupperna. Den 

här studien har visat att brister i ergonomin inte nödvändigtvis beror på de verktyg som finns 

att tillgå eller de regler som bör följas. Istället kan orsakerna rota sig i utformningen av 

ineffektiva processer och flöden som gör det svårt att arbeta ergonomiskt och effektivt på 

samma gång. Att arbeta med ergonomi bör därmed ses som en naturlig del av en verksamhets 

interna logistiksystem. 
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 Diskussion 

I det här avsnittet återkopplas studiens resultat till de ursprungliga forskningsfrågorna. 

Studiens generaliserbarhet och tillvägagångssätt diskuteras även. Slutligen presenteras förslag 

på fortsatta studier. 

7.1. Återkoppling till forskningsfrågor 

Samtliga frågor som studien ämnade att besvara har besvarats. Studiens mål har därmed även 

uppnåtts. Nedan presenteras de frågor som rapporten inleddes med och de svar som erhållits 

från studiens resultat. 

1. Vilka manuella lyft genomförs på avdelning PNLL? 

Flertalet manuella lyft genomförs på avdelning PNLL. Att analysera samtliga lyft var inte 

möjligt men baserat på personalens egna uppfattningar kunde de mest problematiska lyften 

identifieras. 

2. Vilka risker finns kopplade till lyften? 

Med hjälp av beräknade lyftindex kunde riskerna uppskattas för samtliga lyft. 

3. Hur kan riskerna reduceras eller elimineras? 

Flera möjliga åtgärder har presenteras för att reducera eller eliminera riskerna som identifierats. 

Från analysverktyget kunde enskilda beståndsdelar av lyften pekas ut som de mest effektfulla 

att åtgärda. 

4. Hur kan framtida risker identifieras och åtgärdas? 

De Excel-mallar som använts för analyserna kommer att presenteras till Robotics för framtida 

användning. Rapporten är även tänkt att agera som en form av handbok med 

tillämpningsexempel. 

7.2. Generaliserbarhet 

Studiens rekommendationer har en begränsad generaliserbarhet som en naturlig följd av att de 

analyserade momenten är specifika för Robotics verksamhet. Problemet med manuella lyft och 

belastningsskador har dock visat sig vara både aktuellt och kostsamt för många industri- och 

logistikverksamheter. Studiens tillvägagångssätt för att identifiera befintliga risker och studiens 

slutsatser för att förhindra uppkomsten av nya risker bör därmed även vara av intresse för andra 

verksamheter. Reaktiva åtgärder för att förbättra ergonomin riskerar att endast ha en begränsad 

effekt på grund av bristande säkerhetskultur eller hög arbetsbelastning. Genom att istället från 

början definiera lastenheter, flöden och arbetstempo i samråd med flera verksamhetsfunktioner 

blir det svårare för personalen att arbeta fel och lättare att arbeta rätt.  

För att genomföra genomför mätningar och presentera ett resultat som enkelt kan tolkas och 

tillämpas i praktiken var förenklingar av verkligheten nödvändiga. Sådana förenklingar medför 

oundvikligen en viss felmarginal men med tanke på att olika individer har olika förutsättningar 

blir exakta siffror av mindre vikt i praktiken. Istället är det en fördel att måla med breda 
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penseldrag för att ge en generaliserad bild som personal och andra intressenter både kan förstå 

och tillämpa.  

RLE syftar endast till att analysera lyft, men för att säkerställa en god ergonomi är flera aspekter 

nödvändiga att ta i beaktning. Resultaten bör endast ses som uppskattningar av de uppmätta 

momenten och inte representativa för hela arbetsrollen. För att uppnå och bibehålla god 

arbetsergonomi är det nödvändigt att kontinuerligt arbeta med flera påverkande faktorer som 

exempelvis ljud- och ljusnivå samt psykisk arbetsmiljö. 

7.3. Förslag på fortsatta studier 

Flera förslag på åtgärder har presenterats i den här studien men innan beslut om implementering 

kan fattas krävs väl underbyggda beslutsunderlag. För en automatiserad lösning är det bland 

annat viktigt att bestämma vilket kapacitetsbehov som finns och vilka åtgärder bör vidtas om 

systemet havererar. I dagsläget är både den genomsnittliga beläggningen i supermarket och 

antalet lastenheter i verksamheten okänt. 

En direkt fortsättning på den här studien skulle vara att bedöma risker och ta fram åtgärder för 

manuella lyft vid orderleveranser till produktionen. Den här studien har endast undersökt lyften 

på PNLL och av de undersökta lyften var orderplock den mest riskfyllda aktiviteten. När en 

order plockats levereras den till produktionslinan på principiellt samma sätt som när den 

plockades. Det finns därmed skäl att misstänka att även leveranser av ordrar kan utgöra ett 

riskfyllt moment som bör åtgärdas. Sådana åtgärder skulle potentiellt även kunna innefatta 

förändringar i produktionsprocessen. 

Det kan även vara relevant att undersöka problemet ur ett bredare perspektiv för att inkludera 

större delar av försörjningskedjan och bestämma vart lyften bör genomföras. En teoretisk 

möjlighet skulle exempelvis vara att låta leverantörerna packa materialen i Robotics 

standardiserade lastenheter innan de skickas. Stora delar av den manuella hanteringen på 

Robotics skulle elimineras men det är en omfattande åtgärd som kräver ett gediget förarbete. 

Baserat på den här studiens slutsats finns det ett behov av att skapa rutiner och processer för att 

säkra ergonomins roll i utvecklingen av den interna logistiken. Definierade roller, processer och 

ansvarsområden är nödvändiga för att ergonomifrågor ska kunna drivas med legitimitet. Ett 

förslag på en fortsatt studie är därmed att bestämma hur ergonomi praktiskt ska integreras med 

det övriga logistikarbetet i en verksamhet. 
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i 

 

Bilaga A. Intervjuunderlag 

1. Vad gör den här avdelningen? 

2. Hur många arbetar på den här avdelningen? 

3. Hur ser det dagliga arbetet ut på avdelningen? 

4. Hur upplever du ergonomin på avdelningen? (Generellt) 

5. Genomförs manuella lyft i det dagliga arbetet? 

a. Hur går lyften till? 

b. Hur ser lasterna ut? Mått och vikt? 

c. Hur ofta genomförs manuella lyft? 

d. Krävs särskild kontroll vid lyften? (Justering av grepp, hantering med särskild 

varsamhet eller precision)  

6. Finns det lyfthjälpmedel tillgängliga på avdelningen? 

a. Vilka material ska lyftas med lyfthjälpmedlen? 

b. Används lyfthjälpmedlen? 

i. Om inte, varför inte? 

7. Finns det något du skulle vilja förbättra med avseende på de lyfthjälpmedel som finns 

(eller inte finns)? 

8. Om du kunde förändra vad som helst kopplat till ergonomi och lyft, vad skulle det vara? 

9. Baserat på det vi har diskuterat (ergonomi och lyft), finns det något moment som du 

skulle vilja beslysa? Det kan vara både positivt och negativt.  

10. Har du några frågor till mig? 

  



ii 

 

Bilaga B. Illustration av horisontella och vertikala mätsträckor 

 

(Waters, Putz-Anderson & Garg, 1994)  



iii 

 

Bilaga C. Illustration av asymmetrivinkel 

 

(Waters, Putz-Anderson & Garg, 1994)  



iv 

 

Bilaga D. Vikter och lastbärartyper i supermarket 

 

Vikt (kg) Storlek Vikt (kg) Storlek Vikt (kg) Storlek Vikt (kg) Storlek Vikt (kg) Storlek

1 1 S 11,4 S 0,4 KRT(S) 12,4 S 6,6 S

2 9,2 S 11,4 S 0 KRT(S) 0 KRT(S) 2,1 S

3 3,7 S 3,1 KRT(S) 0,4 KRT(S) 3,3 S 12,7 S

4 4,7 M 3 KRT(S) 0,4 KRT(S) 0,4 KRT(S) 10,6 S

5 8,4 M 7,4 S 3,1 KRT(S) 0,4 KRT(S) 3,6 S

6 8,2 M 20,3 S 3,1 KRT(S) 5,4 KRT(S) 4 S

7 8,2 M 8,5 S 3,1 KRT(S) 7,9 S 12,8 KRT(M)

8 15,1 M 10,1 S 3,5 KRT(S) 5,6 S 16,1 M

9 5,1 M 7,7 S 12 S 4,3 KRT(S) 16,2 M

10 2,2 M 10,4 S 1,5 S 3,9 KRT(S) 8,4 M

11 8,5 M 10,4 S 0,3 KRT(S) 3,2 KRT(S) 11,5 M

12 10 M 13,7 M 5,6 KRT(S) 3,9 KRT(S) 13,9 M

13 8,1 M 16,4 M 5,3 KRT(S) 11,6 S 15,2 M

14 8,3 M 11,2 M 3,2 KRT(S) 14,1 M 13,2 M

15 3 M 11 M 2,5 KRT(S) 15 M 10,6 M

16 5,2 M 8,7 M 10,1 S 14,5 M 14,4 M

17 8,1 M 6,6 M 1,4 KRT(S) 18,9 M

18 9 M 20,3 L 3 KRT(S) 13,7 M

19 3,3 M 22 M 4 S 13,5 M

20 4,2 M 20,3 M 5,1 KRT(S) 7,7 M

21 1,9 M 6,1 M 5,6 M 14,3 M

22 11 L 18,3 M 16,7 M 22 M

23 1,8 M 11,7 M 26,7 M 22 M

24 2,2 M 15,8 M 22,6 L 19,8 M

25 6,9 KRT(S) 10,6 M 10,9 M

26 12,8 KRT(S) 14,8 M 18,6 M

27 13,8 KRT(S) 16,9 M 12,6 M

28 10,1 KRT(S) 8,9 M 10,2 M

29 10,9 KRT(S) 21,2 L 16,2 M

30 18,9 KRT(M) 22,4 M 18,3 M

31 11,5 M 15,6 M 8,9 M

32 18,4 KRT(M) 9,6 M 12,5 M

33 12,8 L 18,6 M 16,8 M

34 7,4 L 4,7 M 16,3 M

35 9,3 KRT(L) 10,1 M 5,2 M

36 8,9 M 11,5 L

37 10,2 M 11 L

38 22 M

39 22,2 M

40 24,9 M

41 16,9 M

42 9,1 M

43 9,9 L

44 13,1 L

45 14,6 KRT(L)

46 14,6 KRT(L)

Medel 6,27 11,96 9,99 10,99 10,74

Max 15,10 22,00 26,70 22,00 16,20

Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5

Definition

Kartong inom måttspecifikationerna för en stor lastbärare

Kartong inom måttspecifikationerna för en mellanstor lastbärare

Kartong inom måttspecifikationerna för en liten lastbärare

600 x 400 x 220 (mm)

400 x 300 x 220 (mm)

300 x 200 x 150 (mm)

Lastbärartyp

Blålåda small

Blålåda medium

Blålåda large

KRT(S)

Benämning

BLS

BLM

BLL

KRT(M)

KRT(L)

Kartong small

Kartong medium

Kartong large
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Bilaga E. Mall för singelanalys 
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Bilaga F. Mall för multianalys 
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