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ABSTRACT  

 

Purpose: The purpose of the work is to investigate existing production equipment and what 

alternative methods can be applied based on more flow oriented and ergonomic production. To 

identify the missing factors, the following questions have been chosen to be answered:  

 What criteria are there for achieving good results for the heating process? 

 How can heating methods be distinguishing and which method could be applied to the 

case study company? 

 How can ergonomic principles contribute to a better working environment? 

Method: The study has been based on a case study to investigate selected questions. It allows a 

unique angle for a specific case, but with a linking literature study, a broader field of view cre-

ates an analysis of the problem. The approach has included process mapping, literature study 

and data analysis. Observations, interviews and advice from experts in heat treatment centers 

have been required to fulfill the purpose and answer the questions. 

 

Study result: The outcome of the study has been proven by a process mapping at the present 

case study company. Mapping has taken place for selected processes as well as the ergonomics 

in carrying out the tasks. Deficiencies have been discovered through production equipment that 

generates defective details and is not designed according to the worker's physical limitations. 

The work processes are at least in yellow, where recommendations are to change the workload 

to reduce the burden on the worker. There is a critical work force indicating a red level, where 

the worker manually pushes and draws goods over 100 kilograms in a bad work position. The 

working methods have been used for over 30 years and although the number of employees has 

been reduced, there has been no change in the layout. To avoid wiping out the worker requires 

an implementation of change over the way of work, as the moments need to be adapted to a 

worker performing them. 

 

The three questions that have helped the progress of the study have been answered and ana-

lyzed. Proposals for improvements have been made regarding alternative methods for the heat-

ing process as well as the ergonomic guidelines. A combination of solution proposals is pre-

sented at the end of the analysis, where a future plan regarding the layout and combination of 

production equipment in the flow is given as a proposal. 

 

Conclusion: The work has fulfilled the purpose through the process mapping of existing pro-

duction equipment and analysis of alternative methods. The study answers the three questions 

that have enabled an analysis of production equipment and ergonomics. The analysis of the 

work in cast iron production has indicated that investment in a new heating process is required. 

Suggestions have been made for a future position within the production. 

 

Recommendations: In order to complete the improvements raised by the study, further studies 

are needed to invest in a new heating process and workflow around the process, such as chang-

ing batch sizes, modes of transport and whether racks are an optimal method of transporting the 

goods. If the case study company is to continue to compete, a start to LEAN production should 

be through a first step to analyze the productions system.  

 

Keyword: Heating technologies, Furnace, Convection, Induction, Cast iron, Ergonomics, VSM   
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SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Arbetets syfte är att undersöka befintlig produktionsutrustning och vad för alternativa 

metoder som kan appliceras utifrån en mer flödes inriktad och ergonomisk produktion. För att 

identifiera bristande faktorer har följande frågeställningar valts att besvaras: 

 

 Vilka kriterier finns för att uppnå goda resultat för uppvärmningsprocess? 

 Hur kan uppvärmningsmetoder skiljas åt och vilken metod skulle kunna appliceras på 

fallstudie-företaget? 

 Hur kan ergonomiska principer bidra till en bättre arbetsmiljö? 

 

Metod: Studien har baserats på en fallstudie för att undersöka valda frågeställningar. Det möj-

liggör en unik vinkel för ett specifikt fall, men med en kopplande litteraturstudie skapar ett bre-

dare synfält vid analys av problemet. Tillvägagångssättet har innefattat processkartläggning, 

litteraturstudie och analys av data. Det har krävts observationer, intervjuer samt rådgivning från 

experter inom värmebehandlingscentrum för att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna. 

 

Studiens resultat: Resultatet av studien har bevisats genom en processkartläggning över nulä-

get hos fallstudieföretaget. Kartläggning har skett för valda processer samt över ergonomin vid 

utförandet av arbetsuppgifterna. Brister har upptäckts genom produktionsutrustning som gene-

rerar defekta detaljer samt är inte utformad efter arbetarens fysiska begränsningar. Arbetspro-

cesserna hamnar inom minst gula nivåer, där rekommendationer är att ändra arbetsupplägget 

för att minska belastningen hos arbetaren. Det finns ett kritiskt arbetsmoment som indikerar en 

röd nivå, där arbetaren manuellt skjuter in och drar ut gods på över 100 kilogram i en dålig 

arbetsställning. Arbetsmetoderna har använts i över 30 år och även om antal anställda har redu-

cerats har ingen förändring i upplägget skett. För att undvika att slita ut arbetaren krävs en im-

plementation av förändring över arbetssättet, då momenten måste anpassas till att en arbetare 

utför dem. 

 

De tre frågeställningarna som har hjälp studiens framfart har besvarats och analyserats. Förslag 

till förbättringar har gjorts gällande alternativa metoder till uppvärmningsprocessen samt ergo-

nomiska riktlinjer. En kombination av lösningsförslag presenteras i slutet av analysen där ett 

framtida upplägg gällande layout och kombination av produktionsutrustning i flödet ges som 

förslag. 

 

Slutsats: Arbetet har uppfyllt syftet genom processkartläggningen av befintlig produktionsut-

rustning samt analys över alternativa metoder. Studien besvara de tre frågeställningarna som 

har möjliggjort en analys över produktionsutrustningen och ergonomi. Analysen över arbetet i 

gjutjärnsproduktionen har indikerat att investering i ny uppvärmningsprocess krävs. Förslag har 

angivits till ett framtida läge inom produktionen. 

 

Rekommendationer: För att fullfölja de förbättringar som har lyfts upp genom studien krävs 

vidare studier över att investera i en ny uppvärmningsprocess samt arbetsupplägget kring pro-

cessen så som förändring av batchstorlekar, transportsätt och om racks är en optimal metod för 

att transportera godset. Om fallstudieföretaget ska fortsätta konkurrera bör en påbörjan till 

LEAN produktion genom ett första steg att analysera produktionssystemet.  

 

Nyckelord: Uppvärmningsmetoder, Ugn, Konvektion, Induktion, Gjutjärn, Ergonomi, VSM  
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1. INLEDNING 

 

 

1.1. Bakgrund 

 

Kraven höjs hela tiden för industriföretag från kunder och andra konkurrenter. Kunderna kräver 

hög kvalité med snabb leverans. Det utgör en ständig cykel av förändringar för att hela tiden 

ligga i framkant. Att tillverka kostnadseffektiva produkter med hög kvalité ställer krav på ut-

formningen inom produktionen, vilket leder till förnyelse av strategier för att följa utvecklingen 

framåt. (Chen et al. 2008)  

 

LEAN är ett välkänt begrepp där flera egenskaper är grundat från ”The Toyota Production Sy-

stem”. Flera företag har inspirerats och sett fördelarna med LEAN produktion, vilket hjälper 

företag att utvecklas och arbeta med ständiga förbättringar. (Liker, 2004) 

 

Produktionsstrategin utifrån LEAN principer anses nog vara den mest använda, just på grund 

av dess egenskaper att framkalla en positiv förändring inom effektivitet, produktivitet samt att 

alltid tillfredsställa kunden. (Bruch et al. 2016) 

 

Förändringar inom produktion innefattar många beslut som berör flera faktorer exempelvis vid 

investering till ny LEAN utrustning till produktion. Utvecklingsmöjligheter och de fördelar och 

nackdelar som bidras med förbättringen måste utvärderas. Viktiga faktorer av utrustningen ska 

utvärderas efter bland annat livslängd, ålder, investeringskostnader, ergonomi och kostnader 

för arbetskraft. (Ibid) 

 

En investering ska medföra förbättringar och att uppnå säker arbetsmiljö och god hälsa för ar-

betarna är av stor betydelse. Det utgör krav på att ny produktionsutrustning ska uppfylla en 

förbättring av arbetsmiljön. (Ibid)  

 

 

1.2. Problemformulering 

 

Steget är stort att gå från massproducerat industriföretag till att få in LEAN principer. Någon-

stans måste arbetet börja för att fortsätta behålla sin konkurrerande plats kring marknaden.  

 

När behovet ökar från marknaden skapas större press på arbetaren för att öka sin prestation. Det 

är vid tillfället när arbetaren känner press och inte räcker till som belastningen ökar för att ing-

en förändring sker. Att arbeta med tillgänglig produktionsutrustning som inte är anpassad uti-

från omständigheter och miljön runt omkring, skapar det problem. Arbetaren blir överansträngd 

i muskler och skelett och risken för olyckor ökar. Problemformuleringen över detta arbete 

kommer analysera hur arbetet kan förändras för att skapa en bättre arbetsmiljö och fortsätta 

tillgodose kundbehoven. 

 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Arbetets syfte är att undersöka befintlig produktionsutrustning och vad för alternativa metoder 

som kan appliceras utifrån en mer flödes inriktad och ergonomisk produktion. Det skapar målet 

att utföra en tydlig processkartläggning för att påvisa arbetarens situation med avseende på 

befintlig produktionsutrustning. 
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Utifrån problemformulering och syfte ska följande frågor besvaras: 

 

Vilka kriterier finns för att uppnå goda resultat för uppvärmningsprocess? 

 

Hur kan uppvärmningsmetoder skiljas åt och vilken metod skulle kunna appliceras på fallstu-

dieföretaget? 

 

Hur kan ergonomiska principer bidra till en bättre arbetsmiljö? 

 

 

1.4. Avgränsningar  

 

Arbetet ska analysera produktionsutrustning varav avgränsning gjorts då enbart uppvärmnings-

processen ska studeras. Val har gjorts av författaren att påvisa processen innan och de två efter 

för att tydliggöra ett flöde och samverkan mellan processerna. 

 

Arbetet kommer göra en analys av olika uppvärmningsmetoder där huvudgrupper har valts ut 

utifrån fallstudieföretagets intresse samt genom möjlighet att finna litteratur. Huvudgrupperna 

är elektrisk uppvärmning, bränsleeldande värmning och induktionsvärmning. 

 

Ergonomistudien kommer inte fördjupas då huvudfokus är uppvärmningsprocessen. Men 

undersökning kommer utföras med syfte att påvisa nuläget över ergonomin samt hur riktlinjer 

inom ergonomin kan förbättra ett nytt upplägg inom produktionen. 

 

Avgränsning har gjorts gällande investeringskostnader i samfund med fallstudieföretaget, att 

detta inte kommer att utföras av rekommenderat förbättringsförslag. 
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2. ANSATS OCH METOD 

 

2.1. Ansats  

Examensarbetet har grundats utifrån ett existerande problem hos ett industriföretag. Vid god-

kännande av handledare från företaget och examinatorn kunde arbetet påbörjas. Arbetet började 

med en fallstudie för att göra en processkartläggning med syfte att få en bättre förståelse hur 

arbetet går till och vilka problem industriföretaget har.  

 

Företaget ville få en produktionsmetod undersökt för att se om det finns alternativa metoder för 

att få ett bättre flöde och ergonomisk arbetsmiljö för arbetaren. Det var få krav som ställdes på 

produktionsmetoden och det fanns ingen dokumentation över processmetoden. Då påbörjades 

arbetet kring datainsamling för att få mer kunskap över processmetoden samt vad som skulle 

kunna ersätta denna. Kontakt vidtogs hos värmebehandlingscentrum, en kunskapsbank om 

värmebehandling. En stor del av arbetets källor har bidragits från experter från respektive om-

råde kring värmebehandlingar, där rådgivning har skett över val av källor.  

 

En studie utfördes för att kartlägga ergonomi över produktionen där verktyget ERGONOVA 

användes för att avgöra situationen över arbetsställning och kraftutövning under processerna 

som utförs i produktionen. Informationen från arbetsmiljöverket har använts och checklista 

över repetitiva arbetsuppgifter har utförts. 

 

Sammanfattningsvis har följande steg i arbetet utförts: 
1. Processkartläggning 

2. Litteraturstudie 

3. Analys av data 

 

2.2. Forskningsmetod 

 

2.3.1 Fallstudiedesign 

Examensarbetet har grundats i en fallstudiedesign för att belysa ett fall. Metodens egenskaper 

är att få insyn av fallets komplexitet och dess typiska karaktär. Med ett fall innebär en viss 

plats, en del av ett samhälle eller i en organisation. (Bryman, 2008)  

 

2.3.2 Forskningsstrategi  

Basen i aktionsforskning härstammar från kvalitativ forskning, syftet i båda metoderna är att 

öka förståelsen och klargöra frågor eller problem. Jämförelsevis med kvantitativforskning så 

fokuserar den metoden på att utgå efter tydliga mätningar och definitioner samt med en analys 

av noggrant valda faktorer. (Stringer, 2007) 

 

Metoden aktionsforskning innebär att utgå efter en bred fråga och där undersökningar fokuserar 

på att klargöra problemet och förstå de påverkande faktorerna. (Stringer, 2007) 

 

Enligt Stringer (2007) genomförs metoden med tre steg som innefattar se, analysera och agera. 

Enligt Nogueira et al. (2013) förklaras de olika faserna genom fyra steg, dessa är konstruera, 

agera, observera samt utvärdera. 

 

Konstruerar fasen innebär en plan för framtida perspektiv med avseende på uppkomsten av 

oförutsägbara händelser. Fördelen avser att inse sina begränsningar samt att kunna förutspå 

förändringar inom exempelvis organisationen. (Nogueira et al., 2013) 
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Agera och observera infaller samtidigt och innebär att tidigare erfarenheter bekräftas att det 

finns återkoppling till dessa när nya observationer görs. Dokumentation är av stor betydelse att 

det blir noggrant utfärdat vid observationer samt att oväntade händelser registreras. (Ibid) 

 

Den sista fasen innebär utvärdering av det som har observerat. Då krävs det att de involverade 

kring problemet eller processen deltar vid utvärdering. Det skapar en berikad dokumentation 

och som kommer användas som underlag vid en förnyad plan. (Ibid) 

 

Aktionsforskning beskrivs som en repetitiv metod där de stegen som beskrevs ovan upprepas i 

cykler. Detta arbetssätt tar tillvara på erfarenheter som uppkommer längs med arbetsgången. 

(Ibid)  

 

Enligt Bryman (2008) finns åsikter att metoden inte förespråkas av akademiker med avseende 

att forskningsmetoden kan anses som partisk och inte tillräckligt principfast. Dock har metoden 

sina fördelar genom forskarens delaktighet och skapandet av engagemang för de förbättrings-

förslagen som presenteras, istället för att påtvinga förslagen.  

 

Under arbetets gång har forskningsmetoden aktionsforskning återspeglas i arbetssättet, genom 

repetitiva cykler. Vid varje ny erfarenhet har en ny cykel skapats för att fylla ut luckor om osä-

kerheter. Detta har skett via datainsamlingen då frågor har ställts till ansvariga och sedan vid 

analys av frågorna har nya tankebanor dykt upp. Det gör att en ny planering över frågor måste 

tillämpas och en ny omgång av datainsamling sker med analys.  

 

Forskningsmetoden generar ett bra resultat till arbetet då ett problem från fallstudieföretaget 

ställs och ligger som grund i arbetet. Till en  början är det svårt att veta tillvägagångssätt och 

exakt arbetsupplägg när området är främmande. Det gör att arbetssättet har fokuserat på en sak 

i taget och vid varje insamling av ny information har det skapat nya frågor. Lösningen till de 

nya frågorna som uppstått är att nya undersökningar och observationer gjorts. Resultatet blir att 

ju mer information och kunskap som erhålls ju lättare har det blivit att smalna av problemet 

som fanns till en början.  

 

2.3. Datainsamling 

2.3.1 Primärdata 

Kvalitativa intervjuer tillåter en öppen dialog kring intervjufrågor då syfte är att uppmärk-

samma intervjupersonens uppfattning och synsätt. Intervjun kan vara ostrukturerad eller semi-

strukturerad. Det sistnämnda innebär att en förberedelse kring frågor och områden som ska 

diskuteras men lämnar utrymme för nya frågor beroende på vad för svar som uppkommer. Frå-

gorna ställs inte i ordning utan flyter på beroende på svaren från respondenten. Det möjliggör 

en flexibilitet kring intervjun och svaren önskas vara detaljerade och fylliga. (Bryman, 2008) 

 

I arbetet har kvalitativa intervjustrukturer tillämpas för att skapa en djupare förståelse och för-

stärka aktionsforskningens erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer tillåter att nya frågor 

ställs så som följdfrågor för att utveckla ett svar från intervjupersonen. 

 

Flertal semistrukturerade intervjuer har skett med anställda på fallstudieföretaget med bakgrund 

att få tillgång till mer information. Upplägget har fokuserat på att ha några grundfrågor för att 

sedan etablera samtalet till en diskussion. Det i syfte med att skapa en djupare förståelse, bolla 

idéer och en bekräftelse att vara på rätt väg.  
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Denna metod har även använts för att få mer information och förståelse från experter inom 

valda områden. Forskare inom värmebehandlingscentrum – Swerea har kontaktas för att kom-

plettera med den information som fallstudieföretaget har bidragit med. Ett stort stöd och tips 

för tillvägagångssätt har givits från dessa. I arbetet har även kontakt etableras med ugnstillver-

kare av atmosfärsugnar, för att få en insikt och kunskap hur dessa tänker kring utformning av 

ugnar. Intervjustrukturen har skett på samma sätt som vid intervju av fallstudieföretaget, dock 

skedde en första kontakt via telefon och sedan har vidarekontakt skett via e-post.  

 

En strukturerad intervju används ofta vid survey-undersökningar och innebär att utformningen 

av frågorna till respondenten är klara och strukturerade inom en viss ordning. Frågorna är ut-

formade som så att flera respondenter ska svara. Den utformningen används för att möjliggöra 

en jämförelse mellan svaren från respondenterna. (Bryman, 2008) 

 

Strukturerad intervju har används två gånger i arbetet i form av en enkät. Den första fick arbe-

taren på fallstudieföretaget i syfte att uppmärksamma arbetarens situation och åsikter. Det gjor-

des för att bekräfta de observationer som gjorts. Självklart gjordes en överenskommelse innan 

enkäten utformades om arbetaren godkände att svara på en enkät. Då anonymiteten blir svår för 

att det enbart var en respondent. Det grundas i att det är enbart är en person som utför alla mo-

ment.  

 

Det andra fallet var till ett induktionsföretag för att få in mer information av en alternativ upp-

värmningsmetod. Enkäten överfördes via mail och frågorna var utformade att respondenten 

skulle skriva egna svar (se bilaga 1). 

 

2.3.2 Sekundärdata 

Sekundäranalys innebär att analys sker av befintlig data. Det tillämpas då resurser och tiden är 

begränsad. Fördelen vid analys av sekundärdata är att den oftast har hög kvalitet då etablerade 

metoder och urvals personer har analyserats och tillämpats. Det är kunniga och drivna forskare 

eller stora institut som har kapaciteten för att utföra stora datainsamlingar. (Bryman, 2008) 

 

Sekundäranalys har tillämpats vid litteraturstudien för att ta del av forskares erfarenheter kring 

ämnet, i syfte att möjliggöra en analys av processkartläggningen med stöd från tidigare forsk-

ning. Plattformar har används där flera forskare samlas för att dela erfarenheter och stöd ges för 

mer information. Exempel på plattform som används är Värmebehandlingscentrum en del av 

SWEREA-koncernen. 

 

I detta arbete har experter inom värmebehandling rådfrågas för att hitta relevant teori. Forskare 

har tillhandahållit tips på litteratur om värmebehandling. Det har skapat en tillförlitlighet att 

informationen är pålitlig då forskare har bidragit till litteraturen. 

 

Litteraturstudien har gjorts med användandet av sökmotorerna Google Scholar och MDH 

Bibliotekets sökmotor. Syftet är att hitta relevant data som ska ge en ökad förståelse för de pro-

blem som har upplevts på fallstudieföretaget. Informationen från litteraturstudien har säker-

ställts genom återkoppling till forskare inom värmebehandlingsområden. Sökord som använts i 

litteraturstudien visas nedan. 

 

BELASTNINGSSKADOR, CHAIN CONVEYOR, CONVEYOR, ERGONOMI, ERGONOMICS, 

INDUCTION, NÄR FÖRÅNGAS OLJA, RAPSEED OIL, TRIBOLOGY, VISKOSITET.  
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2.3.3 Validitet och Reliabilitet 

Enligt Bryman (2008) är reliabilitet och validitet viktiga faktorer för att bedöma vetenskapen i 

undersökningar. Reliabilitet innebär tillförlitlighet av forskning, vilket syftar till om resultatet 

av arbetet går att återfås vid en ny undersökning. Det förekommer vid kvantitativa forsknings-

metoder då mätningar är i fokus.  Validiteten avgör om forskningens slutsatser är samman-

kopplade med undersökningen eller inte. 

 

Med en fallstudiedesign uppstår svagheter i validiteten då enbart ett fall undersöks och att re-

sultatet inte kan generaliseras. Men flera fallstudieforskare anser att det inte är syftet med resul-

tatet att det ska generaliseras, eftersom det inte går. (Bryman 2008) 

 

Det skapar en ny faktor för att bedöma vetenskapligheten för kvalitativa metoder och det är 

arbetets äkthet. Det innebär fyra olika kriterier som lyder rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet och taktisk autenticitet. (Ibid) 

 

Enligt Bryman (2008) innebär ontologisk autenticitet hur medverkande upplever sin miljö och 

om forskningen ökar deras förståelse. I arbetet har syftet varit att uppmärksamma arbetarens 

situation hos fallstudieföretaget, vilket har givit medverkande en ny bild över situationen. 

 

Pedagogisk autenticitet innebär enligt Bryman (2008) tydliggörande för alla hur olika personer 

kan uppleva miljön. I detta examensarbete krävs det en tydlighet i processbeskrivning för att 

öka förståelsen till andra och som utomstående hos fallstudieföretaget bidrar arbetet med en 

annan synvinkel jämfört med de medverkande på fallstudieföretaget. 

 

Enligt Bryman (2008) innefattar taktisk autenticitet möjligheten för de medverkande att vidta 

åtgärder. Examensarbetet har uppmärksammat och givit rekommendationer för lösningar för att 

vidta åtgärder. 

 

Katalytisk autenticitet möjliggör enligt Bryman (2008) en förändring av situation som de med-

verkande kan påverka. Examensarbetet har som sagt uppmärksammat situationen med en ny 

synvinkel och givit rekommendationer för att vidta åtgärder. Tillsammans med produktionschef 

och arbetarna kan en diskussion börja för att förändra situationen på fallstudieföretaget. 

 

2.4. Analys av data 

Vid analys av förbättringsförslag har olika verktyg används så som Pughs konceptvalsmatris, 

brainstorming och benchmarking.  

 

Pughs konceptvalsmatris har använts vid analys av olika metoder av produktionsutrustning, då 

förbättringsförslagen har jämförts med den existerande metoden. En matris som ger poäng för 

om förbättringsförslagen är bättre eller sämre än referensen, alltså den nuvarande metoden. Det 

ger en överskådlig och sammanfattad bild över analys mellan olika förslag. (Ulrich et al., 2012) 

 

Att integrera produktionsutrustningen till produktionsflödet på fallstudieföretaget har 

brainstorming använts för att skapa olika alternativ av produktionslayout. Riktlinjer av arbetet 

från fallstudieföretaget har varit breda för att inte bli låst över hur nuläget visas utan försöka 

tänka på en optimal lösning. Vid analys över layout har kriterier såsom ergonomi och enkel 

transport av godsets tagit i hänsyn till. Det innebär att försöka minska antal fysiska vändningar 

för arbetaren och utforma en enkel väg för godset att tas sig till produktionsutrustningen. Ut-

sättning av produktionsutrustning har roterats för att se vad som kan bli ett optimalt förslag. 

Förslagen har presenterats till arbetaren som har fått givit sin åsikt. 
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Till hjälp för att fullborda flödet har benchmarking använts. Benchmarking ska kontinuerligt 

användas eftersom arbetsmetoder hela tiden utvecklas och förändras. Metoden används för att 

jämföra ett företags interna processer med andra företag. Det görs för att ta lärdom av andra i 

syfte att förbättra de existerande arbetsmetoderna och möjliggör ökning av produktivitet och 

effektivitet. (Camp, 1997) 

 

Metoden har använts i arbetet då det ger en säkerhet att lösningarna praktiskt sätt fungerar. I 

arbetet har en kontaktperson från ett större företag använts för bollplank och givit tips för alter-

nativa lösningar till sammanställning av ett förbättringsförslag.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM  

 

3.1. Uppvärmningsprocess 

 

3.1.1 Hur fungerar värme 

Det finns tre olika sätt för att överföra värme till ett gods, via ledning, konvektion och strål-

ning. Detta kan ske via uppvärmning i ugn där konvektion och strålning är de dominerande 

metoderna som används. Värmen flödar genom konvektion inuti ugnen samt genom strålning 

från ugnselement. (Troell et. al., 2010) 

 

Att använda konvektion som värmeöverföringsmekanism anpassas ofta till större mängd gods. 

Det innebär att värmen flödar från en värmekälla som kan vara gas eller vätska, som sedan leds 

till den fasta kroppen. (Ibid) 

 

Det finns påtvingad konvektion som innebär att en yttre kraft som sätter igång atmosfären inuti 

ugnen genom en brännare eller fläkt. Den andra varianten innebär det motsatta att värmen leds 

via naturlig konvektion som då sätts igång via skillnaden i temperaturen. (Ibid) 

 

3.1.1.1 Oljans påverkan av värme 

Viktiga egenskaper som måste undersökas är oljans olika egenskaper. Viskositeten varierar 

beroende på sort samt förändring av temperatur. Proportionella värden som generellt kan på-

verka förändringen vid höjd temperatur är fördelningshastigheten, tryck och tjockleken på ol-

jan. (Stachowiak et al., 2014) 

 

Vid val av olja ligger fokus på viskositeten som är bäst anpassad för den temperatur som är 

aktuell. Det gör det kritiskt att veta vilken temperatur som används för att ha möjlighet att välja 

rätt olja med rätt viskositet. (Ibid) 

 

Enligt Nationalencyklopedin beskrivs viskositet som den inre friktionen hos vätskor och gas. 

Det innebär ett mått på vätskans klibbighet/seghet. Vätskor som rinner lätt har låg viskositet 

medan vätskor med hög densitet är mer trögflytande, olja är ett typiskt ämne med hög viskosi-

tet. (Nationalencyklopedin, viskositet, 2017) 

 

Forskning finns i syfte att få in vegetabiliska oljor för att kombinera i en dieselmotor. Värden 

som har uppkommit genom experiment visar hur viskositeten sjunker vid uppvärmning för rå 

rapsolja. Vid 40 °C har viskositeten ett värde runt 32 mm2/s och vid förhöjd temperatur, vid 

100 °C sjunker värdet på viskositeten till strax under 10 mm2/s. (Hazar et al., 2010)  

 

Experiment har även gjorts på kallpressad rapsolja med syfte att använda vegetabiliska oljor till 

smörjning i produktion. Efter provtagning undersöktes bland annat värden på viskositeten vid 

temperaturskillnaden från 40 °C till 100 °C skiljde sig den kallpressade rapsoljans värden mel-

lan 34,607 mm2/s till 7,9788 mm2/s. (Padgurskas et al., 2016) 

 

Jordbrukstekniska institutet jämför eldningsolja med rapsolja med avseende på ämnenas olik-

heter i syfte av eldning med rapsolja. Rapsoljans viskositet vid rumstemperatur (20 °C) är mel-

lan 70-90 mm2/s medan eldningsolja har en viskositet på 4. Flampunkten skiljer sig också mel-

lan de olika karaktärerna, rapsolja måste komma upp i 320 °C innan den kan antända och eld-

ningsoljan behöver bara komma upp i mindre än 65 °C. (Norén, 1994) 
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Enligt en tabell som artikeln innehåller går det att avläsa hur viskositeten sjunker i en exponen-

tiell kurva vid högre temperaturer, vid 100 °C har viskositeten sjunkit till strax under 10 mm2/s. 

(Ibid)  

 

3.1.2 Olika metoder 

 

3.1.2.1 Induktion 

Induktionsvärme används inom industrin för olika ändamål, den kan anpassas allt från manuell 

härdning av verktyg till kontinuerlig värmning av gods. Metoden har en snabb processtid och 

är unik utformad efter kundens behov. (Troell et. al., 2010) 

 

En ugn som värms upp genom induktion är mycket energi effektiv då enbart godset värms upp 

(EFD Induction, Online, 2017, Sibeck SWEREA, 2017). Metoden innebär att ingen flamma 

uppkommer vid uppvärmningen samt har spolen ingen kontakt med godset. Spolen behöver 

vara formad utefter godset som ska värmas upp, vilket innebär att varje enskild form på godset 

kräver en unik spole. (EFD Induction, Online 2017) 

 

Då spolarna är specialdesignade utefter godsets form anses metoden vara långsam då uppvärm-

ningen sker styckvist (Sibeck, 2017, Troell, 2017). Men det ska gå att värma flera detaljer sam-

tidigt och det kan ske under samma spole men det kan resultera att godset inte värmas identiskt. 

(EFD mailsvar, 2017) 

 

Induktionsvärmning skapas genom ökning av frekvens i verktyget och när godset omsluts av 

spolen skapas ett magnetfält. Det är de magnetiska strömmarna som skapar värme direkt inuti 

godset. (EFD Induction, Online, 2017) Material som stål och gjutjärn är magnetiska under en 

temperatur runt 750 °C, vilket genererar hög verkningsgrad vid induktionsvärmning. Metoden 

är effektiv vid alla temperaturen. (EFD, mailsvar, 2017) 

 

Det är av stor betydelse att spolarna måste vara utformade på rätt sätt utefter godsets form för 

att uppvärmningsmetoden ska generera ett jämnt resultat av värmning. (EFD Induction, Online 

2017)  

 

Det krävs avancerad utrustning till metoden som innefattar frekvensomriktare, automatisk han-

tering och fixering av gods, induktionsspole med kylande vätska. Att styra metoden krävs ett 

kvalitetsövervakning- och styrsystem. Utrustning  som anslutningsskåp och två slutna kylsy-

stem krävs också. Kylmedlet används på komponent för att skapa härdning. (Troell et. al., 

2010) 

 

Att använda induktionsvärmning kräver en kravspecifikation vid investering som ska innehålla:  
• ”Ritningar på de komponenter som ska induktionshärdas med krav på härdzoner, särskilt härd-

zonernas avslutning kan behöva definieras. Ytterligare härdkrav som inte framgår av ritning 

ska framgå, exempelvis om eventuell slipmån ska läggas på härddjupet och om anlöpning ska 

ingå i leveransen.”  

• ”Produktionstakt ska anges, exempelvis antal detaljer/h.” 

• ”Leveransprovets och övertagandeprovets omfattning. ” 

 ”Tillgängligt utrymme för utrustningen. ” 

 ”Miljökrav och utsug.” 

 ”Tekniska krav, såsom krav på visst fabrikat på styrsystem och andra komponenter. Vilka över-

vakningsfunktioner ska finnas? Hur laddas, alternativt hämtas/lämnas komponenterna? Antal 

reservinduktionsspolar och kylduschar.”  
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• ”Krav på inställelsetid för service och möjlighet att snabbt få induktionsspolar reparerade.”  

• ”Utbildning och dokumentation, omfattning och språk” 

(Troell et. al., 2010, s.661) 

 

Vid införandet av induktionsugnar kommer investeringskostnaderna att öka då kablar ska dras 

in och transformatorer ska installeras. (Troell et. al., 2010) 

 

Fördelar med induktionsvärmning enligt Nilsson (föreningsskrifter SWEREA, 2017) är för-

mågan att koncentrerar värmningen till en lokal yta vilket genererar kort processtid. Metoden 

ger liten chans till formändring av godset. Att infoga induktionsvärmning i en produktionslinje 

är enkelt och metoden ger låg driftkostnad.  

 

Nackdelar med induktionsvärmning är att det innebär stora investeringskostnader. Metoden i 

sig är begränsad till enkla former och enbart vissa stålsorter går att applicera. (Nilsson, gjutför-

eningsföreskrifter SWEREA, 2017) 

 

3.1.2.2 Atmosfärugnar 

Det finns två kategorier på atmosfärugnar och dessa är satsugnar och kontinuerliga ugnar. Sats-

ugnarna delas in i kammarugnar, huv- och klockugnar, vagnugnar och gropugnar. Dessa an-

vänds främst för att värma upp godset till bestämd temperatur, behålla temperaturen på samma 

nivå för att sedan kylas ner. (Troell et. al., 2010) 

 

Kammarugn är den mest förekommande och enklaste metod för uppvärmning. Uppbyggnaden 

är simpelt med ett ugnsrum och en öppning där godset transporteras in och ut. Vid kylning av 

godset kan kalluft införas genom öppningar eller genom brännarna. Det finns även tvåkamma-

rugn som är mer anpassad till härdning. (Ibid) 

 

Huv- och klockugn har en annan konstruktion än kammarugnar då dessa har två härdar(2 ugns-

rum) som kan användas till bland annat avlastning av charge. Klockugnen har även funktionen 

att transportera härden i höjdskillnad till de olika ugnsrummen. (Ibid) 

 

Vagnugnar är konstruerade genom en rörlig härd för att underlätta på- och avlastning av god-

set. Dessa byggs väldigt stora och kan på så sätt utrymma stora och tunga arbetsstycken. Det är 

viktigt att ha uppsikt över tätningen i ugnsrummet då detta är svårt att få till samt för att und-

vika förluster i värme eller läckage. Gropugnen har en lucka som öppning in i ugnsrummet och 

en fläkt brukar sitta på luckan för att skapa god konvektion i ugnen. Det gör att uppvärmningen 

är snabb och har jämnhet i temperaturen. (Ibid) 

 

Metoder som är anpassade till stora volymer av liknande enheter är kontinuerliga ugnar.  

Kontinuerliga ugnar används ofta då processerna ska ingå i ett kontinuerligt flöde samt att me-

toden är anpassningsbar till stora volymer av likande detaljer. Några varianter som finns är 

roterhärd-, genomskjutnings-, rullhärd-, tunnel-, band-, stegbalks-, tornugn. De behoven som 

ugnarna täcker upp är att uppnå jämn kvalitet, klarar av stora volymer samt utjämning av det 

inre materialflödet. (Ibid) 

 

Roterhärdugnar rotera sitt gods runt centrum och förekommer i smidesverkstäder. Gällande 

valsämnen och sätthärdning inom bilindustrin används genomskjutsugnar. Chargen med godset 

kan förflyttas i både sidled och höjdled. Tunnelugnar liknar genomskjutsugnar men med skill-

naden att transportbanan består av flera vagnar i följd av varandra som antingen skjuts eller 

dras genom ugnen. (Ibid) 
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Stegbalksugnar används inte lika mycket för värmebehandlingar utan är mer förekommande 

inom stålindustrin. En värmebehandlingsmetod som är en mångsidig kandidat är rullhärd- och 

bandugnar. Dessa går att utforma så att flera processteg kan göras samtidigt och det finns stora 

varianter i hur utformningen av matningsbanorna genom ugnen kan se ut. En variant som inte 

tar upp lika mycket golvyta är tornugnar, en metod som används till band och tråd vid värme-

behandling. (Ibid) 

 

Valet av bränsle till ugnen är ett kritiskt beslut för designen av ugnen, speciellt när bränslet är 

en av de högsta kostnaderna för ugnen när den är igång. Det innebär också en stor betydelse för 

hur ugnen kan prestera och kapital kostnaden för installationen. (Jenkins et al. 2013) 

 

3.1.2.3 Material 

Gråjärn är en typ av gjutjärn som består av järn-kol-legeringar som kan användas till flera olika 

uppvärmningsmetoder så som avspänningsglödning, glödning, normalisering och olika typer av 

härdning (Troell et. al., 2010, Nilsson, del 2 föreningsskrifter).  

 

3.1.2.4 Utrustning 

Det finns två olika kategorier av industriugnar som används till uppvärmning, dessa är bränsle-

eldande ugnar samt elektriskt värmda ugnar. Att välja den ena eller andra beror på tillgången av 

bränsle och om totalkostnaden per år önskas minska. I jämförelsevis av bränsleeldande ugnar är 

elektriskt värmda ugnar mer gynnsamma då investeringskostnaden är låga, genererar enkel 

teknik samt kräver lite service. Vid värmning av elektriska ugnar minskas även ljudvolymen 

samt avger metoden inga avgaser. Nackdelen som uppkommer med elektriska ugnar är det 

höga priset på elektriciteten. (Troell et. al., 2010) 

 

Elektriskuppvärmning sker på tre olika sätt resistiv värmning, direkt resistiv värmning och in-

duktiv värmning. Resistiv värmning är den som förekommer mest och innebär uppvärmning 

via element som sedan genom strålning och konvektion transporterar värmen runt godset. Di-

rekt resistiv värmning innebär att en spänning som överförs till arbetsstycket som skapar 

värme. Den tredje metoden, induktiv värmning, innebär att enbart arbetsstycket blir uppvärmt, 

vilket genererar i stora tids- och energibesparingar. Dock är induktiv värmning  den metod som 

är dyrast att investera i. (Ibid) 

 

Elektrisk värmda ugnar går att anpassa från låga till höga temperaturer. De stora fördelarna är 

att driften är miljövänlig, temperaturen runt ugnen förblir låg, låg ljudnivå, lätt att uppnå jämn 

temperatur inuti ugnen om värmeelementen placeras rätt samt genererar konstruktionen hög 

verkningsgrad då minimal värme kan släppas ut. De nackdelar som finns är investeringskost-

naden om det krävs höga effekter, parallellkörning av fler ugnar kan påverka negativt samt 

högre driftkostnad än bränsleeldande ugnar. (Ibid) 

 

Bränsleeldande ugnar är gynnsamma om industriföretagen har tillgång till en bränslekälla som 

kan vara gasol, naturgas eller restprodukter från andra processteg. Det skapar en lågdriftskost-

nad som kan göra att den dyra investeringskostnaden gynnar företaget ändå. Att investera i en 

bränsleeldande ugn innebär installation av gas, skorsten och annan utrustning som krävs. (Ibid 

 

Några fördelar vid värmning av bränsleeldande ugnar är återanvändning av gas från andra pro-

cesstegkan användas och effektiv överföring av värme till godset med hjälp av kombination av 

strålning och konvektion. Gällande nackdelar blir metoden dyr att installera om enbart låga 
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effekter krävs samt blir det höga startkostnader då det krävs avancerad utrustning med kompli-

cerat styr- och säkerhetssystem samt krävs stor yta. (Ibid) 

 

Vid analys över produktionsutrustning och innan val görs över investering av är det till fördel 

att analyserar om befintlig produktionsutrustning går att renovera. Några avgörande faktorer är 

ålder, tillgång till reservdelar, prestandan, mängden resurser och tid, ergonomiska fördelar samt 

kapaciteten. (Bruch et al. 2016) 

 

3.1.2.5 Transportband 

Transportband inom produktion finns i olika utförande med avseende på vad som ska transpor-

teras. Uppbyggnaden av transportbanden kan vara med olika funktioner så som rullband, ked-

jor, remmar samt utformat i syfte av pallhantering. (Kator, 2007) 

 

Transportband inuti en ugn utsätts för påfrestningar och kräver underhåll (Kurdve, 2017). Det 

är viktigt gällande användandet av transportband att de underhållsrätt. Att hålla smuts och 

vätska från banden gör att livslängden ökar. (Popeil et al., 2010) 

 

”Chain-on edge” är en annan typ av transportband som transporterar detaljer en i taget på ett 

långt led med kedjor som driver framåt. Denna metod gör det möjligt att koppla transportban-

det förbi ugnen för att undvika påfrestningar som blir vid höga temperaturer. Det utformas ge-

nom att transportbandet släpper av detaljerna strax innan ugnen för att sedan möta upp efteråt. 

Bandet kan ta en väg som går antingen över, under eller vid sidan om ugnen och det leder till 

att kraven sänks vid försträckning för höga temperaturer. Metoden går även enkelt att infoga i 

en produktionslinje. (Ibid)  

 

Det finns flera olika typer av hållare till detaljerna vid användandet av ”chain-on-edge” band. 

Utstående pinnar är en typ som ger detaljerna möjlighet att rotera men kan inte bytas ut om 

dessa går sönder. Det finns böjda sidostängfästen som kräver mer utrustning och stöd för att 

transportera hållarna till detaljerna. Men med sidostängfästen finns möjlighet att ta bort hållar-

na. Om användandet av utstående pinnar är till fördel finns en tredje lösning som innebär en 

kombination av överdimensionerade rullkedjor och utsående pinnar som kommer vara utbyt-

bara. (Ibid) 

 

Det finns ett flertal faktorer som måste analyseras vid val av transportbandssystem och några är 

bestämmelse av utformning och storlek av godset och hur dessa ska fixeras på transportbandet. 

Fler faktorer innebär om förbehandling sker eller om godset kräver rotation. Fördelar med me-

toden är att den frigör golvyta, förbättrar kvalité och minskar pågående arbete. (Ibid) 

 

 

3.2. Ergonomi 

Definitionen av ergonomi från Nationalencyklopedi ” läran om människan i arbete; samspelet 

mellan människan och arbetsredskapen.” (2017) 

 
3.2.1 Arbetshöjd och arbetsyta 

Enligt föreskriften 5§ är det av stor betydelse att arbetsplatsen är utformad på ett gynnsamt sätt 

som förebygger belastningsskador för arbetaren. Det ligger i arbetsgivarens ansvar att uppfylla 

kriterierna att arbetaren undviker arbetsställningar som förekommer utanför de grå zonerna (se 

figur 1) samt att kraftansträngningar undviks i mindre bra arbetsställningar. (Arbetsmiljöverket, 

föreskrifter 2017) 
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Figur 2: Kriterier arbetsyta, arbetsmiljöverket (2017) 

Figur 1 visar på en optimal arbetsställning för arbetshöjd samt att armarna ska placeras jämt 

med kroppen. Det är de gråa zonerna som ska undvikas om det förekommer ofta och under en 

längre tid. (arbetsmiljöverket, 2017) 

 
Figur 1: Kriterier arbetshöjd, arbetsmiljöverket (2017) 

Arbetsytan har också mått som personer ska hålla sig inom för att undvika belastningar. 

  
 

 

 

 

3.2.2 Manuell hantering 

Vid manuell hantering av gods finns föreskrift 6§ som innefattar/säger/hänvisar att arbetsgiva-

ren ska utforma arbetsplatsen så att belastningsbesvär minskas eller undviks, speciellt beträf-

fande ryggen. Det är av stor betydelse att arbetaren får det stöd som krävs för att utföra arbets-

uppgifterna korrekt och att hjälpmedel tillhandahålls. Åtgärder som krävs innebär teknisk ut-

rustning för att undvika manuell hantering samt organisatoriska åtgärder vid förändring av ar-

betssättet. (Arbetsmiljöverket, föreskrifter 2017) 
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3.2.3 Repetitivt arbete 

Föreskrift 7§ behandlar repetitivt arbete. Det är viktigt att vid förekomst av repetitiva arbets-

uppgifter skapas risker för överansträngda belastningar och det undviks genom variation i arbe-

tet. Det kan vara pauser i arbetet och utökning eller växling av arbetsuppgifter. (Ibid) 

 

3.2.4 Arbetsställning och belastning 

Vid planering av ergonomi på en arbetsplats är det viktigt att se helheten då det innebär att an-

passa arbetet utefter arbetstagaren. Det är av stor betydelse för att undvika olycksfall och 

ohälsa. (Ibid) 

 

Enligt Arbetsmiljöverkets förskrifter om belastningsergonomi är det viktigt att anpassa arbetet 

till arbetstagaren så att denne inte drar på sig tröttande belastningar i onödan gällande muskler, 

leder och skelett. För att bedöma kraft och vikt för en arbetstagare finns riktlinjer att gå efter 

(Ibid):  

 ”Kraften för att sätta handtrucken i rörelse bör inte överstiga 150 N (Newton)” 

 ”lyft av bördor under 7 kg inom underarmsavstånd och under 3 kg inom trekvarts ar-

mavstånd är acceptabelt under bra förhållanden.” 

 ”lyft av bördor mellan 7 kg och 25 kg inom underarmsavstånd ska utredas närmare. 

Samma förhållanden gäller för vikter mellan 3 kg och 15 kg inom ett trekvarts ar-

mavstånd.” 

Beskrivning av olika nivåer som ergonomin bedöms inom från Arbetsmiljöverket. Rött område 

innebär hög risk av belastningsskador för arbetaren med avseende för både kort och lång sikt. 

Åtgärder ska vidtas omgående. Gult område innebär risk för belastningsskador men med inte 

lika stor omfattning. Det krävs djupare undersökningar hur arbetet påverkar arbetaren innan val 

av åtgärder görs. Den sista nivån är grön som innebär att arbetet inte ska medföra belastnings-

skador. (Ibid) 

 

Forskare inom ergonomi anser människans kropp vara utformad för att vara i rörelse inom dess 

gränser så som uthållighet, snabbhet, styrka och flexibilitet. Påfrestas kroppen utanför dess 

gränser skapas störningar och skador. Det är viktigt att se till människan, dess yrke och miljön. 

Dessa tre faktorer utgör spelrummet att forma en optimal arbetsmiljö. Målet är att skapa en 

arbetsmiljö som ska generera hälsosamma och välmående människor som på ett säkert sätt kan 

vara produktiva och effektiva inom sitt yrke. (Alnaser Musaed Z., 2009) 

 

 

3.3. Verktyg 

 

3.3.1 ERGONOVA 

ERGONOVA är ett verktyg som används för att kartlägga ergonomi på en arbetsplats. Verkty-

get används i kombination med en värdeflödesanalys, vilket gör det tydligt att se inom vilka 

arbetsstationer som ergonomin brister. Utformningen av produktionen utgör grunden till ar-

betsmiljön, därför är det av stor betydelse att involvera ergonomin i det ständiga förbättringsar-

betet som ska ske kontinuerligt på en arbetsplats. (Jarebrant et al. 2006) 

  

Tillvägagångssättet liknar en ordinär värdeflödesanalys då en karta över nuläget skapas samt 

skapa en framtida lösning där förslag läggs på hur arbetssättet kan ändras. Med hjälp av detta 

verktyg skapas kvantitativa mått på de ergonomiska rörelserna inom arbetet. Det ger även en 

möjlighet att kunna jämföra resultaten mellan nutida och framtida kartläggning. (Ibid) 
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Det finns tre nivåer som bedöms inom ERGONOVA, vilka är arbetsuppgifter med fokus på 

arbetsställning och kraft i kombination med vikt, flödesnivån och variation i arbetet. Vid varje 

kategori beskrivs olika arbetssituationer, den beskrivning som är bäst anpassad till arbetet väljs. 

Inom varje beskrivning finns ett poäng intervall som ska väljas, ju högre poängsiffra ju sämre 

är de ergonomiska förutsättningarna. Resultatet presenteras sedan i ett diagram. (Ibid) 

 

 Att använda ERGONOVA finns det en handledningsbok samt en arbetsbok för vägledning. 

(Ibid) 

 

3.3.2 Värdeflödesanalys 

En värdeflödesanalys beskriver flödet från dörr-till-dörr inom produktion och följer en produkt 

eller produktfamilj. Verktyget möjliggör en överblick över alla processer då råmaterialet kom-

mer in till färdigställd produkt. Det gör att fokus hamnar på helheten istället för att optimera 

processerna enskilt. (Rother, Shook, 2004) 

 

Syftet är att designa ett värdeflöde, vilket innebär att kartlägga alla aktiviteter som ger mer-

värde till produkten samt de som inte gör det. (Rother, Shook, 2004). För att definiera värde till 

en produkt måste frågan ställas ”Vad vill kunden ha ifrån den här processen?” (Liker, 2004, s. 

27). Kunden syftar till den interna lika så den externa. Aktiviteten ska addera värde till produk-

ten i avseende till vad kunden vill ha, resten av aktiviteterna utgör slöseri. (Liker, 2004) 

 

Tillvägagångssättet sker som enklast via penna och papper, processen följs uppströms. Det gör 

att kartläggningen börjar vid färdig produkt och sedan följs produktens väg baklänges till rå-

material. Kartläggning görs över nuläget där material och informationsflödet beskrivs. Sedan 

ska utformning av det framtida läget med de förbättringsförslag som setts. Tillslut skapas en 

handlingsplan för att genomföra dessa förbättringar. (Rother, Shook, 2004)  

 

Det är viktigt att inte fokusera på att göra en perfekt bild över kartläggningen utan fokus ska 

vara att komma igång med förbättringsarbetet så snabbt som möjligt. (Ibid) 

 

3.3.3 Pughs konceptvalsmatris 

Pughs konceptvalsmatris används vid sållning av konceptval. Metoden innehåller sex steg som 

innebär förberedelse, poängsättning, rangordning, förbättring av koncept, välj koncept och re-

flektera. (Ulrich et al., 2012)  

 

Matrisen ger en visuell överblick som möjliggör ett tydligt sätt att jämföra olika koncept med 

avseende på kundensbehov och kriterier. Analysen utförs genom att avgöra konceptens svag-

heter och styrkor Efter analysen väljs ett eller flera koncept för att utföra en djupare undersök-

ning eller förbättring. (Ibid) 
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4. FALLSTUDIE - FÖRETAGSPRESENTATION 

 

4.1. AB Gense 

AB Gense är ett skandinaviskt ledande företag inom kvalitativa bestick och har lång erfarenhet 

av traditionellt hantverk. Företaget grundades år 1856 och namnet Gense står för Gustav Eriks-

son NySilverfabrik Eskilstuna. År 1982 erhöll Gense den Kungliga hovleverantörstiteln som 

innebär ett hedersamt bevis för högkvalitet och representerar de bästa i sitt slag.(AB Gense, 

historia, 2017) 

 

Huvudfokus över produktionen har varit silver detaljer som har gjort AB Gense konkurrens-

kraftiga med den tidlösa designen och höga kvalitén. Det tillverkas även detaljer inom rostfritt 

och gjutjärn som är kopplat till hem och hushåll. (AB Gense, produkter, 2017) 

 

Designen av rostfria produkter har skapats genom olika samarbeten med erfarna designers.  

Prins Carl Philip är en av designerna som har utformat en bestickserie. (AB Gense, design, 

2017)  

 

4.2. Fallstudieavsnitt 

Gense´s produktionsanläggningen är belägen i Eskilstuna och där tillverkas alla detaljer inom 

silver, rostfritt och gjutjärn. Produktionsavdelningen består av 18 antal anställda. (Råneby, 

2017) 

 

I denna fallstudie har produktionsavdelningen för gjutjärn studerats. Gjutjärnsproduktionen 

består av sex huvudprocesser så som svarvning, inoljning, uppvärmning, avkylning, avsyning 

och montering. Det är runt 18 antal produkter som tillverkas men produkternas genomgång av 

processtegen varieras (AB Gense, produkter, 2017).   

  

Orderkvantiteten hanteras manuellt av arbetaren mellan processerna och arbetaren tillverkar en 

order i taget. Detta leder till monotona arbetsuppgifter eftersom det är en arbetare som arbetar 

med gjutjärnsproduktionen. Arbetsmetoderna har använts i över 30 år men har inte förändras 

när antal anställda har reducerats. (Öhrnell, 2017) Produktionsplanering planeras utifrån tre 

kundorder i taget som vidarebefordras till arbetaren i produktion med styrning via ett leverans-

datum. Kapaciteten för produktionen är 2000 detaljer per kundorder, vilket generellt har en 

ledtid på 2 månader om råvaran finns i lager. Om råvaran inte skulle finnas i lager är ledtiden 3 

månader. Det förekommer ofta att sporadisk att kundorder inkommer, vilket skapar obalans och 

gör att den oplanerade produktionen släpar efter. (Mets, 2017) 

 

Arbetsuppgifterna är fysisk krävande som innefattar flera lyft, hantering av produkten med 

enhandsfattning samt rörelser genom drag och press. Lyften sker via böjning, sträckning samt 

vridning av rygg och rotationer för kroppen.  

 

Studien innefattar granskning av uppvärmningsprocessen. Det uppdrag som utformades av 

Gense AB var att undersöka och komma med förslag på alternativa metoder över uppvärm-

ningsprocessen för gjutjärnsprodukter med önskning om att leda till ett bättre flöde och bättre 

ergonomi för arbetaren.  

 

4.2.1 Produkter 

Inom gjutjärnsproduktionen tillverkas flera olika detaljer och i denna fallstudie har Gryta 3 liter 

används vid beräkning av värdeflödesanalys. Vikten för 3 liters gryta är runt 2 kilogram och 

storleken av batchen är 51 detaljer.  
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Detaljerna levereras från en leverantör i Frankrike med färdig form fast obearbetad. Råvaran 

beställs i mängder om 1500-3000 detaljer per omgång. Ledtiden för leverans av råvaran är runt 

tre månader. (Mets, 2017) Vissa av produkterna kräver ingen svarvning som första moment 

utan går direkt till inoljning och andra produkter måste genomgå en bearbetning i ugnen först 

innan dessa kan börja bearbetas. (Öhrnell, 2017) 

 

Godset levereras in till företaget i kartonglådor med varierande mängd beroende på artikel. 

Måttet på lådan är 75x116x93 cm och insidan har ett djup på 80 cm. Lådorna har träreglar på 

långsidorna för att stabilisera godset. Vissa detaljer packas om och försvaras i pallkragar. 

 

4.2.2 Process 

Val utifrån uppdraget från företaget kommer fallstudien att studera processen från momentet 

innan uppvärmningen fram till avsyningen.  

 

Uppvärmning av produkter sker i en ugn som värms upp av värmeelement som drivs av elekt-

ricitet. Ugnen kommer upp i runt 380 °C innan den slår ifrån och sänker temperaturen och pro-

cesstiden är runt 45 minuter. Det som krävs av ugnen vid upphettning är att oljan ska gå in i 

gjutjärnet och generera en svart färg på ytan. Ugnen har använts på fallstudieföretaget i över 30 

år och är en ASEA 380Y och har en elförbrukning vid användning mellan 17-19 kWh. 

 

Godset transporteras via racks på en vagn. Racks är anpassade utifrån produkten och möjliggör 

en optimal lutning för att överflödig olja ska kunna rinna av. Maxkapaciteten som vagnen kan 

ta skiljer sig beroende på vilken produkt som ska transporteras, men mängden skiljer sig mellan 

35 stycken till 400 stycken med avseende på storlek på produkten.  

 

Specifikationer av rapsoljan som förekommer på fallstudieföretaget har egenskaper så som en 

flampunkt på under 290 °C och en densitet mellan 0,89-0,92 mm Hg. (Råneby, 2017) 
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5. PROCESSKARTLÄGGNINGENS RESULTAT 

 

5.1. FLÖDET  

En kartläggning över de processer som har studerats har utförts med syfte att få en djupare för-

ståelse över upplägget av gjutjärnsproduktionen. Huvudprocesserna som har studerats är upp-

värmning och kylning, men val har gjorts att visa processen innan och efter för att få förståelse 

över flödet mellan de olika stationerna. Figur 3 visar de processer som har studerats samt hur 

många moment som sker av arbetaren vid varje process. 

 

 

Tabell 1 presenterar de momenten som arbetaren utför vid varje process. Det sker många mo-

ment när godset ska transporteras. Längre fram i rapporten kommer det presenteras vilka mo-

ment som ger värde till godset samt tidsspannet för processerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3: Processkarta över gjutjärnsproduktion över de processer som har studeras. 
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8 min. 45 min. 45 min. 7 min. 

Fyll på vagn Transport Ugn Transport Kyl Transport Avsyning 

1. Plocka 

upp enhet 

2. Byt enhet 

i maskin 

3. Ställ en-

het i vagnen 

4. Smörj ske-

norna  

5. Justera po-

sition av en-

heter 

6. Transportera 

vagnen till 

ugnen  

7. Justera po-

sition av en-

heter i stället 

8. Öppna luck-

an till ugn, två 

ställen 

9. Placera vagn 

mot ugnslucka 

10. Skjut i 

godset i ugnen 

11. Stäng 

luckan 

12. 13. Öppna 

ugnsluckan 

14. Dra ut 

godset ur ugn 

15. Stäng 

ugnsluckan 

16. Transpor-

tera vagnen 

till kyl 

 

 

17. 18. Transportera 

vagnen ut ur 

kylaren 

19. Avsyna 

detaljer  

20. Lägg 

ner i lådan 

för lager 

Tabell 1: Beskriver de moment som sker vid varje process. 

Många moment sker vid de studerade processerna och tabell 1 visar varje moment, utifrån figur 

1, som sker inom processerna på fallstudieföretaget. Tabell 2 presenterar även vilka delar som 

ger värde till godset. Med värde innebär till en produkt att det adderas en funktion eller värde 

som kommer göra den mer lik färdigställd produkt så som kundens önskemål. Tjugo steg sker 

och det är enbart två steg som tillför värde. Med avseende på tiden innebär det att halva tiden 

genererar värde till produkten. Moment nummer två genererar värde till produkten eftersom det 

är då den blir inoljad och moment 12 är när produkten värms upp. Dock moment 17, när godset 

ska svalna är en process som krävs för att nästa moment ska kunna genomföras. 
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Tabell 2: Visar genom en tidslinje vilka moment som ger värde till produkten. 

 

 

 

 

 

 

 Värdeskapande 

process till godset  

 

 Icke värdeskapande process till god-

set  

 

89 sek. 68 sek. 
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Verktyget värdeflödesanalys har applicerats för att fördjupa studien i flödet på fallstudieföreta-

get. Analysen kommer visa flödet mellan de utvalda processerna. 
 

 

 
Figur 4: Värdeflödesanalys. 

I Bilaga 2 presenteras de beräkningar som har använts för att komplettera värdeflödesanalysen 

(figur 4). Takttiden som är beräknad per detalj resultera i 2,55 minut och totala material flödet 

genererar totalt 255 detaljer med batchstorlek på 51 detaljer. Det skapar en ledtid på 11h. Takt-

tiden kräver att uppvärmningsprocessens maxtid för 51 enheter får vara 130 minuter (51*2,55 = 

130 min) och nuläget över processtiden för ugnen är 45 minuter. 

 

Det går att köra runt 2 omgångar i ugnen under ett tidsspann på 130 minuter (130/45=2,89), 

vilket skapar en överproduktion för vad behovet kräver. Genom att halvera batchstorleken upp-

kommer en mer jämn balans med avseende på behovet och en implementation är möjlig utan 

att hamna i tidsnöd. Omkörningar i processen kommer vara möjlig då avrundningen vid antal 

omgångar som är möjliga under 130 minuter är grovt avrundat till antal hela körningar. 

 

Arbetaren utför som sagt alla processer själv och det är med ren handkraft hur detaljerna hante-

ras. Det hjälpmedlet som arbetaren har att tillhandahålla i arbetet är en truck som möjliggör 

upphöjning av lådor. Men den funktionen används inte för grytorna. Det är papplådor som pro-

dukterna transporteras i med träreglar på sidorna för att stabilisera lådan. Det gör att möjlighet-

en att skära ner lådornas kant vart efter blir svårt i och med träregeln som sitter enda ner till 

botten.  
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5.2. Visualiserar arbetsmomenten 

Att visualisera arbetarens moment och rörelser har bilder valts ut som ska demonstrera en 

sammanfattad bild över de processer och moment som utförs inom gjutjärnsproduktionen. 

 

 
 
Figur 5: 1 - Tar upp enhet. 2 - Byter enhet i maskin. 3 - Lägger på enhet på vagn. 4 - Transporterar vagn. 

Första processen som visas i processkartan är att ”fyll på vagn”. Hur processen går till visuali-

seras genom figur 5. Den bearbetning som detaljen får är att sprejas med olja innan den place-

ras på vagn. Mängden detaljer som vagnen kan ta variera beroende på produkttyp. Ett exempel 

är gjutjärnsgrytor och dessa fyller vagnen med 51 stycken enheter. Det gör att ur figur 5 uppre-

pas stegen 1-3, tills vagnen är full. Sedan ska vagnen transporteras manuellt vidare till nästa 

steg.  

 

Att transportera en full vagn med gods har en mätning utförts. Det uppskattade värdet av kraf-

ten som genererades för att starta rullningen av vagnen var ungefär 177 N. Vikten som mät-

ningen visade var runt 18 kilogram och genom att multiplicera med 9,81 m/s2 resulteras en 

kraft på 176, 58 N. 
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Något som ska uppmärksammas är placering av detaljerna i vagnen.  

 

 
 
Figur 6: Placering av detaljer i vagnen. 

När arbetaren placerar detaljerna på vagnen så har den anpassade racks för att detaljen ska stå 

lutad precis som figur 6 visar. Anledningen till denna position utgör att överflödig olja ska ha 

möjlighet att rinna av. Det är av stor betydelse att placera detaljen rätt, med handtagen på gry-

tan riktad rakt ut som figur 6 visar. Om detaljen placeras fel genom att handtagen är riktade 

neråt kommer överflödig olja att fastna på detaljen. Slutresultatet genererar att handtagen blir 

kladdiga och måste brännas om.  

 

 
 
Figur 7: 1. Skjut in detaljer i ugn. 2. Ugn 3. Drar ut detaljer ur ugn. 

Figur 7 visar hur detaljerna skjuts in och ut ur ugnen och att det sker hel manuellt av arbetaren. 

Innan detaljerna skjuts in i ugn måste placering av vagnen justeras för att rälsen under racksen 

ska glida lätt in i ugnen. Vid hantering av vagnen sker det väldigt ofta att detaljerna ändrar po-

sition. Detta händer både vid transport av vagnen samt vid inskjut av detaljer in i ugnen. Det 

beror på ojämnt underlag och kraftansträngningen som genereras vid inskjutet i ugnen. 
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Figur 8: 1. Kylning 2. Avsyning 3. Packning. 

När detaljerna är klara i ugnen förflyttas dem till kylningen som enbart består av ett luftutsug 

av varmluften, se figur 8. Temperaturen på detaljerna ska vara rumstemperatur innan avsyning 

kan ske. I dagsläget styrs tiden hur länge detaljerna ska svalna på ugnens processtid.  

 

De defekter som avsynas är sprickor, detaljer som fått för lite olja och fortfarande är grå samt 

kladdiga detaljer som har fått för mycket olja på sig. Om detaljerna är godkända läggs de två 

och två ovanpå varandra i en låda för att placeras på lager.  

 

I Bilaga 4 visas en skiss över arbetshöjderna och ytorna som arbetaren arbetar inom, för öka 

förståelse över utformningen för arbetsplatsen. 

 

5.3. Uppvärmning 

Kraven som fallstudieföretaget har för uppvärmningsprocessen av gjutjärnsdetaljer är att oljan 

som läggs på detaljerna ska gå in i materialet. Det innebär att en stor del av godset värms upp, 

att enbart värma upp ytan räcker inte då oljan behöver tränga in i materialet. I ugnen förångas 

överflödig olja bort. Processtiden ligger mellan 45 minuter upp till en timme, beroende på hur 

många detaljer som är inne i ugnen. Det finns inga riktlinjer angående processtiden i ugnen 

utan det är arbetaren som har utformat en känsla och vet hur länge godset behöver vara inne. 

Maxtemperaturen som ugnen uppnår är 385°C.   

 

Ugnen är uppbygg genom värmeelement som är placerade två stycken med 12 kW i botten och 

ett element i taket med 24 kW. Måtten inuti ugnen ligger på 1x2,7x0,8 meter och är en ASEA 

ugn som har använts mer än 30 år tillbaka. Vid användning av ugn vid ett tillfälle i en timme 

drogs det 19 kWh.  

 

Fallstudieföretaget har ingen dokumentation om ugnen. Därför har experter av uppvärmning 

från SWEREA-koncernen, ett ugnsföretag rekommenderat av kontakt från SWEREA samt re-

kommenderad litteratur använts som källa. 

  

Uppvärmningsmetoden som fallstudieföretaget använder är en elektriskt värmd ugn som drivs 

av strålning genom ugnselement. Uppbyggnaden av fallstudieföretagets ugn liknar en vagnugn. 

(Troell E et. al., 2010) 

 

Vid konstruktion av en ugn som ska användas vid låga temperaturer ~350 °C är det av stor be-

tydelse att ha god konvektion inuti ugnen. Det innebär att temperaturjämnheten blir bättre när 

det är mycket luftströmmar inuti ugnsatmosfären. Bilaga x visar en enkel skiss över en kombi-

nerad strålning och konvektionsugn. Funktionen innebär att fläkten suger in luft som sedan 

transporteras förbi värmeelementen och förs sedan upp under godset. Det möjliggör att luft-

strömmarna kan gå genom godset. (Sarlin Furnaces AB, 2017) 
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En mer exakt dokumentation av ugnens temperaturjämnhet skulle en kalibrering av ugnen 

kunna utföras av företag. I det här arbetet har två företag kontaktats som utför kalibrering, 

Pentronic och Ferrnova. 

 

5.4. Kartläggning av ergonomi 

Fallstudieföretaget använder inga riktlinjer gällande ergonomiska rörelser. Det har utformat en 

undersökning med hjälp av metoden ERGONOVA med stöd från arbetsmiljöverket. 

 

Nedan följer ett antal tabeller som bedömer nivån på ergonomin vid varje process. Där har 

boken av Jarebrant et al. (2005 och 2006) används för vägledning.  

 

 

PROCESS: FYLL PÅ 

VAGN 

BESKRIVNING FRÅN JA-

REBRANT ET AL. (2006) 

BESKRIVNING FRÅN 

ARBETSPLATSEN 

ARBETSSTÄLLNING 7: Kraftigt börda eller vridna ar-

betsställningar, händer under höf-

ter (stående), händer utanför un-

derarmsavstånd (sittande) eller 

utanför ¾ armavstånd (stående), 

ojämnt underlag och otillräcklig 

plats för benen (stående) 

Kraftigt böjda och vridna 

arbetsställningar vid upptag 

av detalj (specifikt när lå-

dan börjar bli tom), en-

handsfattning med påfrest-

ning på handleder. Kombi-

nation av vridning, sträck-

ning av rygg och arm samt 

enhandsfattning av detalj 

vid ställ på vagn. 

KRAFT OCH VIKT 6: Utövande av kraft eller hante-

ring av bördor över 12 kg (un-

derarmsavstånd), eller över 7 kg 

(3/4 armavstånd). Dåligt hand-

grepp eller greppbarhet. Vertikal 

förflyttning över 25 cm. Bära mer 

än 2 meter. Fler än 2,5 lyft per 

min. 

Det sker 10 lyft på 1 minut 

i ca 8 minuter i sträck. Lyf-

ter enheterna från vagn till 

maskin – 70 cm (rotation 

av kropp), från maskin till 

vagn - >1 meter (rotation 

och sträckning). Enheterna 

väger runt 5 kg. 

TIDEN Processtiden i timmar 8 minuter = 0,133 h att 

utföra en vagn. 

7-8 vagnar gör som mest 

under en dag.  

ARBETSKATEGORIER  E: I huvudsak stående arbete med 

hantering av föremål. T.ex. monte-

ring. 

F: Tungt rörligt arbete, stående och 

gående, med hantering av föremål. 

T.ex. tungt lager arbete. 

Allt arbete sker stående och 

går, genom att rotera krop-

pen både 180 grader samt 

90 grader med ett steg 

framåt och sträckning på ett 

ben. Samt upprepning av 

arbetsmoment! 
Tabell 3: Beskrivning av ergonomin för processen ställ på vagn. 

Tabell 3 beskriver bedömning för första processen ”fyll på vagn” utifrån tre kategorier som 

analyserar arbetsställning, kraftansträngning och vikt samt vilken arbetskategori utformningen 

av arbetet hamnar. Höga poängnivåer innebär dålig utformning av arbetet. De faktorer som är 

kritiska här är arbetsställningarna som sker genom att kroppen roteras, vridning i bålen, ut-

sträckning med vikt i handen samt repetitionen som sker. 
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PROCESS: UPP-

VÄRMNING 

BESKRIVNING FRÅN JA-

REBRANT ET AL. (2006) 

BESKRIVNING FRÅN AR-

BETSPLATSEN 

ARBETSSTÄLLNING 10: Kraftigt böjda eller vridna 

arbetsställningar, händer under 

höfter (stående), händer utanför 

underarmsavstånd (sittande) eller 

utanför ¾ armavstånd (stående), 

ojämnt underlag och otillräcklig 

plats för benen (stående) 

Vid inskjut i ugnen: framåtlu-

tad rygg med armarna ut-

sträckta. 

Vid utskjut i ugnen: dragande 

ställning med rep där ryggen 

varierar fram och bak. Armarna 

variera mellan armavstånd och 

underarmsavstånd. Står med all 

vikt på ett ben samt håller emot 

med det andra benet. 

Påfrestning på rygg, axlar, ar-

mar. 

KRAFT OCH VIKT 10: Utövande av kraft eller hante-

ring av bördor över 25 kg (un-

derarmsavstånd), eller över 15 

kg( ¾ armavstånd). Dåligt hand-

grepp eller greppbarhet. Vertikal 

förflyttning över 25 cm. Bära mer 

än 2 m. Fler lyft än 5 lyft per min. 

Antal detaljer är beroende på 

produkttyp och varierar också i 

vikt. 

51 stycken * 2 kg = 102 kg 

Vikten gäller för produkten 

Gryta 3l som arbetaren utför i 

arbetsställningarna beskrivna 

ovan. 

TIDEN Processtiden i timmar Ugnen tar 45 min = 0,75h 

ARBETSKATEGORI F: Tungt rörligt arbete, stående 

och gående, med hantering av 

föremål. T.ex. tungt lager arbete. 

Arbetet sker i en dålig arbets-

position med extremt tungvikt 

gåendes vid inskjut samt dra-

gandes vid utskjut. 

Använder handskar för att dra 

ut detaljerna med rep. Finns 

hälsorisk att bränna sig på de 

varma detaljerna. 
Tabell 4: Beskrivning av ergonomi för process uppvärmning 

Uppvärmningsprocessen är den process som genererar högst poängnivåer som visas i tabell 4. 

Det beror på den manuella hantering som sker vid inskjut och utdrag. Mätningen som gjordes 

över kraftansträngning som sker vid att enbart rulla en full vagn genererar 177 N. Kraftan-

strängningen för att skjuta in racksen med gods kräver ännu större ansträngning, då rälsen går 

väldigt trögt in i ugnen. 
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PROCESS: KYLA BESKRIVNING FRÅN JA-

REBRANT ET AL. (2006) 

BESKRIVNING FRÅN AR-

BETSPLATSEN 

ARBETSSTÄLLNING 6: Kraftigt böjda eller vridna ar-

betsställningar, händer under höf-

ter (stående), händer utanför un-

derarmsavstånd (sittande) eller 

utanför ¾ armavstånd (stående), 

ojämnt underlag och otillräcklig 

plats för benen (stående).  

Ryggen är lätt framåtlutad och 

armarna utsträckta vid juste-

ring av vagnens väg. Det blir 

även ett tryck mot axlar när 

vagnen ska framåt. Påfrestning 

för rygg, axlar och armar.  

KRAFT OCH VIKT 10: Utövande av kraft eller hante-

ring av bördor över 25 kg (un-

derarmsavstånd), eller över 15 kg( 

¾ armavstånd). Dåligt handgrepp 

eller greppbarhet. Vertikal för-

flyttning över 25 cm. Bära mer än 

2 m. Fler lyft än 5 lyft per min. 

Detaljerna transporteras manu-

ellt med en vagn som kan väga 

runt 102 kg som ska transport-

eras visserligen korta sträckor 

men det krävs omdirigering av 

vagnens riktning. Vägen är ej 

bara rakt fram utan vagnen ska 

vridas och dras ut. Ojämnt 

golv som gör att vagnen ej 

rullar felfritt. 

TIDEN Processtiden i timmar Detaljerna är vid kylningen 

samma tid som ugnen, 45 min 

= 0,75h 

ARBETSKATEGORI F: Tungt rörligt arbete, stående 

och gående, med hantering av 

föremål. T.ex. tungt lager arbete. 

Det är transporten av vagnen 

som gör denna zon påfrestande 

för arbetaren. 
Tabell 5: Beskrivning av ergonomin för process kylning. 

Att processen vid svalning av gods ger höga poängnivåer beror på hantering av vagnen som ska 

transporteras från ugnen till kylningen. Vägen är inte rak utan vagnen måste dirigeras om, vil-

ket kräver större kraftansträngningar än om vagnen enbart ska rulla fram och tillbaka. Vagnens 

handtag är dessutom placerade för långt ner för att arbetaren ska kunna ha en bra hållning, hän-

visar att se Bilaga 4 för att se måtten vid transport av vagnen.  
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PROCESS:  

AVSYNING OCH 

PACKNING 

BESKRIVNING FRÅN JA-

REBRANT ET AL. (2006) 

BESKRIVNING FRÅN 

ARBETSPLATSEN 

ARBETSSTÄLLNING 8: Kraftigt böjda eller vridna ar-

betsställningar, händer under höfter 

(stående), händer utanför un-

derarmsavstånd (sittande) eller ut-

anför ¾ armavstånd (stående), 

ojämnt underlag och otillräcklig 

plats för benen (stående). 

Vagnens höjd: 117 cm. 

Mer än 90 graders vilken på 

armbågar vid avsyning samt 

lyft som både är underarms-

avstånd och utanför ¾ ar-

mavstånd – samtidigt en-

handsfattning av detaljerna. 

Vid pack i låda sker med 

böjd rygg och armar nedan 

för höfterna och utsträckta. 

Speciellt när lådan är helt 

tom krävs det även att arbe-

taren står på ett ben för att 

kunna sträcka sig längst ner. 

KRAFT OCH VIKT 5: Utövande av kraft eller hantering 

av bördor över 12 kg (underarms-

avstånd), eller över 7 kg (3/4 ar-

mavstånd). Dåligt handgrepp eller 

greppbarhet. Vertikal förflyttning 

över 25 cm. Bära mer än 2 meter. 

Fler än 2,5 lyft per min. 

Repetition av momenten 

samt att detaljerna är tunga. 

TID Processen tid i timmar Kombination av avsyning 

och pack av en hel vagn går 

på ca 0,113 h. 

ARBETSKATEGORI E: I huvudsak stående arbete med 

hantering av föremål. T.ex. monte-

ring.  

Helt stående vid hantering av 

detaljen med dåliga arbets-

ställningar och höjden ej 

anpassningsbar. Repetitiva 

moment.  
Tabell 6: Beskrivning av ergonomi för process avsyning och packning. 

Genom Bilaga 4 kan höjdnivåerna visas genom en skiss för att förstå att vagnen och racksen är 

placerade för högt upp. Det skapar en skarp vinkel för arbetaren vid hantering av godset. Av-

stånden för att lyfta ur detaljerna ur racksen gör att armen sträcks ut utanför 3/4 dels av armen. 

Vid packning med en tom låda sker extrem vinkel för höften och utsträckt kropp för att nå 

längs ner. Det är arbetsställningen som skapar höga poängnivåer. 

 

Nedan följer tabeller som ser övergripande på hela processen och bedömer olika egenskaper 

hur arbetet är utformat. Tabell 7 visar en sammanfattad bild över de olika arbetskategorierna 

som sker och den sammanlagda tiden som sker inom kategorierna baserat på tiderna som pre-

senterades från tabell 3-6. 

E 1 styck 0,113 h 

F 3 stycken 1,633 h 

7 poäng Flödet domineras av en 

kombination av två angrän-

sande kategorier. 

Val av det högsta värdet 

inom denna beskrivning då 

ena kategorin dominerar. 
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Tabell 7: Beskrivning av den ergonomiska potentialen för hela processen. Beskrivning från Jarebrant et al. (2006). 

 

7 poäng Utrymme för fysisk åter-

hämtning finns, men tid-

punkten kontrolleras i hu-

vudsak av produktionen. 

Att återhämta sig sker mel-

lan processerna, men be-

gränsat. Då du är mitt uppe i 

en process så kan du inte 

pausa då för att då blir inget 

gjort. 
Tabell 8: Beskrivning av porositet för hela processen. Beskrivning från Jarebrant et al. (2006). 

Tabell 8 visar möjligheten till återhämtning för arbetaren, om arbetaren har fria möjligheter till 

att ta raster eller om det är vid specifika tider. Eftersom det är en arbetare som utföra alla upp-

gifter finns ingen möjlighet till variation i arbetet, som annars är en bra egenskap då arbetaren 

får vila de belastade musklerna. 

 

En sammanställning kommer visas genom ett stapel diagram över tabell 3 till 6. Tabell 9 och 

10 visar värden som varje process har fått vid analys över den ergonomiska situationen. En 

jämförelse har gjorts för att förtydliga vad värden innebär, därför visas även värden för en ar-

betsmiljö som är ergonomiskt anpassad. Ju högre poängsiffra ju sämre ergonomisk anpassad är 

arbetsmiljön till den tänkta uppgiften. 

 
Tabell 9: Sammanställning av nulägets värden med en jämförelse av optimala värden för ergonomin. 

Arbetsställningarna påverkas av utformningen av arbetsuppgifter. Det är många obekväma 

ställningar för ryggen, där vridningar och olika sträckningar krävs för att utföra arbetet. Arm-

positionen varierar mellan helt utsträckt samt böjd arm. Arbetssättet är väl inarbetat vilket gör 

att de få hjälpmedel som arbetaren har utelämnas ibland då användning av en sämre arbetsställ-

ning upplevs som ett snabbare arbetssätt. 

 

De hjälpmedel som finns idag är en truck som transporterar lådor med godset i som också kan 

höja lådorna i höjdled. Detaljer som packas om och placeras i trälådor upphöjs med enkelhet 

med hjälp av trucken. Lådor som transporterar grytor packas inte om och kartonglådan används 

genom hela processen. Det gör att den inte kan höjas upp då kartongens sida blir för hög. Att 

skära sönder lådans kant är svårt då det finns en träregel som sitter längs med båda långsidorna, 

som förhindrar detta. 
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Tabell 10: Sammanställning av nulägets värden med en jämförelse av optimala värden för ergonomin.  

Kraften varierar mellan olika processer. I den första och andra är det enstycks hantering medan 

vid uppvärmning och kylning hanteras godset med en vagn som måste transporteras manuellt. 

Det som också gör att värden skjuter i höjden är in skjutet och ut draget av godset i ugnen som 

görs manuellt. Arbetarens kropp gör en stor kraftansträngning vid förflyttning av gods som 

väger runt 100 kg inklusive racksen som godset ligger på som har okänd vikt. Det finns inga 

hjälpmedel utformade på fallstudieföretaget som kan underlätta inskjutet och utdraget i ugnen. 

 

En ergonomisk värdeflödesanalys har utformats för att visualisera sambanden mellan de ergo-

nomiska värdena med tillhörande process, se figur 9. Bilaga 3 visar hur värdena har beräknats 

för att få ut resultaten över de totala värdena över processerna, det som refereras till 

Arb.st.*Kr.*Tid. 

 
Figur 9: Ergonomisk värdeflödesanalys. 
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Arbetsmiljöverket har används till stöd för att undersöka ergonomi när det kommer till repeti-

tiva arbetsuppgifter. Nedan följer tabeller där bedömning har gjorts utefter en checklista från 

arbetsmiljöverket. Grön färg i det här fallet innebär att arbetsuppgifterna inte är anpassade efter 

en person med lägre fysisk förmåga och bör ändras för att minska risken för belastningsskador. 

Gul färg innebär att även en person med god fysisk förmåga har risk till belastningsskador och 

arbetsmiljöverket rekommenderar att utformningen ändras. 

 

PROCESS: FYLL PÅ 

VAGN 

FÖRKLARING 

STEG 1   

VARAKTIGHET 64 min/dag räknat från 8 min/batch * 8 vagnar 

TIDSPOÄNG 1 upp till 1 h --> 1 poäng 

STEG 2   

HÅLLA 4 Stora krafter, håller mellan 16-30 sek 

RÖRELSE 4 stora krafter, 30 st rörelser/minut 

KRAFTBEDÖMNING 8  

FÖRSVÅRAD KRAFTÖ-

VERFÖRING 

2 Krävs större kraft för att hålla och inga for-

made grepp finns 

DÅLIG POSITION 

(HAND/ARM) 

3 påfrestning handleder, armar vid rörelser 

INGEN VARIATION AV 

BELASTNING 

2 Alla uppgifter påfrestar hela kroppen, rasterna 

räcker ej som återhämtning 

ARBETSFÖRHÅLLAN-

DEN 

0 Om man bortser från ergonomi så är de helt 

ok, ej bra. 

ARBETSSTÄLLNING: 

DÅLIG 

5 Bålen kraftigt vriden, tunga lyft både långt 

nere och långt ifrån kroppen 

VÄRDERING: 20 10 till >25 bör arbetets och arbetsplatsens ut-

formning ändras 
Tabell 11: Bedömning av ergonomi med stöd från Arbetsmiljöverket för processen Ställ på vagn 

Processen ”fyll på vagn” ger ett värde att utifrån en person med lägre fysisk förmåga bör ar-

betsupplägget förändras, se tabell 12. Varför värdet inte blir högre är för att det är beräknat per 

dag, om tiden hade sträckt sig en större del av dagen hade värdet blivit högre. 
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PROCESS: TRANSPORT IN OCH UT UR UGN 

STEG 1   

VARAKTIGHET 21 min/dag räknat tiden det tar att transportera in och ut i 

ugnen för grytor 3L, 8 gånger 

TIDSPOÄNG 1  

STEG 2   

HÅLLA 19 "Peak" krafter, pressar in och drar ut vagnen 

från ugnen 

RÖRELSE 2 Momentet sker 1 gång/ minut 

KRAFTBEDÖMNING 21  

FÖRSVÅRAD KRAFTÖ-

VERFÖRING 

4 Så pass tungt att det precis går att förflytta 

DÅLIG POSITION 

(HAND/ARM) 

3 Dålig då armarna är utsträckta och handleder 

böjda 

INGEN VARIATION AV 

BELASTNING 

2 Alla uppgifter påfrestar hela kroppen, rasterna 

räcker ej som återhämtning 

ARBETSFÖRHÅLLAN-

DEN 

1 Finns risk att bränna sig då händerna kommer 

nära ugnen. 

ARBETSSTÄLLNING: 

DÅLIG 

5 Påfrestning på axlar och rygg, vikten som ska 

pressas fram är över 100 kg. 

VÄRDERING: 36 25 till <50 fysisk överbelastning för personer 

med normal kapacitet. Rekommenderas ny 

utformning! 
Tabell 12: Bedömning av ergonomi med stöd från Arbetsmiljöverket för processen Transport 

 

PROCESS: AVSYNING/PACK 

STEG 1   

VARAKTIGHET 54 min/dag 6,8 min för en batch med 51st. 

TIDSPOÄNG 1  

STEG 2   

HÅLLA 8 11 s hålls detaljen och momentet upprepas 

4 ggr på en minut = totalt 44 sek 

RÖRELSE 4 16 stycken upprepningar på en minut 

KRAFTBEDÖMNING 12  

FÖRSVÅRAD KRAFTÖ-

VERFÖRING 

2 finns handtag att bära med men dessa är 

inte ergonomisk utformade 

DÅLIG POSITION 

(HAND/ARM) 

3 Utsträckta armar och böjda armar, lång 

ifrån kroppen 

INGEN VARIATION AV 

BELASTNING 

2 Alla uppgifter påfrestar hela kroppen, ras-

terna räcker ej som återhämtning 

ARBETSFÖRHÅLLAN-

DEN 

0 Om man bortser från ergonomi så är de 

helt okej, ej bra. 

ARBETSSTÄLLNING: 

DÅLIG 

5 Extrema arbetsställningar om lådan är tom, 

lyfter tungt långt ifrån kroppen mm. 

VÄRDERING: 24 10 till >25 bör arbetets och arbetsplatsens 

utformning ändras för personer med lägre 

fysisk kapacitet 
Tabell 13: Bedömning av ergonomi med stöd från Arbetsmiljöverket för processen Avsyning och packning. 
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Tabell 13 representerar arbetsuppgifterna när godset ska in och ut ur ugnen. Precis som för ta-

bell 12 täcker inte arbetsuppgiften någon stor del av den totala arbetsdagen. Det som gör värdet 

större för tabell 13 är vikten som ska hanteras av arbetaren manuellt. Det finns som sagt inga 

hjälpmedel som arbetaren kan använda vid utförandet av just detta arbete. Arbetsmiljöverket 

rekommenderar att även för en person med god fysisk förmåga bör arbetets utformning ändras. 

 

Sista processen som har undersökts genom arbetsmiljöverkets checklista för repetitivt arbete är 

”avsyning och packning”, se tabell 14. De kritiska faktorerna för processen är kroppens arbets-

ställningar vid avsyning av detaljerna på vagnen samt att packa ner i lådan när den är tom 

skapar, skapar stora påfrestningar. Att värdet inte blir högre är för att, precis som vi de andra 

processerna, att de inte håller igång så stor del av dagen. Men arbetsmiljöverket rekommende-

rar att för en person för lägre fysisk förmåga bör arbetet förändras.   

 

5.4.1 Enkätfrågor 

 

Processkartläggningen av ergonomin har grundats utifrån observationer utifrån studentens per-

spektiv till arbetet. En enkät har getts ut till arbetaren för att lyfta dennes åsikter, se tabell 14. 

 

FRÅGOR SVAR 

KÖN: Man 

LÄNGD: 186 cm 

HUR LÄNGE HAR DU ARBETAT I 

GJUTJÄRNSPRODUKTIONEN? 

13 år 

FÅR DU ONT NÅGONSTANS AV DITT 

ARBETE 

Ja 

VAR FÅR DU ONT? Axlar, Nacke, Rygg, armar 

VILKEN UPPGIFT ÄR MEST KRÄ-

VANDE FÖR DIN FYSIK? 

Transport av vagn, ugn, kyl 

VILKET/VILKA MOMENT ÄR MEST 

KRÄVANDE? 

Inskjutning och utdragning av vagn 

ANVÄNDER DU HJÄLPVERKTYG 

VID LYFT? 

Ja – Eltruck vi pallhantering 

ÄR DET NÅGOT HJÄLPVERKTYG 

SOM DU SAKNAR? 

Nej  

MASKINERNA SOM ANVÄNDS KAN 

DU UTNYTTJA DE TILL FULLO? 

Sådär – kan ej fylla en hel vagn vid inolj-

ning. Ojämn temperatur i ugnen. 

HAR DET GJORTS NÅGON ANSATS 

TILL FÖRBÄTTRING AV ARBETET? 

Ja – byte av hjul till vagnar till inoljning-

en och ugn. 

Tabell 14: Enkätsvar från arbetaren från gjutjärnsproduktionen. 
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6. ANALYS AV ALTERNATIVA METODER 

 

6.1. Kriterier av produktionsutrustning – Frågeställning 1 

 

Vilka kriterier finns för att uppnå goda resultat för uppvärmningsprocess? 

 

Vid uppvärmning av gods finns det tre olika huvudgrupper som kan appliceras. Dessa är enligt 

Troell et al. Strålning, ledning och konvektion. Godsmaterialet som fallstudieföretaget använ-

der är gråjärn, vilket möjliggör en stor variation av uppvärmningsprocesser (Nillson, förenings-

skrifter, 2017). Det är viktigt att vid stora mängder material ha god konvektion inuti ugnen som 

kan skapas genom fläktar eller skapas när en temperaturskillnad upplevs (Troell et al. 2010).  

 

Gråjärnet är behandlat med rapsolja innan uppvärmning. Hur trögflytande oljan är bestäms av 

dennes viskositet, vid jämförande av vatten har olja en hög viskositet (NE, Wikipedia, 2017). 

Viskositet är en viktig egenskap som varierar med avseende på temperaturen, ökar temperatu-

ren minskar viskositet hos vätskan (Stachowiak et. Al. 2014). 

 

Enligt Stachowiak et. Al. (2014) är valet av olja beroende av vilken temperatur som olja ska 

infinna sig i. Valet görs med avseende på den bäst anpassade oljan för en bestämd temperatur. 

Men syftet med uppvärmningsprocessen hos fallstudieföretaget är att temperaturen bestäms 

efter rapsoljans möjlighet att tränga in i gråjärnet.  

 

Viskositetens relation till temperatur gör att förändringen upp till 100°C sjunker viskositeten 

kraftigt liknande en exponentiellkurva. Sedan planar förändringen i viskositeten ut vart efter 

och lika stor förändring går inte att se, ju mer temperaturen ökar. (Norén, 1994, Padgurskas et 

al. 2016) 

 

Det innebär att rapsoljan, upp 100°C, förändras kraftigt till en mer lättflytande vätska. När 

temperaturen höjs, mer än 100°C, urskiljs förändringen i viskositet inte lika mycket. Det gör att 

omständigheterna för uppvärmningen beror på hur lättflytande rapsoljan behöver bli i relation 

till uppvärmningen av gråjärnet. 

 

Processkartläggningen av uppvärmningen visar på att överflödig rapsolja som inte går in i 

materialet ska avdunsta. (Råneby, 2017). Men resultatet av godset varierar efter uppvärmnings-

processen. Vissa detaljer blir kladdiga på grund av att rapsoljan runnit ner till ett samlingsställe, 

exempelvis en kant. Tillräcklig värme har då ej överförts till materialet, vilket genererar i att 

oljan inte har gått in i materialet ordentligt för att överflödig olja inte har avdunstat. Det sker 

även att godset inte är tillräckligt svarta på ytan, som har resulterat i antingen för lite olja eller 

att den har avdunstat för fort. 

 

Det innebär att kriterierna för uppvärmningsprocessen bör genererar en temperaturjämnhet för 

att undvika variationer i resultatet. Att få jämnhet i temperaturen inuti ugnen kräver luftström-

mar som kan transportera värme runt om i ugnen samt gå genom godset. (Sarlin Furnace, Eva 

Troell – SWEREA, 2017)   

 

Den nuvarande ugnen som används på fallstudieföretaget är en process som inte kan uppfylla 

sin kapacitet. Metoden genererar defekta detaljer. Vid diskussion mellan arbetare, reparatör 

samt produktionschef är troligtvis ett av värmeelementen ur funktion. Analys över läget på kort 

sikt kan en lösning vara renovering av ugn. Om renovering skulle ske skulle även vagnarna och 

racksen till ugnen behövas renoveras. Det är flera racks som har defekter som gör att godset 
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inte kan placeras optimalt. En mer exakt dokumentation av ugnens temperaturjämnhet skulle en 

kalibrering av ugnen kunna utföras av företag. I det här arbetet har två företag kontaktats som 

utför kalibrering, Pentronic och Ferrnova. Om renovering skulle ske skulle även vagnarna och 

stället till ugnen behövas renoveras. Det är flera ställ som har defekter som gör att godset inte 

kan placeras optimalt. Att byta hjul och göra rent rännan som stället glider in på i ugnen görs 

med jämna mellan rum men är ingen lösning som håller för att förbättra arbetssituationen. Er-

gonomin kvarstår om enbart en renovering genomförs. Fler faktorer som bör undersökas reno-

vering eller investering ska ske är åldern, tillgång till reservdelar, mängden resurser och tid som 

krävs, investering samt ergonomiska fördelar. (Bruch et al. 2016) 

 

6.2. Applicerbara varianter till produktionen – Frågeställning 2 

 

Hur kan uppvärmningsmetoder skiljas åt och vilken metod skulle kunna appliceras på fallstu-

die-företaget? 

 

Kraven för uppvärmningsmetoden är att detaljerna ska bli svarta genom att rapsolja ska gå in i 

gråjärnet. Vid processkartläggning framgår att en elektrisk värmd ugn används och att värm-

ning sker genom strålning från värmeelement.  

 

Det finns två huvudkategorier på hur en ugn värms upp inom tillverkande företag. Valen skiljs 

åt beroende på tillgång av bränsle och investeringskostnader. Uppvärmningen kan ske via 

elektriskt värmda ugnar eller genom bränsleeldande ugnar. (Troell et al., 2010) 

 
 El Bränsle 

Drift miljövänlig - 

Temperatur utsida ugn låg högre 

Ljudnivå låg högre 

Uppnår Jämntempera-

tur 

lätt* bra* 

investeringskostnad hög** dyr 

Driftkostnad hög låg** 

yta som krävs - stor 

Verkningsgrad hög***  

installation - hög*** 

Säkerhetssystem - avancerat 
Tabell 15 - En jämförelse av egenskaper för elektriskt värmda och bränsleeldande ugnar. (Troell et al., 2010) 

El: Bränsle: 

* vid rätt placering av värmee-
lementen. 
 

*kombination av strålning och kon-
vektion 
 

** vid höga effekter 
 

** vid tillgång av bränslekällor 
 

*** slutet konstruktionssätt 
 

***vid låga effekter 

Tabell 16 - Förklaring till markeringar vid egenskaper ur tabell 13. (Troell et al., 2010) 

Tabell 13 och 14 beskriver egenskaper mellan två huvudkategorier. Investeringskostnaden och 

de egenskaper som tillkommer för bränsleeldande ugnar är så pass stora nackdel jämförelsevis 

med elektriskt värmda ugnar, med avseende på arbetsmiljön och beroendet av tillgänglighet av 
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bränsle. Ett beslut har gjorts att inte gå vidare att analysera bränsleeldande ugnar. Enligt 

Jenkins et al. är valet av bränsle ett kritiskt beslut för designen av ugnen, då den högsta kostna-

den för ugnen när den är igång är bränsleåtgången. 

 

Elektriskt värmda ugnar finns i flera olika varianter och många ugnar modifieras utifrån varje 

enskilt företag för att passa in i verksamheten på bästa sätt. (Troell et al., 2010 och Sarlin Fur-

nace, 2017) Val av metod beror helt enkelt på syftet om godset enbart ska in i ugnen och vär-

mas upp eller om ugnen ska ingå i ett kontinuerligt flöde vid tillverkandet av liknande detaljer i 

stora volymer. (Troell et al., 2010) 

 

Det viktiga för fallstudieföretaget är att få rätt konstruktion på ugnen. När det handlar om stora 

volymer är den kritiska faktorn att få rätt hastighet på luftströmmarna inuti ugnsrummet. Det 

räcker inte enbart med värmeelement för att få en jämnhet i temperaturen. Stor vikt läggs på att 

modifiera luftströmmarna så att dessa även transporteras genom godset. Det skapas genom in-

stallation av fläktar i ugnen, antal fläktar beror på volymen. (Sarlin Furnace, 2017) 

 

Fallstudieföretaget vill även i framtiden kunna öka volymerna i produktion och då kan en juste-

ring att öka värmeöverföringshastigheten och fläkthastighet. (Troell, 2017) 

 

Hur godset ska transporteras in i ugnen är en viktig faktor att analysera då det avgör en stor del 

av konstruktionen. Vagnen som fallstudieföretaget har idag med stående racks på är en bidra-

gande faktor till den stora belastningen utifrån arbetarens erfarenhet. Det bidrar till analys hur 

godset ska transporteras till ugnen samt hur mycket gods som ska transporteras samtidigt. 

 

Racks som används idag utgör den bra lutningen för detaljerna för att överflödig rapsoljan ska 

ha möjlighet att rinna av utan att samlas någonstans på detaljen som gör dessa kladdiga. Det 

har gjort att besluts tagit att använda den modell på racks som används av fallstudieföretaget 

idag men med modifierande mått. Bredden och längden ska minskas för att underlätta för arbe-

taren. Det finns idéer så som krokar men där skulle en djupare undersökning krävas för optimal 

design. 

 

En matningsbana kommer krävas in och ut ur ugnen, sedan kan en mindre vagn användas eller 

via transportband. Att använda en transportbana mellan processerna undviker den manuella 

hantering som processkartläggningen visar. Det finns transportband i flera olika utföranden och 

faktorer som bör analyseras är syftet hur transportbandet ska användas för att kunna bestämma 

utformningen. Sedan måste storlek på gods avgöras som ska transporteras samt hur godset ska 

fixeras på bandet (Popeil et al., 2010). 

 

Popeil et al. presenterar möjlighet med transportband att godset kan transporteras styckvist ge-

nom att fixeras på utsående pinnar. Det möjliggör rotation av gods och möjliggöra layout av 

transportband att gå förbi ugnen och möta upp godset efteråt. Då krävs det inte av transport-

bandet att ha samma krav att klara höga temperaturer utan används vid enbart rumstemperatur.  

 

Önskemål fanns från början av fallstudieföretaget att undersöka valmöjligheter som finns gäl-

lande induktionsvärmning.  
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Kravspecifikation Krävs 

Installation Krävs 

Investeringskostnad Hög 

Värmningsmetod Effektiv* 

Uppvärmningstid Kort 

Utformning av detaljer Enkla former föredras 

Driftkostnad Låg 

Antal detaljer som kan värmas samtidigt 1-flera** 

Yta som krävs Stor 

Extra Utrustning Tillkommer 

Metod/Utrustning Avancerad 

Utbildad personal Krävs 
Tabell 17 – Kriterier för induktionsvärmning. (Troell et al 2010, Nilsson 2017, EFD mail, 2017) 

*Enbart godset som värms upp 

**Om flera detaljer värms under samma spole, finns risk att detaljerna inte värms lika. 

 

Induktionsvärmning är en uppmärksammad metod genom dess effektiva uppvärmningssätt. 

Men till en effektiv metod tillkommer även den avancerade tekniken bakom som visar vad som 

krävs innan ett beslut tas för att investera i en induktionsugn. Enligt Troell et al. krävs en detal-

jerad kravspecifikation som ska vara ifylld som behandlar bland annat produktionstakt, ritning-

ar för härdningszoner, tillgängligt utrymme, miljökrav och tekniska krav.  

 

Det finns skiljaktiga meningar kring om induktionsvärmning skulle vara applicerbar till fallstu-

dieföretagets gjutjärnsproduktion med avseende på antal värmda detaljer som kan ske samti-

digt. (Troell 2017, Sibeck 2017, Sarlin Furnace 2017) Men en bekräftelse från tillverkare av 

induktionsugnar visar på att möjligheten finns att värma flera detaljer samtidigt. (EFD, mail 

2017) 

 

Induktionsvärmning är en metod som är effektiv vid alla temperaturen och vid under 750 °C är 

gjutjärn magnetiska vilket skapar en hög verkningsgrad. (EFD, mail 2017) Det skapar möjlig-

heter för att fallstudieföretaget skulle kunna applicera metoden i verksamheten, då metoden kan 

användas vid låga temperaturer. 

 

En kritisk faktor som kommer avgöra om metoden är applicerbar är omfånget av utformningen 

för induktionsspolar. Det är att föredra enkla former (Nilsson, SWEREA) men finns ingen de-

finition vad det innebär utan avgörs utifrån varje enskilt fall. Fallstudieföretaget har 26 olika 

varianter av produkter av gjutjärn, vilket skulle innebära 26 olika induktionsspolar. 

 

6.2.1 Lösning 

Analys med avseende av olika förhållanden för uppvärmningsprocessen med fokus på elekt-

riskt värmda ugnar och induktion. De två olika varianterna, A och B, har samma uppbyggnad 

inuti ugnen men det som skiljer de är hur godset transporteras. 
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Variationer REFERENS A B C 

Elektriskugn X X X  

Induktionsugn    X 

fläkt  X X  

värmeelement X X X  

Spole    X 

1 ingång/utgång X    

2 ingång/utgång  X X X 

vagn X X   

transportband   X X 

manuell inskjut/utdrag X    

automatisk inskjut/utdrag  X X X 
 

Tabell 18 - Variationer av utformning av uppvärmningsprocessen. 

 

Med hjälp av Pughs matris jämförs de tre olika varianterna utifrån valda kriterium i tabell 17. 

 

Kriterium REFERENS A B C 

Ergonomisk för arbetaren 0 + ++ ++ 

Temperaturjämnhet 0 + + + 

effektiv 0 + + + 

Utrustning 0 0 0 - 

utbildning 0 0 0 - 

Yta 0 0 - -- 

möjlighet att värma flera samtidigt 0 - - -- 

charger 0 0* 0* -* 

Total 0 2 2 -3 
 

Tabell 19 - Analys mellan olika varianter med utgångspunkt ugnen som finns idag (referens). Använder PUGHS matris. 

* Gällande både alternativ A och B vid val av charger kommer det vara samma uppbyggnad 

som referensen har men med justerad storlek som är med anpassningsbar utifrån ergonomiska 

förutsättningar. Gällande variant C tillkommer specialdesignade chargers då induktionsvärm-

ningen sker via induktionsspolar och dessa måste kunna omsluta godset för att ge jämn värme. 

 

Kriteriet ergonomi avgörs hur mycket arbetaren måste hantera produkterna, det är en stor fördel 

att ha automatiskt inskjut och utdrag in i ugnen men det ger även mer poäng om hanteringen 

mellan processerna sker med hjälp av transportband. 

 

Avsett temperaturjämnhet kommer alla varianter vara bättre än referensen med avseende på 

dess ålder. Sedan gäller det att modifiera inställningar för temperatur och konvektionsströmmar 

anpassat för en viss mängd gods. Detta kommer även generera i högre effektivitet baserat på 

referensen. 

 

Utrustning kommer inte vara annorlunda än referensen för alternativ A och B, det kommer en-

bart förnyas och säkerligen med bättre kontrollsystem. För induktionsvärmning kräver en mer 

avancerad utrustning därför har värdet valts att bli negativt, i syfte att det genererar mer efter-
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tänksamhet för det alternativet. Det är kopplat till kriteriet utbildning, arbetaren måste vara 

utbildad för att hantera och styra en induktionsugn. Med mer avancerad utrustning tillkommer 

även minimering av tillgänglig golvyta.  

 

Transportband har tolkats som en negativ åtgärd gällande golvyta då transportbanden kommer 

ta upp en bestämd yta. En vagn kan alltid anpassas till miljön runt omkring och förflyttas. 

 

Kriteriet att värma fler samtidigt har val gjorts att värdera de nya alternativen som negativa då 

syftet är att minska batcherna och kan på så sätt inte värma lika många samtidigt. Dock med en 

investering av ny ugn kan processtiden för uppvärmning minska som kan göra att samma 

mängd gods värms under en heldag ändå. Valet att minska batcherna är grundat i att minska 

belastningen för arbetaren. 

 

Totalt sätt hamnar alternativ A och B på samma poängsumma vilket skapar dessa två som bra 

kandidater till en ny ugn. Gällande induktion, som hamnar på -3, kräver metoden mer efter-

forskning för att se hur metoden skulle gå att applicera. I detta arbete har fokus varit att hitta en 

enkel lösning för en nyinvestering av produktionsutrustning. Vid jämförelse på en ny ugn som 

kommer kunna prestera utifrån de krav som ställs på uppvärmningsmetoden är alternativ A och 

B goda kandidater.  

 

6.3. Ergonomiska principer – Frågeställning 3 

 

Hur kan ergonomiska principer appliceras till företaget? 

 

Det är av stor betydelse att utforma en arbetsplats som ska främja arbetaren. Människan är 

skapad för att vara i rörelse men inom dess gränser av styrka, uthållighet, snabbhet och flexibi-

litet (Alnaser Musaed Z, 2009). Det är arbetsgivarens ansvar att ge det stöd och verktyg för att 

arbetaren ska ha möjlighet att utföra arbetsuppgifterna på ett korrekt sätt utan att överbelasta 

leder, muskler och skelett. (Arbetsmiljöverket, 2017) 

 

Att utforma arbetsuppgifter som främjar ergonomi måste en kombination av yrket, arbetsmiljön 

och människan i sig ta hänsyn till. (Alnaser Musaed Z, 2009). Gjutjärnsavdelningen är utfor-

mad från flera år tillbaka anpassad för ett flertal arbetare. Utifrån processkartläggningen är upp-

lägget den samma men med reducerat antal arbetare till en person. Det har skapat stor påfrest-

ning av arbetaren som utför arbetet idag. Vilket även går att se i enkätsvaren från arbetaren. 

 

Att skapa en ergonomisk arbetsmiljö gäller det att involvera ergonomin till förbättringsarbeten 

som sker i produktionen. Det ska vara lika naturligt att diskutera ergonomin på en arbetsplats 

som det är att förbättra arbetsupplägget för produkterna. Med hjälp av verktyget ERGONOVA 

kopplas ergonomin till varje arbetsstation och utgör en enkelhet i att se vart brister uppkommer 

inom ergonomin. (Jarebrant et al., 2006) 

 

Med hjälp av checklistor och riktlinjer från Arbetsmiljöverket som visar godkända positioner 

för arbetsställningar syns en tydlig trend på brister i ergonomin hos fallstudieföretaget. Det sker 

inom produktionen manuell hantering av gods, många repetitiva rörelser samt felaktiga arbets-

ställningar. Bristen som är mest kritisk är den enorma tyngden som ska pressas in och dras ut 

manuellt från ugnen. 
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Med hjälp av ERGONOVA har värden för ergonomin blivit möjligt att applicera. Tabell 7 från 

kap 4. Visar skillnaden hur arbetsstationerna brister i ergonomin, då värden för god ergonomi 

på en arbetsplats har tagits med för att få en uppskattning vad dessa innebär. 

 

Nedan följer en tabell över en sammanfattad bild över hur arbetsmomenten påverkar arbetaren 

ergonomiskt med förslag på hur arbetet kan förändras. 

 

ARBETSSTATION ARBETSMOMENT FÖRBÄTTRINGAR 

FYLL PÅ VAGN Ta upp detalj: kraf-

tigt böjd och vriden 

arbetsställning (spe-

ciellt när lådan blir 

tom) 

 

Byt detalj i maskin 

 

 

Ställ detalj på vagn 

Lådor som kan demonteras för att möjliggöra 

anpassningsbar höjd för arbetaren med hjälp av 

lyftverktyg. 

 

 

 

 

Ändra layout för att möjliggöra smidigare 

hämtning av detalj för att hinna med bytet. 

 

Förminskning av vagnens bredd för att undvika 

extrem utsträckningen för att nå längst bort.  

 

Övrigt: skapas bättre förhållanden för arbets-

ställningen utgör vikten på detaljerna inte lika 

stort problem ergonomiskt. 

UPPVÄRMNING Transport av vagn 

med ca 300 kg: hand-

tag för förflyttning av 

vagnen sitter för lågt 

och tungt för press 

med armar. 

 

Inskjut: ca 300 kg 

manuellt med dålig 

arbetsställning. 

 

Utdrag: ca 300 kg 

manuellt med dålig 

arbetsställning 

Uppdatera vagn att höjden ska gå att anpassa 

efter arbetare. Handtagets höjd: 87 cm, optimal 

höjd mellan 100-140 cm (för man). 

Investera i transportband för att undvika manu-

ell hantering som skadar arbetaren. 

 

 

 

Investera i en funktion med automatiskt inskjut. 

 

 

 

Investera i en funktion med automatiskt utdrag.  

 

KYLA Transport: av vagn 

med ca 300 kg 

Uppdatera vagn att höjden ska gå att anpassa 

efter arbetare. Handtagets höjd: 87 cm, optimal 

höjd mellan 100-140 cm (för man). 

Investera i transportband för att undvika manu-

ell hantering som genererar i belastningsskador. 

AVSYNING OCH 

PACKNING 

Avsynar detalj på 

vagn: Hög höjd, 

armbågen i skarp 

vinkel 

 

Packa i låda: djup 

låda som skapar ex-

Skapa bestämd plats för avsyning för att kunna 

ställa dit en SI-pall som kan minska höjdskill-

naden för att undvika armbågen i ett skarp vin-

kel. 

 

Användandet av lådor som kan demonteras för 

att möjliggöra anpassningsbar höjd för arbeta-
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trema arbetsställ-

ningar 

ren med hjälp av lyftverktyg. 

 

Tabell 20: En sammanfattad bild över hur arbetsmomenten påverkar arbetaren ergonomiskt med förslag på hur arbetet kan 

förändras. 

Arbetsmiljö som framhäver arbetaren att få möjlighet att prestera grundas i en god arbetsmiljö 

som är utformad utefter ergonomiska förutsättningar. Analys av checklistor och ERGONOVA 

beräkning har nyckelbegrepp tagits ut för att utgöra riktlinjer som gynnar arbetsmiljön.  

 

Skapa variation av arbetsuppgifter (det är tiden som är mest avgörande för överbelastning, 

Arbetsmiljöverket) 

 

Att skapa variation i arbetet är en viktig faktor för att av belasta arbetaren. Det kan innebära 

rotering av arbetsuppgifter för att använda olika muskelgrupper. Om en arbetare står vid 

samma arbetsstation, används samma muskelgrupp därför är syftet att byta arbetsuppgift för att 

variera arbetssättet. (ERGONOVA och Arbetsmiljöverket) 

 

Processerna inom gjutjärnsproduktion innefattar mer eller mindre påfrestningar för samma typ 

av muskelgrupper. Upplägget som är idag med stora batcher utgör risk för skador då alla ar-

betsmoment påverkar rygg, axlar, nacke och armar.  

 

Lösning för att öka variationen kan vara förslagsvis att dela på tyngden med en till medarbetare 

inom produktionen. Ett annat förslag som skulle vara mer hållbart för arbetarens kropp är att 

ändra upplägg inom produktionen för att minska den manuella hanteringen som är idag.  

 

Ren handkraft vid förflyttning av material får inte överstiga 150 N (arbetsmiljöverket) 

 

Enligt Arbetsmiljöverket är det en stark rekommendation att ren handkraft inte bör överstiga 

150 N. Arbetsuppgifter som från går denna rekommendation är det arbetsgivarens skyldighet 

att tillstå med tekniska hjälpmedel till arbetaren för att undvika belastningsskador. 

 

Metoden som används inom fallstudieföretaget för att skjuta in godset in och ut ur ugnen från-

går skarpt Arbetsmiljöverkets rekommendation och bör åtgärdas. Att manuellt hantera godset 

med enbart vagnen resulterar i en kraftansträngning om 177 N. Kraftansträngningen är minst 

dubbel så hög för att skjut in godset i ugnen. Det bevisar på att arbetaren utsätts för alldeles för 

höga belastningar. Att förhålla sig till rekommendationen kräver en teknisk lösning så som en 

automatisk inskjut och utdrag.  

 

Använd tekniska lösningar för att undvika manuell hantering 

 

Det finns riktlinjer inom kraftansträngning med avseende på räckvidden som lyftet sker inom. 

Om utformning av arbetsmiljön inte kan förhålla sig till de riktlinjer hur mycket som arbetaren 

får lyfta inom en viss räckvidd bör hjälpverktyg implementeras. 

 

Utforma arbetsmiljö på ett sätt som är anpassat för arbetaren med avseende på arbetshöjd, 

arbetsyta och arbetsställningar 

 

I takt med att produktionen förändras ska ergonomin analyseras så att förändringen gynnar ar-

betarens miljö. Att uppnå bra arbetsprestation och resultat i produktionen måste arbetaren ha 

alla förutsättningar som krävs. 
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6.4. Framtida lösningar 

Analys har gjorts över hur ett bättre flöde skulle kunna implementeras på fallstudieföretaget. 

Bilaga 5 visar olika förslag på layout hur inoljningen, uppvärmningen, kylningen samt avsy-

ning skulle kunna placeras. I förslagen är det en matningsbana som binder ihop processerna. 

Placeringen är utformad på olika sätt för att minska ergonomiska påfrestningar, genom att und-

vika att kroppen roterar mer än 90°.  

 

Förslag nummer två i bilaga 5 är den som har tagits vidare för att göra en ny ritning som visas i 

bilaga 6. Bilden visar en mer detaljerad framtida bild över flödet. Användning av matningsbana 

innebär en reduktion i den manuella hanteringen för arbetaren. Syftet är att transportbandet ska 

ersätta vagnen som i nuläget godset transporteras i och möjliggör ett smidigare sätt att föra 

godset mellan processerna. Det som vill uppnås är att godset ska stå mer still under transport, 

tidigare kan godset ändra placeringen för att golvet är ojämnt, samt en säkrare arbetsmiljö för 

arbetaren. Med hjälp av en matningsbana reduceras många moment som inte ger värde till pro-

dukten, se tabell 2 i kapitel 4, som sker vid transport av godset. Tankesättet är en början till 

LEAN produktion. 

 

Skillnaderna från nuvarande flöde och det framtida flödet som visas i bilaga 6 är matningsbana, 

plåtrännor, två öppningar i ugnen med en sammankoppling till kylningen, fläktsystem gällande 

både ugnen och kylningen. Plåtrännornas funktion innebär uppsamling av olja som droppar ner 

från detaljerna samtidigt som de står på matningsbanan. Plåtrännan sak sedan ledas till en upp-

samlingstunna för att möjliggöra återanvändning av oljan. Fläktsystemet ska ge en jämn tempe-

ratur inuti ugnen och för kylningen måste ske sakta för att inte godset ska spricka. En idé som 

genererades vid diskussion med produktionschef och reparatör är att konstruera ett fläktsystem 

som kan blåsa in rumstempererad luft som kan påskynda processen. 

 

Ett resultat utifrån värdeflödesanalys är att fallstudieföretaget bör halvera batchstorlekarna då 

behovet inte kräver mer. Det kommer skapa en jämnare balans över produktionen. En till fördel 

som genereras med mindre batcher är att racksen bör minskas så att den är mer anpassad till 

arbetarens begränsningar, som kommer gynna ergonomin för arbetaren. 

 

Ett verktyg som kan underlätta för arbetaren vid hantering av detaljerna när dessa ska ur och i 

lådorna som används, är en roterande skiva som lådan kan stå på. Det gör att arbetaren inte 

behöver böja sin kropp för att nå längst bort i lådan utan kan bibehålla en god arbetsposition för 

att låta lådan roteras. Detta verktyg rekommenderas att implementera när detaljerna plockas 

upp vidinoljningen samt vid packning efter avsyning. Med detta verktyg bör pallkragar använ-

das för att göra det möjligt att höja upp lådan till rätt arbetshöjd. Fallstudieföretaget har tillgång 

till pallkragar och det skulle vara ett måste att använda dessa för alla produkter, även om en 

ompackning krävs. Människan har endast en kropp och för att ändra i beteende måste fördelar-

na vara stora och övertygande. Enligt arbetsmiljöverket ligger ansvaret på arbetsgivarens att ge 

de anställda de verktyg som krävs för att arbeta i en god arbetsmiljö.  
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7. DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

7.1. Applicerbara varianter till produktionen – Frågeställning 2 

 

Vilka varianter av produktionsutrustning är applicerbar för de krav som fallstudieföretaget 

ställer? 

 

Litteraturstudien och processkartläggningen har bidragit till en högre förståelse kring uppvärm-

ningsprocessen som sker på fallstudieföretaget och vad för alternativ metod som skulle gå att 

applicera. 

 

Tidigt gjordes ett val att utesluta bränsleeldande ugnar då det skulle kräva en dyr investering 

och försämring av arbetarens miljö och fallstudieföretaget skulle vara begränsade till ett visst 

val av bränsle (Troell et al. 2010). Det valet gjordes med avseende på att samhället förändras 

och att tillgången till bränsleeldande ugnarna skulle kunna minska i tillgänglighet. Att investera 

i en metod med samma bränslekälla, i det här fallet elektricitet skulle det inte innebära ett hin-

der. 

 

Elektriskt värmda ugnar finns i en rad olika utförande och vikten kommer vara på val av kon-

struktion. Vid värmning av stora volymer krävs en sluten konstruktion för att undvika energi-

förluster (Troell et al. 2010). Det kommer krävas bra utväxling av luftströmmar inuti ugnen 

som kan omringa godset och möjliggör jämntemperatur i ugnen. Att kombinera strålning och 

konvektions värmning resulterar i en god ugnsatmosfär som bidrar till temperaturjämnhet. Det 

skapas genom värmeelement och ett fläktsystem som kan kontrollera luftströmmarna (Sarlin 

Furnace, 2017).  

 

Att försöka renovera nuvarande ugn för att uppnå temperaturjämnhet är något som diskuterades 

tillsammans med produktionschef och med en anställd som har kunskap om maskinerna på 

fallstudieföretaget. Det lutade åt att ett av värmeelement skulle vara trasigt, men en djupare 

undersökning skulle vara aktuell om renovering skulle komma upp på agendan. Tanken att få 

ugnen att ha två olika öppningar, stoppade direkt tanken om nuvarande ugn skulle kunna an-

vändas. Då den nuvarande ugnen har dess el aggregat på baksidan, vilket utesluter möjligheten 

för ombyggnation. Att ugnen dessutom har flera år på nacken minskar möjligheten att få tag på 

reservdelar samt att tekniken har utvecklas och fallstudieföretaget skulle behöva göra en uppda-

tering i fabriken (Bruch et al. 2016). 

 

Möjligheten för induktionsvärmning kommer kräva högre kunskap för att få insikt över spolde-

signen samt ett nytt upplägg över takttid för tillverkningen. Investeringen kommer vara hög och 

det är en avancerad teknik som kräver utbildade arbetare. (Troell et al., Nilsson, EFD indukt-

ion(mail)). 

 

Användning av induktionsvärmning är en effektiv metod och när precision för uppvärmning 

krävs för att resultatet ska generera i produktens hållfasthet, är det en optimal metod att an-

vända (EFD induktion(mail)). Men när uppvärmningen för fallstudieföretaget in princip inne-

bär att värma upp godset för att en olja ska tränga in i materialet och användas inom hushåll, 

anses induktionsvärmning tillhandahålla för avancerade teknik än vad som krävs för att få ett 

bra resultat.  

 

Tankegångarna kring val av uppvärmningsmetod är många men syftet med arbetet är att lyfta 

upp arbetarens situation och möjliggöra enkla förbättringar som kommer kunna appliceras. Vid 
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försök att lösa ett problem genererar det en bieffekt till nästa. Det har skapat ett seende att fall-

studieföretaget är behov av förnyelse av dess produktionssystem och upplägg i produktion. Att 

försöka ge förslag på val uppvärmningsmetod kommer frågorna såsom batchstorlekar, takttid, 

flöde, transportmedel av gods med flera. Produktionen är behov av ett produktionslyft och det 

gäller alla processer. Ett bättre flöde kräver analys över hela kedjan.  

 

Fallstudieföretaget vill öka sina volymer och vara konkurrenskraftig, tekniken utvecklas hela 

tiden men gjutjärnsproduktionen på fallstudieföretaget har utvecklingen stått stilla. Arbetssättet 

är utformat sedan många år tillbaka och inga tendenser till produktionslyft har antytts. Föränd-

ring i arbetsupplägg har inte ens gjorts när produktionen reducerade antal medarbetare, i för-

svar till fallstudieföretaget minskades även behovet efter produkterna i samma veva. Behoven 

kommer alltid att gå upp och ner. Det som är av betydelse nu är att skapa ett hållbart arbetssätt 

för arbetaren att kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att få belastningsskador. Så som arbets-

upplägget ser ut idag ligger arbetet på minst gul zon vilket innebär att en handlingsplan över 

långsikt krävs.  

 

Ett arbetsmoment ligger på röd nivå som innebär att åtgärder krävs omgående och momentet 

berör uppvärmningsprocessen. Det är specifikt det manuella inskjut och utdrag som skapar stor 

belastning på arbetaren. Det gör att behovet att förnya ugnen är stort både med avseende på 

arbetarens situation och belastning samt att generera jämnare resultat och möjliggöra ökning av 

volymer. 

     

7.1. Ergonomiska principer – Frågeställning 3 

 

Hur kan ergonomiska principer bidra till en bättre arbetsmiljö? 

 

Litteraturstudien och analysering med hjälp av ERGONOVA samt checklistor från Arbetsmil-

jöverket har bidragit till kartläggning av ergonomin inom gjutjärnsproduktionen. Alla arbets-

processer som har undersökts har utformningen genererat en gul nivå och om arbetet fortsätter 

kommer skador eller olyckor att hända i framtiden. Det innebär att en förändring i arbetssättet 

ur ett långtidsperspektiv måste utformas.  

 

Riktlinjer har presenterats som kan användas som stöd till ett framtida upplägg av arbetssättet. 

Det är av stor vikt att ergonomi tas på allvar och att förändring sker till det bättre för arbetaren. 

Processkartläggningen visar på hur allvarlig arbetssituationen är och arbetaren blir inte yngre. 

Om ingen förändring sker kommer det vara svårt att tillsätta ny personal för att arbetet verklig-

en kör arbetaren ner i botten. 

 

Det är upp till fallstudieföretaget att tillsättas en arbetsgrupp av personal från företaget för att 

arbeta med frågor kring ergonomi och hur arbetet ska framskrida och vilka förändringar som 

bör ske. Detta bör involvera alla produktionsavdelningar. 

 

Ett förslag att minska belastningen för arbetaren är att öka variationen av arbetsuppgifterna för 

att få de belastade musklerna få vila när arbetaren utför ett annat moment. Processkartläggning-

en visar att arbetaren utför många olika moment men de moment som belastar arbetaren påver-

kar samma typer av muskler så som rygg, axlar, nacke. Det gör att arbetaren aldrig får vila sina 

muskler förutom vid utsatta raster.  

 

Variationen kan ökas genom tillsättning av personal i syfte att dela på lasten under en arbets-

dag. Det skulle frigöra stor belastning för arbetaren jämfört med att arbeta enskilt. Dock skulle 
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en investering i en matningsbana underlätta för arbetaren då den reducerar de manuellhante-

ringar som inte ger värde till slutprodukten.  

 

Det som tillkommer med en matningsbana är underhåll och kräver rätt utformning beroende på 

om banan ska gå in i ugnen eller inte. Då matningsbanan måste vara utformad för den miljön 

som den ska vara anpassad till med avseende på temperaturskillnader. (Popeil F., T., Robertson 

R., E., 2010)  

 

7.2. Slutsats 

Arbetets syfte är att undersöka befintlig produktionsutrustning och vad för alternativa metoder 

som kan appliceras utifrån en mer flödes inriktad och ergonomisk produktion. Det har aldrig 

skett någon förändring inom produktionen och för att behålla en konkurrerande plats på mark-

naden är det dags att göra något. 

 

Den process som ger störst belastning för arbetaren är uppvärmningsprocessen och det är speci-

fikt inskjutet och utdraget som skapar den ansträngningen hos arbetaren. Det har också varit 

den metod som har undersökts om det går att göra på annat sätt. Metoden ska gynna arbetaren 

och ge företaget möjlighet att öka sina volymer. 

 

De presenterade uppvärmningsmetoderna är grundade på två frågeställningar så som vilka krav 

som finns på metoden samt vilka metoder som skulle kunna appliceras. Den avgörande faktorn 

för uppvärmningsmetoden är att ha en sluten konstruktion och gällande metod ligger valet hos 

fallstudieföretaget. Den metod som kommer med säkerhet kunna appliceras i gjutjärnprodukt-

ionen är en ugn med samma funktion som den nuvarande men med fungerande värmeelement 

och med fläktsystem. Då kan en jämn temperatur uppnås och resultera i bättre värmda detaljer. 

När det kommer till induktionsvärmning krävs mer eftersökning gällande spoldesign för att 

kunna göra ett beslut.  

 

Förslagsvis har matningsbana nämnts för att undvika onödiga transporter mellan processerna 

samt göra arbetet enklare för arbetaren. Men fokus är att reducera det manuell hanteringen in 

och ut ur ugnen. För att få bort den röda nivån kring ergonomin av arbetsupplägget helt bör en 

automatiskt inskjut och utdrag appliceras för godset. Alternativt är att förse ugnen med en låg 

servomotor som kan hjälpa arbetarens att skjuta in godset och ha lågfriktions räls inuti ugnen 

för att göra det lättare att godset kan glida in i ugnen. 

  

En tredje fråga har besvarats gällande ergonomiska principer som kan användas som riktlinjer 

för att utforma nytt arbetsupplägg för arbetaren. Förbättringsförslagen kring uppvärmningsme-

toder och ergonomisk arbetsmiljö kräver ett fortsatt arbete för fallstudieföretaget genom ut-

formning av arbetsuppgifter i ett ergonomiskt syfte samt utformning av nytt arbetsupplägg gäl-

lande batcher och transportsätt för uppvärmningsmetoden. Då bevisen är stora att en investe-

ring av uppvärmningsmetod krävs gör att behovet är stort.   

 

7.3. Metoddiskussion 

De valda metoder som används har bidragit till stor del av arbetets resultat. Metoderna är sär-

skilt valda för att uppnå syftet med arbetet att tydliggöra arbetsupplägget. 

 

Forskningsstrategi med aktionsforskning har varit ett betryggande metodval då det har varit 

svårt att förutspå arbetsgången. Då mycket information har samlats in genom tips från experter 

inom valda områden, har val fått göras med avseende på vilka tips som ska appliceras i arbetet. 
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Vissa rekommendationer från experter har inte givit det resultat som önskas vilket har gjort att 

nya tankebanor har fått äga rum. 

 

Arbetsgången har även tillåtit egna erfarenheter som återfås av arbetsupplägget i de cykler som 

utförts. Det har skett genom att aktivt delta och prövningar av alla arbetsuppgifter som sker 

inom gjutjärnsproduktionen. När en stor del av arbetet tillägnats i produktionen har en naturlig 

dialog skett med arbetaren som har givit information som annars inte hade kommit fram. Det 

har skapat en bättre bild och förståelse över situationen. 

 

Enligt metodboken Bryman (2008) som har använts i stora delar, diskuterar att samhällsforsk-

ning inte förespråkas då forskningsmetoden kan anses som partisk och inte tillräckligt princip-

fast. Dock har metoden sina fördelar genom att forskarens delaktighet och skapandet av enga-

gemang för de förbättringsförslagen som presenteras, istället för att påtvinga förslagen. 

 

En förståelse finns att metoden inte blir partisk i arbetet då studenten i arbetet blir en del av 

fältstudien då studenten själv testar och deltar i arbetet för att få en bättre insikt. Dock är förde-

larna större än att välja strikt en forskningsmetod från början. Det hade varit svårt att applicera 

och att aktionsforskning passade studenten för att möjliggöra ett bra arbete.  

 

Fler brister som kan anses i studien är att litteraturstudien grundas i ett fåtal källor i avsnittet 

om uppvärmningsmetoder samt att efterliknande forskning har varit svårt att hitta för att möj-

liggöra en jämförelse. Dock har de källor som har använts mest återfåtts av experter inom vär-

mebehandlingscentrum, vilket skapar en trovärdighet. Men kan skapa en partisk syn över in-

formationen, däremot är litteraturen formad som handböcker inom valda områden. Det skapar 

en mer neutral syn över information då den ska anpassas till olika områden med olika krav. 

 

Ostrukturerade intervjuer hr använts i stora delar av arbetet och har skapat en flexibilitet över 

intervjun då det ges möjlighet till att nya frågor kan ställas beroende på de svaren som återges 

av respondenten. Om strukturerade intervjuer hade använts skulle intervjun har blivit mer ef-

fektiv i tid och lättare till anteckningar över svaren. Dock har bra dialoger skapats med de 

ostrukturerade intervjuerna som resulterat i information som bidragit till arbetet som kanske 

annars inte skulle ha uppmärksammats.  

 

De tabeller som gjorts för ergonomiberäkningen har antagande gjorts utifrån studentens upp-

fattningar kring arbetsställningar och kraftutövningar. Studenten räknas in i förklaring från ar-

betsmiljöverket som en person med låg fysisk kapacitet, vilket kan ha skapat höga poängnivåer 

kring arbetet. Det kan leda till felkällor kring beräkningen av ergonomi med hjälp av ER-

GONOVA och arbetsmiljöverkets checklista. Dock bör det finnas i åtanke att arbetsupplägget 

inte ska vara utformad för en viss persons fysiska förmåga utan ska möjliggöra chansen att en 

större variation av personer ska kunna utföra uppgifterna. 

 

7.4. Rekommendationer för vidare studier 

Rekommendationer från studien som har utförts på fallstudieföretaget är att ta vidare studien 

om hur en investering av en ny ugn skulle se ut med då investeringskalkyler. Det finns fler för-

bättringsmöjligheter kring gjutjärnsproduktionen då behovet att se över produktionssystemet 

med avseende att gå mot LEAN produktion. 

 

Sedan bör fallstudieföretaget fortsätta arbetet kring utvecklandet av ny uppvärmningsmetod 

med att komplettera utformning av batchstorlekar, racks och transportmedel. Fokus att inskjut 

och utdrag ur ugn blir på något vis automatiserat. Att förbättra arbetsmiljön och arbeta utifrån 
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ergonomiska principer bör kontinuerligt infogas i arbetet, gäller hela produktionen. Viktigt att 

ha variation i arbetet för att minska belastningsskador från utmattade muskler. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 - Frågor om induktion 

Vid vilka förhållanden kan induktionsvärmning generera bäst resultat? 

Förstår inte riktigt frågan, generellt är induktionsvärmningen en effektiv metod för att värma 

elektriskt ledande material, oftast metaller.  Så mest konkurrenskraft har metoden när det är ett 

stort värmningsbehov av identiska komponenter, speciellt om bara en del av komponentens 

massa ska värmas. 

Vilka typer av produkter är induktion bäst anpassad till? 

Generellt är det axlar 

Är induktionsvärmning effektiv vid låga temperaturer, så som 380 grader? 

Induktionsvärmning är effektivt vid alla temperaturer, speciellt för stål och gjutjärn får man 

väldigt hög verkningsgrad under Curietemperatur, under ca 750 grader C när de materialen är 

magnetiska. 

Kan induktionsvärmning fungera på en detalj som är insprutad i olja? 

Ja, däremot kan ju oljan ryka när den blir varm. 

Hur fungerar utformningen av spolen till produkter? Går det att anpassa spolen till alla olika 

sorters utformningar av produkter eller ska det vara enkla former?  

Svårt att säga generellt, enkla former är att föredra.  

Vad har man för krav som man utgår efter vid utformandet av spolen?  

Önskad värmebild, anpassning mot aggregat och tillräckligt med area för vatten och ström. 

Hur lång tid tar det att värma upp en detalj som väger 5 kg av gråjärn upp till 380 grader? 

Beror på inmatad effekt, med 25 kW tar det ca 60 sekunder. Däremot har ju utformningen en 

inverkan på temperaturjämnheten. 

Krävs det att efter induktionsvärmning att detaljen kyls ner direkt i vatten eller kan det ske 

gradvist? 

Det krävs inte, Vatten/emulsion används däremot vid härdning för omvandling av material-

struktur men då är det en speciell process. 

Hur många detaljer kan värms upp samtidigt via induktion? 

Många, är det en spole som värmer flera detaljer kan det vara svårt att säkra att de värms iden-

tiskt. 

Vad är syftet med induktionsvärmning? 

Att värma metaller så effektivt som möjligt. 

Om materialet i godset enbart ska värmas upp till en viss grad och inte ändras i struktur eller 

hållfasthet, kan induktionsvärmning tillämpas? 

Absolut 

Vad krävs vid implementeringen av en induktionsugn för ett industri företag? 

Tillgång el och vatten 

Vad krävs av arbetaren vid ansvar av induktionsugn? 

Inga speciella krav för att sköta induktionsvärmaren, men det finns en gammal rekommendat-

ion att man inte ska arbeta med induktion om man har pacemaker.  

Däremot kan det vara en komplicerad och specifik värmningsprocess som den ansvariga opera-

tören måste ha utbildning och kunskap om. 
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Bilaga 2 - Beräkningar till värdeflödesanalysen  

Beräknat tillgängligtid i produktionen, se tabell nedan. 

Skift 1  

Arbetstid 07:30-15:30 

Total arbetstid 9 h 

Rast 72 minuter 

Förberedelser 15 minuter 

Tillgänglig arbetstid (timmar) 7,55 h (total arbetstid – (raster+förberedelser)) 

Tillgänglig arbetstid (minuter) 453 minuter 

 

Beräknat kunders behov per dag, se tabell nedan. 

Produktionsmängd (2016) 42565 detaljer 

Kunders behov (per månad) 42565/12=3547,083333 detaljer/månad 

Kunders behov (per vecka) 3547,08333/4=886,770832 detaljer/vecka 

Kunders behov (per dag) 886,770832/5=177,354166 detaljer/dag 

 

Beräknat takttiden, se tabell nedan. 

Takttid = tillgänglig arbetstid/kundens dagliga 

behov 

453/177,354166=2,55421122 

Avrundad tid 2,55 minuter/detalj 

 

Sammanfattad tabell nedan över viktiga värden. 

Produktionsmängden (2016) 42565 detaljer 

Max kapacitet 56000 detaljer/år 

Takttid 2,55 minuter/detalj (beräknat) 

 

Detaljer in i process: 

Orderbatch: 1000 enheter 

Batchstorlek i process: 51 stycken enheter 

Kapacitet 7 vagnar/dag = 51*7 = 357 stycken enheter totalt/dag 

 

Detaljer ut på lager efter processerna: 

1 låda = 120 enheter  357/120 = 2,975 ≈ 3 lådor/dag 

Antal lådor för en order: 1000/120 = 8,333… ≈ 8 lådor/dag 

 

Beräknade värden till VSM 

Totala PIA: 51*5 = 255 enheter 

Ledtid = Tot. PIA * takttid 

Ledtid: 255*2,55 = 650,25 min ≈ 651 min ≈ 11 h 
 

Total processtid (P/T): 8+45+45+7 = 105 min. 

Värdeskapande processer (V/A): lägg på vagn och ugn  8 min + 45 min = 53 min 

Väntetid: lager och transport mellan processer  37+2+1,2+0,2 = 41,4 min ≈ 42 min 
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Bilaga 3 – Beräkningar till ERGONOVA  

 

Process 1: 8 min = 0,1333 h 

Uträkning av Arbetsställning*Kraft*Tid = 7*6*0,1333 = 5,598 ≈ 5,6 

 

Process 2: 45 min = 0,75 h 

Uträkning av Arbetsställning*Kraft*Tid = 10*10*0,75 = 75 

 

Process 3: 45 min = 0,75 h 

Uträkning av Arbetsställning*Kraft*Tid = 6*10*0,75 = 45 

 

Process 4: 7 min = 0,117 h 

Uträkning av Arbetsställning*Kraft*Tid = 8*5*0,117 = 4,68 ≈ 4,7 
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Bilaga 4 – Skiss över arbetsytan med höjder 
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Bilaga 5 – Förslag på layout 
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Bilaga 6 – Framtida produktions flöde 

 

 

 


