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ABSTRACT  

Purpose: The purpose of this thesis was to find out risks with the lift for the vertical 

mining pumps and use that information to make a better lift where it should include 

features that solve the problem regarding safe, ergonomic and user-friendly for 

users on Metso Sweden AB. To solve these problems, these issues were raised to 

achieve improvement opportunities:  

1. How can you make a safe lift to those vertical mining pumps?  

 

2. How do you get this lift to be ergonomic for the user?  

 

3. How do I achieve user-friendliness?  

Method: Methods have been used and applied from the generic product 

development process to be problem-free. To obtain primary data, observations, 

interviews, workshops were done, but also secondary data in the form of a literature 

study.  

Result: The study resulted in a common solution being found within the 

boundaries. Developments have made from the concept phase to the final product 

to achieve success. Calculations have been made to show the product's strength 

class to see if it can withstand the pressure and the potential displacement that can 

occur at different loads. The product is given as a proposal and recommendation for 

improvements.  

Conclusion: Suggestions have been made for how the problem presented can be 

solved with the help of a new fact-based product that is not required to risk the 

health of the personnel and the environment.  

Recommendations: Metso Sweden AB is recommended to take actions to 

eliminate the risks associated with their lifting that takes place within the boundary. 

Here, the new solution should be based on safety, ergonomics and user-friendliness 

to achieve success and that further development will occur for the proposed 

solution.  

Keywords: Ergonomics, Lift, Lifting Tool, Mining pumps, Product development, 

Safety, User-friendliness 
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SAMMANFATTNING 

Syftet: Syftet med detta examensarbete var att ta reda på risker med Metso Sweden 

ABs lyft till de vertikala gruvpumparna och använda den informationen för att ta 

fram en lyftmetod som löser problemen med avseende på säkerhet, ergonomi och 

användarvänlighet för användare på Metso Sweden AB. För att lösa dessa problem 

ställdes dessa frågeställningar för att nå förbättringsmöjligheter: 

1. Hur kan man göra ett lyft till dem vertikala gruvpumparna säkert? 

 

2. Hur får man detta lyft att vara ergonomiskt för användaren? 
 

 

3. Hur uppnår jag användarvänlighet? 

Metod: Olika metoder har tillämpats från den generiska 

produkutvecklingsprocessen för att lösa de befintliga problemformuleringarna. För 

att få fram primärdata gjordes observationer, intervjuer, workshop men också 

sekundärdata i form av en litteraturstudie. 

Resultat: Studien resulterade i att en gemensam lösning hittades inom 

avgränsningarna. Utvecklingar har implementerats från konceptfasen till den 

slutgiltiga produkten för att nå framgång. Beräkningar har genomförts för att visa 

produktens hållfasthetsklass, för att se om den klarar av belastningen samt den 

potentiella förskjutningen som kan uppstå vid olika laster. Produkten ges som ett 

förslag och rekommendation på förbättringar. 

Slutsats: Förslag på åtgärder har tagits fram för hur den framtagna problematiken 

kan lösas med hjälp av en ny faktabaserad lösning som krävs för att inte riskera 

personalens hälsa samt omgivningen. 

Rekommendationer: Metso Sweden AB rekommenderas att vidta åtgärder för att 

eliminera de risker som finns med deras lyft som sker inom avgränsningen. Här bör 

den nya lösningen baseras utifrån säkerhet, ergonomi och användarvänlighet för att 

nå framgång och att vidare utveckling lär ske för föreslagen lösning.  

Nyckelord: Användarvänlighet, Ergonomi, Gruvpumpar, Lyft, Lyftredskap,  

Produktutveckling, Säkerhet 
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1. INLEDNING 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

I följande del kommer bakomliggande orsaker finnas till hand för examensarbetet. 

Det innehåller problemformulering, syfte och frågeställning samt avgränsningar. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

1.1 Bakgrund 

Metso Sweden AB är ett företag som prioriterar hälsa, säkerhet och miljö (HSE) 

högt där det ingår säkerhet både för personal, arbetsplats och verktyg. Säkerhet 

spelar en central roll som ska gälla i varje moment t.ex. vid lyft av gruvpumpar 

vilket låg till grund för detta examensarbete. Det fanns brister vid lyftmomentet av 

gruvpumpar som innebar risker för personal och annat i närheten av gruvpumpen 

vid det läget. Lyftanordningen och lyftredskap ska vara säker vid lyft av tunga och 

komplicerade produkter då dessa kan rotera och vara okontrollerbara. Bra ergonomi 

på jobbet gör att hälsa och säkerhet ökar vilket bibehåller företagets arbetskraft 

(Thun, et al., 2010).  

Vid Metso Sweden AB har arbetet med HSE en betydande roll. För att deras arbete 

ska bli effektivt krävs att det finns kända och tydliga rutiner samt instruktioner att 

följa.  

Projektet har tagit ställning till 4 olika steg som har funnits med i arbetsgången hela 

tiden för att lösa det angripna problemet. Dessa är (Daalmans, 2013): 

• Steg 1- Riskkänslighet- bli känslig för riskabla indikatorer i vår miljö. 

• Steg 2- Riskförståelse- förstå arbetsprocesser så att vi kan förutse den 

möjliga risken som är inblandad. 

• Steg 3- Säkerhetsintuition- vårt omedvetna system som tar hand om 

grundläggande säkerhet. 

• Steg 4- Säkerhetsmedvetenhet- skapa optimal uppmärksamhet för den här 

och nuvarande arbetsprocessen så att vi har kontroll över situationen och 

hitta nya lösningar för oväntade hot. 

Med dessa bakomliggande steg i arbetssättet kunde man identifiera bristerna på 

lyftet och då ha aspekter på att göra lösningen både säker, ergonomisk och 

användarvänlig genom att samtidigt lösa en efterlängtad efterfråga från Metso 

Sweden AB. 

1.1.1 Metso i världen 

Metso levererar lösningar för gruvor, process-industrin, aggregat och återvinning. 

Företaget har över 12 000 anställda världen över. Företaget har verksamhet i över 

50 länder där det ingår över 80 servicecenters och ungefär 20 ”research and 

development” (R&D) centers. Deras kunder använder deras lösning för processer 

av råmaterial som i t. ex gruvor för att bearbeta mineraler.  
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1.1.2 Metso i Sala 

I Sala finns det olika avdelningar där det ingår olika genomföranden, dessa 

avdelningar innehåller: 

Processutrustning:                                      Pumpteknik:        

*Globalt stöd                                              *Globalt stöd 

*Forskning och utveckling                         *Forskning och utveckling 

*Testcenter                                                 *Pumpprestanda och test-rigg 

                                                                   *Slang och ventiler 

Processgenomföranden:                             Processdelar:                                                              

*Produktsystem                                          *Lokal och global service 

eftermarknadsstöd 

*Processystem 

*Kompletta system 

 

Sala operations: 

*Maskinfabrik 

*Monteringsanskaffning 

Här tillverkas/monteras även produkter som t. ex: 

• Slampumpar  

• Magnetiska separatorer 

• Filtreringsutrustning 

• Slamslang och rör 
                                                          

 

Figur 18: Prestanda-testriggen för gruvpumpar som finns i Sala (Metso Sweden AB, 2019). 
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1.2 Problemformulering 

Existerande säkerhetsbrister vid momentet att lyfta dem vertikala gruvpumparna 

gör att personal och arbetsplats kan vara i fara. Med hjälp av den nuvarande 

lyftanordningen och lyftredskap med travers och två lyftstroppar tillåter man 

gruvpumparna att rotera och pendla där rörelserna blir oförutsägbara och hastiga. I 

och med att pumparna kan väga upp till ca 3,3 ton och att dessa gruvpumpar är stora 

kan skadorna bli hemska. Just nu krävs det att den anställda som genomför lyftet 

ska ta det väldigt lugnt för att minimera farten som kan uppstå i pendlingar och 

rotationer. En mindre konceptgenerering har utförts tidigare för att lösa problemet 

men utan framgång. Det råder en viss oklarhet i vilken del av lyftet och dess 

anordning och redskap som problemet ligger i och varför det blir som det blir.  

Det problematiska lyftet som innebär risker utförs som ett 90 graders lyft där 

gruvpumpens startläge är när den ligger horisontellt mot marken. Slutläget är när 

gruvpumpen är i vertikalt läge och därmed stående via hjälp av travers och 

lyftstroppar som är fäst i ena änden, alltså 90 grader från start till slut. Se figur 1, 2 

och 3 för tydlighet av utförandet av lyftets positioner. 

 

Figur 1: Lyftets startläge. 

 
Figur 2: Lyftet halvvägs. 
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Figur 3: Lyftets slutläge. 

Metso Sweden AB söker ett lyft som är säkert och innebär att riskerna minimeras 

för anställda och arbetsplats samt att den är ergonomisk för användaren.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta projekt är att ta reda på risker med det befintliga lyftet för de 

vertikala gruvpumparna och använda den informationen för att göra en bättre 

lösning där det ska ingå egenskaper som, säker, ergonomisk och användarvänlighet 

för användare på Metso Sweden AB. Se bilaga 2 för vad detta syfte baseras på.  

Examensarbetet tog ställning till dessa frågeställningar: 

1. Hur kan man göra ett lyft till dem vertikala gruvpumparna säkert? 

 

2. Hur får man detta lyft att vara ergonomiskt för användaren? 

 

3. Hur uppnår jag användarvänlighet? 
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1.4 Avgränsningar  

Detta examensarbete har en tidsplan på 20 veckor på halvfart (50%).  Detta har lett 

till att följande avgränsningar är för att bli klar inom den angivna tidsramen. Se 

bilaga 1 för mitt Gantt-schema. 

Projektet har ett fokus på att göra lyftet säkert för personal och arbetsplats samt att 

lösningen ska vara ergonomisk för de som använder den. Arbetet har valt att 

begränsa sig till de gruvpumpar som är vertikala då dessa hade problematik vid lyft 

och för att kunna fokusera på en viss typ och då hinna med projektet i tid. De 

vertikala gruvpumparna som ska undersökas heter ”direktmonterad”, 

”standardmonterad” och ”högmonterad” se figurerna 1, 2 och 3. Den stora 

skillnaden på de olika avgränsade gruvpumparna är hur motorn är monterad. 

                         

                Figur 5: Högmonterad gruvpump         

(Metso  Sweden AB, 2019). 

Figur 4: Standardmonterad gruvpump                                                                                                     

(Metso Sweden AB, 2019).                           

                                                       

                            Figur 6: Direktmonterad gruvpump (Metso Sweden AB, 2019). 
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Studien kommer att komma fram till en kartläggning av de nuvarande lyften där det 

ska ingå en problemformulering som påvisar brister med de befintliga lyften. 

Förslag ska ges för att kunna åtgärda risker som problemet för med sig som t.ex 

säkerhet, ergonomi och användarvänlighet. 

Det koncept som presenteras ska bara anses som en rekommendation och förslag 

om varför man bör använda sig av examensarbetets lösning jämfört med Metsos 

nuvarande lösningar vid lyft.  

Motiveringar läggs fram i form av beräkningar och metodiskt arbete som visar ett 

strukturerat arbetssätt för att nå ett resultat på ett lösningsorienterat vis.  
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2. ANSATS OCH METOD 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Här anges hur mitt examensarbete tog fart och vilka metoder som har tillämpats 

under arbetets gång för att nå framgång. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Examensarbetet fick sin start då det fanns en problematik hos Metso Sweden AB 

och att den problematiken fick ett godkännande från examinator på Mälardalens 

högskola (Mdh). Metso Sweden AB önskade att projektet skulle leda till att 

gruvpumparna skulle kunna lyftas säkert med avseende på personal och arbetsplats 

(se bilaga 2). Förslag har lagts fram för att detta ska kunna uppfyllas.  

Se bilaga 3 för uppdragsbeskrivning. 

Den arbetsgång som arbetet har följt är (se bilaga 1 för en mer detaljerad 

arbetsgång):   

1. Samla in data  

2. Sammanställa data för att se mönster m.m 

3. Problemformulering 

4. Konceptgenerering 

5. Sålla och välja produktkoncept 

6. Materialval 

7. Testa valt produktkoncept 

8. Framtida steg/utveckling 

 

Denna arbetsgång för produktutveckling är tillämpad från boken 

”Produktutveckling, konstruktion och design” av Karl T. Ulrich och Steven D. 

Eppinger. Arbetsgången har olika faser som planering (0), konceptutveckling (1), 

utveckling på systemnivå (2), detaljutveckling (3), testning & vidareutveckling (4) 

samt produktionsupptakt (5), totalt 6 faser. 

Arbetetsgången har varit tillämpad men har konstant utgått från 

produktutvecklingsprocessen i figur 7 för att jobba metodiskt. 

Det har underlättat arbetet för att hålla en struktur och metoder som är 

framgångsrika generellt sett och har använts tidigare i andra projekt. Projektet har 

undersökt varje moment för varje fas för att se om det kan underlätta arbetet och 

tagit gynsamma delar från dessa faser.  

 

 

 

 

 

 



17  

Varför studien använde en väldefinierad process är på grund av dessa skäl (Ulrich, 

2012): 

 

• Kvalitetssäkring, I en process för utveckling lägger man fram de olika 

faserna och de kontrollpunkter som ska följas. 

 

• Koordination, En utvecklingsprocess som är noggrant formulerad gör att 

den funkar som en huvudplan där de tänkta rollerna blir redo för varje 

deltagare i teamet. Planen går ut på  att deltagarna vet när deras arbete ska 

behöva användas och veta vem dem ska utbyta information och material 

med. 

 

• Planering, Processen har milstolpar som är ett slut för varje fas. Tidsplanen 

för milstolparna syns i ett schema (Gantt-schema) för totala projektet, se 

bilaga 1. 

 

• Ledning, En utvecklingsprocess har som referens av en utvärdering av en 

utvecklingsinsats som är pågående. 

 

• Förbättringar, För att nå förbättringar och identifiera dessa möjligheter 

gäller det ha noggrann dokumentation och en granskning som är 

kontinuerlig av organisationens utvecklingsprocess. 
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Figur 7: Generiska produktutvecklingsprocessen i sex faser som tillämpats under projektet 

(Ulrich, 2012). 
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2.1 Primärdatainsamling 

Den data som jag själv har samlat in kallas primärdata. Den insamlade data kommer 

då direkt från den ursprungliga källan. Vid primärdatainsamling ges det tillfälle för 

utredaren att få de svar som den söker då den står själv som ansvarig och kan då ha 

kontroll över insamlingen av data. Intervjuer är den primärdatainsamlingsmetoden 

som är vanligast och har även tillämpats i detta projekt då detta projekt är väldigt 

unikt och är svårt att hitta information och samma problematik på andra företag 

(Svensson et al, 1996).  

 

Intervju 

Semistrukturerade intervjuer har varit en stor del för att få fram den empiriska 

insamlingen. Semistrukturerad intervju kan ge mer frihet för både intervjuare och 

sökande att minska negativ inverkan (t.ex. monotoni) samtidigt som det ökar social 

acceptans, vilket kanske inte sker i fullständigt strukturerade intervjuer (Campion 

et al., 1997; Chapman & Zweig, 2005; Dipboye, 1997; Lievens & De Paepe, 2004; 

van der Zee, Bakker & Bakker, 2002). 

Flera intervjuer har genomförts där syftet har varit att få förståelse om hur pumpen 

fungerar, risker, förbättringsområde och hur ett lyft sker. Intervjuerna har varit 

strukturerade lika för alla där man har utgått från 6 grundfrågor och sedan tagit 

vidare intervjun som en diskussion runt frågorna för att få ett samtal och då få unika 

data från respektive respondent med olika erfarenheter och roller på företaget.  

Oavsett hur litet urval eller intresse måste man alltid gå in i organisationer med ett 

väldefinerat fokus för att samla specifik data genom att vara systematisk 

(Mintzberg, 1979). 

 

Observation 

Denna metodik definieras att på ett systematiskt sätt och under en längre tid 

observerar samt dokumenterar händelser på studerad plats (Blomkvist & Hallin, 

2014). Denna data förlitar sig därav inte på vad människor säger att de gör, utan 

deras faktiska handlingar (Denscombe, 2010).  

Med denna metodik har studien kunnat samla in information som är objektiv kring 

det befintliga arbetssättet. Dokumentationen av observationerna har gjorts med 

filmer, anteckningar och bilder. Det är en viktig del i observationen att kunna 

dokumentera det man har sett för att sedan kunna analysera underlaget (Blomkvist 

& Hallin, 2014). 

Det har observerats bland annat lyft på de gruvpumpar som är utvalda för projektet 

för att få en förståelse om risker vid ett lyft komma se hur det går till och därav 

bilda en egen uppfattning. 

Observationer har även skett vid montering av pumpar för att förstå pumpens 

komponenter och för att få ett perspektiv för storlek och vikt.  
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Fokusgrupp 

Definitionen om fokusgruppsmetodik kan förklaras som en intervju med flera 

deltagare i en grupp. Denna metod är rekommenderad att använda då syftet är att 

bilda en allmän uppfattning inom ett ämne, stimulera generering av nya tankesätt 

eller utvärdera idéer (Blomkvist & Hallin, 2014).  

Detta moment har använts vid konceptutvärderingar i ett syfte för att få feedback 

samt perspektiv på de framtagna förslagen där för- och nackdelar tas upp för 

konceptets användbarhet i verkligheten. Metodiken har även använts för att vid 

analyser av koncept kunna ta vara på olika kompetenser från personer för att nå 

framgång och få reflektion. Detta är ett argument för att fokusgrupper borde 

tillämpas i en studie (Blomkvist & Hallin, 2014). 

 

Workshop 

Projektet har haft en workshop med 7 personer inblandade. På workshopen hade 

dessa 7 personer blivit inbjudna för att delta där syftet var att ”brainstorma” fram 

flera olika koncept för att förhindra rotationer och pendlingar och då lösa problemet. 

De blev indelade i två olika grupper för att gemensamt komma på koncept och 

nämna för- och nackdelar med respektive koncept. Målet för workshopen var att 

hitta lösningar som gör lyftet säkrare och att också hjälpa mig med nytänkande idéer 

för mina egna koncept. Resultaten från workshopen redovisas i denna studie.  

Se bilaga 6. 

 

Dokument 

När man gör en studie är det vanligt förekommande att dokumentinsamling med en 

kombination av andra insamlingsmetoder för data förekommer. Då kan dokument 

vara till hjälp vid det empiriska underlaget (Blomkvist & Hallin, 2014). 

Insamlingen av dokumentation i studien har varit främst vid att samla data för 

tekniska specifikationer. 

 

2.2 Sekundärdatainsamling 

Vid användning av tidigare existerande data kallas det sekundärdata. Oftast används 

denna metod då resurser och tid är knapp och då istället använda det som redan 

finns att hämta. Metoden för med sig fördelar där möjligheten till hög kvalité av 

data då speciella urval och erfarna metoder har använts. Metoden gör att man får 

tillgång till hög mängd data med dagens teknik och sortens digitala bibliotek med 

t.ex artiklar. (Bryman, 2008).  

Delar av examensarbetet har använts sig av sekundärdata för att nå ännu mer data 

för att lyckas framgångsrikt med studien. 
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Litteraturstudie 

I denna studie har sekundäranalys använts via en litteraturstudie. Vetenskapliga 

artiklar har varit en grund i studien där de kommer från Primo som är en sökmotor 

via Mdh´s bibliotek. Artiklar med titlar som var relevanta valdes och 

sammanfattningen lästes för att bilda en uppfattning om innehållet kunde bidra till 

studien och dess ämne. Expertgranskande artiklar har varit i majoritet av de valda 

och använda artiklarna för att nå en högre kvalité.  

 

2.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet är att en värdering av det resultat som har utvecklats från studien har 

kopplingar till undersökningen eller inte (Bryman, 2008). Att ha hög validitet 

kräver en reliabilitet som är hög, medan tvärtom, hög reliabilitet inte ger automatisk 

en hög validitet (Blomkvist & Hallin, 2014).   

Validitet i litteraturstudien får man genom att den valda litteraturen fokuserar på 

det ämne som uttrycks i projektets problematisering, frågeställning och syfte. 

Litteratur har då valts enbart till det som har kopplingar till projektets syfte och 

frågeställningar (Blomkvist & Hallin, 2014).   

 För att säkra validitet kan detta användas (Maxwell, 2005): 

• Långsiktigt engagemang (3månader  till 3 år) 

• Rik data (1 till 100 intervjuer) 

• Godkända svar (deltagande återkoppling) 

• Triangulering ( flertalet källor och metoder)  

• Leta efter motsägelsefulla bevis 

• Jämförelse (fall A och fall B) 

 

 

Figur 8: Triangulering (Anders.com, 2019). 

Intervju

er 

Dokumentationer 

Observationer 

Slutsatser 
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Reliabilitetsmålsättningen är att vara säker på att om en senare utredare följde exakt 

samma procedurer som beskrivits av en tidigare utredare och genomförde samma 

fallstudie om igen, skulle den senare utredaren komma fram till samma resultat och 

slutsatser. (Observera att tonvikten ligger på att göra samma sak igen, inte på att 

"replikera" resultaten av ett fall genom att göra en annan fallstudie.) Målet med 

tillförlitlighet är att minimera fel och fördomar i en studie. En förutsättning för att 

låta denna andra utredare repetera en tidigare fallstudie är behovet av att 

dokumentera förfarandena i det tidigare fallet. Utan sådan dokumentation kan man 

inte ens upprepa sitt egna arbete (Yin, 1994). 

Steg för att säkra reliabilitet (Yin,1994): 

• Gör många operativa steg 

• Uppvisa samlad data i detalj om det skulle behövas 

• Visuellt presentera 

Projektet har använt sig utav bland annat triangulering, långsiktigt engagemang och 

rik data. Det har varit vid användningen av olika källor och olika sorters 

datainsamlingsmetoder. Det har gjorts på 20 veckor och det har gjorts intervjuer 

och en workshop som är i den mängden som ses som rik data.  

 

2.4 Beräkningar 

Projektet har gjort beräkningar i form av FEM-analyser. Det gjordes i syfte att se 

förändringar (böj) och belastningar som produkten får. Detta är en viktig del för att 

se att produkten klarar hållfastheten som krävs. Alla FEM beräkningar gjordes i 

Solidworks 2018.  

 

2.5 Prototyp 

Prototyper har gjorts och i så kallade analytiska prototyper. Det menas att 

prototypen är något man ser men inte kan ta på. Prototyperna gjordes i Solidworks 

2018 och var en nödvändig del för att göra beräkningar och se hur modellen ser ut. 

Denna sortens prototyp är viktig för att visa sin publik vad man menar och hur man 

har gjort, visuellt sett. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Här presenteras den data som bygger på tidigare fakta inom området för mitt 

examensarbete. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

3.1 Ergonomi 

Människan är byggd för rörelse och aktiviteter därför är inte all belastning på arbetet 

riskfylld. Men trots detta så är orsaker som långtidssjukskrivningar inom industrin 

av belastningsbesvär bland den vanligaste åkomman. Det skulle kunna vara värk, 

nedsatt funktion i de olika rörelseorganen och smärta. Det finns flera olika typer av 

belastningar inom industrin som kan påverka kroppen. Tunga lyft i kritiska 

arbetsställningar, obekväma ställningar i arbetet, statiska och enformade 

upprepande moment i arbetet kan vara orsaker som påverkar kroppen 

belastningsmässigt. Belastningsbesvär behövs arbetas i förebyggande syfte. Det 

ökar förutsättningarna för att medarbetarna ska må och trivas bättre samt för en 

effektivare produktion. De företag som har en förståelse för ergonomi i den aktuella 

verksamheten när det gäller utformning av arbetsplatser, användarvänlighet, 

utbildning och arbetets innehåll samt upplägg av arbetsscheman kan resultera i att 

man når ökad lönsamhet via aspekter som produktivitet, mer attraktiva arbeten och 

bättre kvalité (Prevent, 2011). 

Vid arbete underlättar det att använda hjälpmedel. Det gör att arbetet blir säkrare 

för användaren och ett vanligt samband är att det blir bättre kvalité också. Risker 

som att tappa ett föremål ökar när ett objekt blir för stor och tung att hantera 

(Arbetsmiljöverket, 2018). 

Belastningssjukdomar har ofta en kombination av olika faktorer som påverkar. 

Lyfta tungt och flyttning av bördor, enformigt och monotont arbete samt kritiska 

arbetsställningar är vanligt förekommande orsaker (Arbetsmiljöverket, 2018).  

Hjälpmedlet ska kunna ha utrymme för att hantera och manövrera vid behov. Det 

gäller för alla som ska använda sig av hjälpmedlet  (Arbetsmiljöverket, 2018). 

Metso har bestämt att 25 kg är den säkra gränsen för manuell hantering men det kan 

också skilja i vilket läge lyftet sker på (Metso Sweden AB, 2019). 
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Figur 9: Vikt för lyft beroende på läge och längd (Metso Sweden AB, 2019).  

 

3.2 Säkerhet 

För medarbetare är det viktigt att veta vilken person som bär ansvaret för 

arbetsmiljön. Där har arbetsgivaren huvudansvaret men ska även tillsammans med 

skyddsombud och andra anställda lyckas framställa rutiner för att säkerställa att 

arbetsmiljön ska vara bra. Arbetsgivaren ska behöva göra alla sorters åtgärder som 

krävs för att försvåra att arbetarna ska drabbas av olyckor samt sjukdomar. Att 

personalen har rätt utbildning och att en riskbedömning är framställd är ett sådant 

exempel för en generell åtgärd. Arbetsgivaren ska jobba efter ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) (Arbetsmiljöverket, 2018). 

Sievers gör en viktig diskussion om liv och död i organisationer (Sievers, 1994). 

För Sievers (1994) betonar organisatoriska teorier alltid livet utöver organisationer, 

det dagliga livet utanför organisationerna. Därför är döden inte en händelse i det 

organisatoriska sammanhanget. Han frågar också: "Vid vilka tillfällen känner vi 

igen organisationernas potential att generera död?" Till vilken författaren svarar 

känner vi igen det under tragiska händelser, som Tjernobyl. Det ska inte finnas 

något samband mellan dödsfall och organisationer (Sievers, 1994). 

Arbetsgivaren bär ansvaret för att arbeta mot en arbetsmiljö som är bra där det ingår 

att jobba för att ingen ska behöva bli sjuk eller göra sig illa via jobbet. Att jobba via 

ett SAM ska arbetsgivaren i samråd med skyddsombud och andra arbetstagare gå 

igenom arbetsmiljön, bedöma eventuella risker där någon skulle kunna komma till 

skada, åtgärda det som behöver åtgärdas och ha ett uppföljningsarbete för att se att 

åtgärderna gett den effekt man ville uppnå (Arbetsmiljöverket, 2018).  
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Ett SAM som är fungerande är då också mycket viktigt då det kan förebygga och 

förhindra arbetsskador (Abrahamsson, et al., 2010). 

                               

Figur 10: Process för SAM (arbetsmiljöverket, 2019). 

Hälsa och säkerhet för de anställda är en viktig aspekt av ett företags smidiga och 

framgångsrika funktion. Hälsa och säkerhet är avgörande faktorer för 

organisatorisk effektivitet. Hälsa och säkerhet säkerställer en olycksfri industriell 

miljö (Asfahl, 2009). 

Dödsfall och arbetsskador på arbetsplatsen 

medför stora förluster för både individer 

och samhällen. Mänskligt fel är den 

grundläggande orsaken till olyckor och att 

ledningen är ansvariga för förebyggandet 

och förhindrandet av olyckor och missar 

faktorer (Magretta, 2012). 

  

 

 

 

           Figur 11: SAM (arbetsmiljöverket, 2019). 

 

 

 

 

 

http://epi.av.web/imagevault/publishedmedia/7sna4of10zl420jgb5dt/SAMhjulet.jpg?download=1
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3.3 Påverkande lastegenskaper  

Dessa riskfaktorer kan göra att man blir skadad om lasten har: 

• Stor och har en hög vikt 

• Inte greppvänlig och otymplig form 

• Delar som är instabila eller kan förskjutas 

• Påverkan på sin yttre form och kan riskera att skada arbetstagarna, speciellt vid en 

stöt med något annat (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

3.4 Förbättringar och standardisering  

När man stöter på ett problem är det viktigt att nå grundorsaker för att lista åtgärder 

som gör det möjligt till förbättring. För att nå grundorsaker till problemet ska det 

ske genom att man har egen information än att lita på data från någon annan. Det 

gör att man får en helhet och förståelse för den fokuserade situationen som har 

uppstått. Här är det viktigt att högre ledningen tillämpar detta. Genchi genbutsu 

kallas detta arbetssätt (Liker, 2004).  

Reflektion vid delmoment och när projektet har avslutats gör att man upptäcker 

brister i projektet för att sedan reparera detta så att inte bristerna sker upprepade 

gånger (Liker, 2004; Ulrich, 2012) 

  

    Figur 12: Forskning för problemlösning (process.st, 2019). 

 

Toyota använder sig av filosofier där standardiserade arbetsuppgifter är meningen 

till att det hela tiden blir förbättringar. Här ligger syftet med att ge ansvar till 

personalen genom att få möjligheter att skapa innovation på sitt arbete och inte att 

standardiserat arbete leder till att tvinga fram standarder som är strikta som leder 

till att arbetsuppgifterna blir degraderade och långtråkiga. Att samla ihop den 

kompletta läran om en viss process kan leda till att den tekniken som är bäst 

standardiseras och kan sedan bli bättre (Liker, 2004). 
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3.5 Teori bakom lyftet 

Metso-pumpar är modulära och konstruerade som seriepumpar, med namn som 

t.ex. Orion, Thomas, MD. Seriepumpar har ett koncept skalat upp / ner för att 

producera olika storlekar på pumpar för olika tillämpningar och ändamål. Detta 

innebär att med ökad storlek på en pump kommer en ökning av komponentvikter 

och i förlängning potentialen för en ny hanteringsrisk. Detta problem är inte 

begränsat till pumpkomponenter. Det kan också påverka själva lyftredskapet och 

lyftanordningen (Metso Sweden AB, 2019). 

Axelhylsan och axeltätningen är illustrativa exempel på detta. Varianterna FR250-

FR400 har axeltätningar som väger lite och kan hanteras manuellt. Från FR500 och 

uppåt måste axeltätningsaggregatets vikt användas och hanteras med ett lyftredskap 

och en lyftanordning för att montera denna (Metso Sweden AB, 2019). 

 

 

Figur 13: Axelhylsa och tätning som ibland hanteras med en lyftanordning och ett lyftredskap 

(Metso Sweden AB, 2019). 
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3.6 Fysiken bakom lyftet 

För att skapa ett lyft som är stabilt och säker krävs det att man strävar efter att ha 

tyngdpunkten långt ner jämfört med lyftpunkterna. Med den nuvarande 

lyftanordningen tillåter den att gruvpumparna kan vridas och då röra sig fritt. Det 

kan leda till oförutsägbara rörelser då lyftstropparna som lyfter pumpen inte är fast 

i något led (x-led, y-led). Dessa rörelser kan ske vid lyft upp eller ner från liggandes 

eller till liggande samt även byte till reservdelar och hos kund då en motor är 

monterad. De vertikala pumparna är långa vilket komplicerar montaget och ett lyft 

på hög höjd är ett måste. Önskar en kund en högmonterad motor gör det då att lyftet 

blir ännu instabilare och osäker då tyngdpunkten förskjuts ännu mer i Y-led. 

(Respondenter, 2019).  

 

 

Figur 14: Olika scenarios och förklaringen till stabila och ostabila laster (Metso Sweden AB, 2019). 

 

 

Figur 15: Scenario vid ett lyft (Metso Sweden AB, 2019). 
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3.7 Risker och skador med 

lyftet 

Riskerna och skadorna kan uppstå 

av att gruvpumpen inte lyfts 

varsamt och att en rotation påbörjas 

som hastigt kan påverka anställdas 

och arbetsplatsens säkerhet. Det 

kan medföra risker och skador som 

i listan nedan (Respondenter, 

2019):  

• Lyft på hög höjd 

• Klämskador 

• Död 

• Föremål i närheten kan gå 

sönder 

• Oförutsägbara rörelser                                                                                

 

 

Figur 16: Vertikal gruvpump (Metso Sweden 

AB, 2019). 

 

3.8 Krav för lyftanordningar och lyftredskap från Arbetsmiljöverket 

Kraven som nämns nedan gäller för lyftanordningar och lyftredskap. Det är 

övergripande regler som gäller för alla olika typer av just denna utrustning. Här 

kommer några krav för produkten, användning och planering av lyftanordningar 

som måste tas hänsyn till (Arbetsmiljöverket, 2010): 

• Lasten ska vara säkrad så att den inte kan röra på sig vid förflyttning eller 

lyft. 

 

• Arbete med lyftredskap och lyftanordningar ska planeras, genomföras och 

organiseras för att förhindra farliga situationer. Vid lyftoperationer där 

personer från flera olika verksamheter är med ska en person utses som 

ansvarig för just genomförande och planering av lyftoperationerna. 

 

• När man ska använda en lyftanordning som är mobil eller kan demonteras 

och också flyttas mellan olika stationer måste åtgärder ske som gör att man 

hindrar anordningen från att glida, välta eller på något annat vis förflyttas 

oförutsägbart. Åtgärder måste ske med en speciell hänsyn till 

markförhållandena.  
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• Lyftredskapet väljs efter hänsyn till: 

1. Den valda lasten som ska hanteras 

2. Vilka lyftstroppar eller lyftpunkter som man ska använda 

3. Hur slingningen eller stroppningen används 

 

• Stabilitet och hållfasthet för lyftanordningar och lyftredskap ska 

säkerställas. Speciell hänsyn ska finnas till lasterna som ska lyftas och 

belastas på upphängningspunkter.  

 

• Att lasten har risker som oavsiktligt faller fritt, lossnar eller rör sig på ett 

farligt sätt ska göra att riskerna är begränsade för lyftanordningar och 

lyftredskap.  

 

 

Figur 17: Traversen som används vid lyft för vertikala gruvpumpar (Privat bild, 2019). 
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4. KONCEPTGENERERING, SÅLLNING & VIDAREUTVECKLING  

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Här visas innehåll som har gjorts för att nå en framgångsrik och genomarbetad 

produktutvecklingsprocess för att finna den rätta slutprodukten. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Konceptgenereringsfasen började med en workshop. För det momentet bjöds det in 

7 personer med olika kompetenser för att då i två grupper gemensamt ta fram olika 

koncept som de tror hade varit lösning på problemen. Workshopen resulterade i 

koncept som har hjälpt arbetet med aspekter till den egna konceptgenerering och 

har lett till ett nytt tankesätt med andra bakomliggande faktorer som måste tas 

hänsyn till. Under bilaga 6 ligger resultaten från workshopen. 

När den individuella konceptgenerering genomfördes skedde det också med hjälp 

av brainstorming för att generera många olika koncept. Det gjordes främst via 

skisser med penna och papper men det förkom även datorkonstruerade modeller för 

att lättare kunna se förhållanden mellan storlekar m.m. Fördelar och nackdelar 

listades på varje koncept för att underlätta vid sållning. 

För att välja ett koncept så användes konceptsållningsmatris. Där syftet är att sålla 

bort koncept fort och att också förbättra koncepten, matrisen kallas också för 

”Pughs konceptsvalsmatris” (Ulrich, 2012).  

Då gruvpumparnas nuvarande lyft görs på två olika vis gjordes två olika 

konceptsållningsmatriser där referensen för ena matrisen var lyftbygeln som 

används för standardmonterade och direktmonterade pumpar. Den andra matrisen 

bestod av referensen för högmonterade pumpar där den lyfts med hjälp av 

lyftstroppar.  Poängsättningen var genom +, 0 och – där koncepten jämfördes mot 

referensen där de rangordnades beroende på vilka poäng de hade.  
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Konceptvalet skedde genom vad koncepten hade sina + och – i de olika viktiga 

kategorierna. De kategorierna sorterades genom viktning av vad som är viktigast 

för den nya lösningen där de olika urvalskriterierna var olika viktiga. Därefter 

gjordes valet på vilken det var värd att fortsätta att jobba med och då också utveckla.  

I detta fall hade det valda konceptet + i den viktigaste kategorin och även bra i de 

andra kategorierna. Det valda konceptet heter ”halvstjärnan” och klassas som ett 

lyftredskap då den ansluts på gruvpumpen. 

Se under bilaga 7 för koncepten. 

 

Figur 19: Konceptvalsmatris med lyftbygel som referens. 

 

Figur 20: Konceptvalsmatris med lyftstroppar som referens. 
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När det valda konceptet hade blivit fastställt började arbetet att utveckla för att det 

skulle bli ännu bättre där man tar hänsyn till ännu fler aspekter och erfarenheter 

(t.ex kunskap från hållfasthet) som är framgångsrikt vid val av form. Först 

genomfördes FEM-tester på lyftredskapet med en öppen profil och då upptäcktes 

det att den hade väldigt dåliga värden vid krafter som sker ifrån sidan.  

Efter utveckling gjordes en modell med sluten profil som fungerar på samma vis. 

Här kunde det fastställas att en sluten profil och en kombination av ett fackverk gör 

att den klarar kraften ifrån sidan mycket bättre än den med öppen profil vid samma 

FEM-tester.  

Utifrån dessa tester kunde val av modell fastställas och tas vidare i nästa fas. 

 

Figur 21: Innan vidareutveckling, öppen profil 

 

 

Figur 22: Efter vidareutveckling, sluten profil tillsammans med fackverk 
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5. RESULTAT 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Nedan presenteras de tidigare resultaten från företaget och också examensarbetets 

resultat. Här ingår bland annat prototyper och beräkningar. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

5.1 Metsos lyftanordningar och lyftredskap 

I dagsläget lyfts de högmonterade vertikala gruvpumparna med två lyftstroppar 

som har sina lyftpunkter i pumpen och där en travers reglerar höjden (se figur 8). 

Detta för med sig att lyftstropparna kan vrida sig och på det viset få en rotation och 

även få en pendelrörelse. Lyftstropparna tillåter gruvpumpen att röra sig fritt och 

oförutsägbart.   

  

Figur 23: Lyft med en högmonterad motor vertikal gruvpump (Metso Sweden AB, 2019). 
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Standardpumpen lyfts med hjälp av en bygel för att förhindra problemen som den 

högmonterade pumpen har. Här blir rörelser mer kontrollerade på grund av att 

bygelns högsta punkt är i samma led som tyngdpunkten för pumpen. Men här är 

motorn på sidan vilket gör att pumpen blir otymplig och kan försvåra lyftet precis 

vid upplyft och nedlyft.  

 

Figur 24: Standardpump som lyfts med hjälp av bygel (Metso Sweden AB, 2019). 
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Den direktmonterade pumpen har också den en bygel vid lyft. Den här har inte 

samma problem vid upplyft och nedlyft då denna har sin motor ovanför röret. Här 

ligger tyngdpunkten för pumpen i samma riktning som högsta punkten för bygeln 

men bara med ett avstånd emellan. 

 

Figur 25: Direktmonterad pump som också lyfts med en bygel via traversen.. 
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5.2 Materialförslag 

I en produktutvecklingsprocess är det viktigt att kunna välja ett material som klarar 

av de uppsatta kraven i frågeställningarna. För att lyckas med det har man använt 

ett materialvalsprogram som heter CES Edupack där det har gjorts avgränsningar 

av egenskaper för att få fram ett lämpligt material. De är valda också på avseenden 

som att man ska kunna tillverka denna produkt och att den inte får kosta hur mycket 

som helst även fast det bara ska produceras en.  

De valda avgränsningarna av egenskaper är dessa: 

• Pris, max 50 kr/kg 

• Densitet, max 200kg/m 3 

• Svetsbarhet, bra eller excellent 

• Seghet (G), min 100kj/m2 

Med dessa avgränsningar togs ett material fram som uppfyller alla kraven och det 

heter ”magnesium, Commercial purity”. Materialet kostar i snitt 17,2kr/kg, 

densiteten är 1,74*103 kg/m 3 och har värden från 57,2 till 107 kj/m 2 i seghet. 

Materialet används inom flyg och bilindustrin men också till kontorsmaterial bland 

annat. Materialkostnaden för produkten hade kostat ca 637 kr då produkten väger 

ca 37 kg.  

Detta är bara ett materialförslag då Metso redan har vissa material och leverantörer 

som de använder sig utav och det kan då medföra problem vid ett nytt material som 

gör det svårt att införa. Ett material som de använder sig utav vid tillverkning är en 

stållegering. Med en produkt i det materialet blir den stora skillnaden vikten. 

Produkten skulle då väga ca 168 kg. Det gör att man fortfarande måste använda sig 

av en travers men att produkten kommer vara mer stabil mot marken då den blir 

tyngre vilket ses som en fördel gentemot materialförslaget. Materialkostnaden 

kommer vara ca 991 kr då materialpriset är i snitt på 5,9kr/kg. 

För att göra rimliga och lämpliga tester kommer materialet då vara en stållegering. 

Se bilaga 8 för materialdata. 

 

5.3 Funktionsanalys 

För att visa betydelsen av olika funktioner gjordes en funktionsanalys. De 

funktionerna är baserade på vad den nya lösningen behöver klara av. Dessa 

funktioner klassades som kravfunktion, nödvändigfunktion, önskvärd eller 

huvudfunktion.  

Se bilaga 5 för funktionsanalysen. 

 

 

 

 

 



38  

5.4 FEM analys 

Som en del att besvara frågeställningarna gjordes FEM-analyser. Analyserna 

gjordes på mitt materialförslag, stållegeringen och på olika dimensioner (10mm, 

15mm, 20mm, 30mm och 40mm), alltså olika sorters konfigurationer på produkten 

där måtten skiljer sig. Efter FEM tester på alla konfigurationerna blev vinnaren 

20mm då den har bra resultat och har relativt låg totalvikt. Det har inte tagits hänsyn 

till att en travers kommer lyfta pumpen och därav ta en del av kraften från min 

produkt. Alltså är kraften beräknad på den tyngsta vikten från en av gruvpumparna 

(3300kg) multiplicerat med gravitationskonstanten för Sverige.  

 

Bästa möjliga scenario 

Området där kraften sker är där den ska fästas med gruvpumpen. Valet av 

slutkonfiguration valdes med avseende på den som hade bra värden i FEM-

analysen, alltså låg böjning och låg belastning men samtidigt hade låg materialvikt. 

I figuerna 26 och 27 ser vi kraften (de lila pilarna) och den fasta ytan (gröna och 

orangea pilarna). 20mm konfigurationen har väldigt bra värden där böjningen är i 

princip försumbar (0.009424mm) och en belastning på max 2,4 MPa. Material var 

en stållegering. 

 

Figur 26: FEM-beräkning, belastning 
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Figur 27: FEM-beräkning, böj 

 

Värsta möjliga scenario 

En beräkning gjordes också på den värsta tänkbara scenariot. Det scenariot är om 

all kraft läggs långt ut på en yta och där den fasta ytan är där pumpen sitter på 

produkten, runt hålen alltså. Dem lila pilarna är kraften och de gröna pilarna är den 

fasta ytan i figur 28 och 29. Här sker maxförskjutningen som är ca 5,5mm och en 

maxbelastning på ca 327 MPa.  

 

Figur 28: FEM-beräkning, maxbelastning 
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Figur 29: FEM-beräkning, maxförskjutning 

 

5.5 Slutprodukt 

Min slutprodukt (den orangea delen i figur 31,32,33) har en design som förhindrar 

pumpen att rotera och svänga. Hålen i plattan på produkten representerar 

fästanordningen för alla inlopp på gruvpumparna för att denna produkt ska kunna 

passa alla de pumpar som är inom avgränsningen och dess olika storlekar.  

Detta är ett multiverktyg. Stöden kommer alltid att ha kontakt med marken och 

fungerar som en vagga och samma moment som vid trappsteg, ett steg i taget där 

lyftet är klart med hjälp av en travers när pumpen står 90 grader upp i luften 

gentemot marken med alla stöd emot marken.  

För att fästa denna produkt till pumparna kommer skruvar och muttrar att användas 

dels för att det är lättillgängligt men också smidigt för att 

montera på och av produkten.  

Pumpen kommer fortsätta lyftas med befintliga hjälpmedel 

som lyftstroppar och travers men där den nya skillnaden är 

denna slutprodukt som monteras i botten (inloppet) av 

pumpen och fästs med skruvar och muttrar via de hål på 

pumpen som redan finns där, i ett liggande läge (se figur 30). 

 

 

 

                                                                                           Figur 30: Fästanordning i liggande läge 
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Produkten är också lätt att tillverka och kan göras med olika tekniker. Dessa 

tekniker skulle kunna vara att svetsa eller laserskära material till rätt form och 

storlekar för att nå önskad form samt att få bockade radier på kanter för att nå 

behagligare användning. 

Med produktens design, dess slutna profil, och material gör att den är stark nog för 

att klara den tyngsta pumpen och därmed alla andra pumpar som är lättare. 

Lyftet kommer alltså att ske med dem tidigare redskapen som är nämnda tidigare 

men där skillnaden blir att denna produkt sätts fast vid ett lyft för att motverka 

rotation och pendlingsrörelser. Produkten klassas som ett lyftredskap då den är 

ansluten till gruvpumpen.  

                

Figur 31: Slutprodukt med pump                 Figur 32: Slutprodukt med pump 

    

       Figur 33: Slutprodukt 
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6. ANALYS 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Här presenteras några av mina tankegångar om mina lösningar och svar under 

examensarbetet som jag har reflekterat över. 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

1. Hur kan man göra ett lyft till dem vertikala gruvpumparna säkert? 

Jag har gjort en produkt som är en utvecklad modell från konceptet ”halvstjärnan”. 

Med den idén tänkte jag komma runt problemet med fysiken bakom det hela som 

finns i teorin. Det gjordes med att använda befintliga fästpunkter och då istället göra 

en produkt som kommer att fästas i botten av pumpen. Här kommer rörelsen bli 

kontrollerad som en vagga och riktningen kommer bli förutsägbar och genom det 

är den tillförlitlig och säker. Med mina FEM-tester är hållfastheten godkänd vilket 

gör att inga oväntade rörelser eller brott kan uppkomma. Produkten kommer att 

förhålla sig efter de krav och regler som finns i teorin då denna fästs i gruvpumpen 

och inte i traversen vilket gör den till ett lyftredskap och inte en lyftanordning. 

Arbetssättet har varit efter SAM. Där jag har sett ett problem och då agerat efter 

uppsatta regler och krav för att hitta en lösning på ett strukturerat och metodiskt 

sätt. Tillämpar man detta på andra moment också förebygger man andra risker och 

bidrar till en säkrare arbetsplats. Det handlar om att riskbedöma och eliminera 

riskerna. Jag hoppas att denna produkt kan vara en del i en trend att vara ännu bättre 

på att vara riskkänslig, bedöma och problemlösa. Ett sånt arbete ska fortgå hela 

tiden för en säkrare arbetsplats. Jag misstänker också att det oftast börjar med att 

man undersöker risker men att man inte går hela vägen med att verkligen agera och 

lösa. Det gör det ännu värre för att man då är medveten om riskerna men man gör 

inte något åt det. Med denna produkt har jag gått hela vägen efter ett SAM och har 

också visat att detta är möjligt med hjälp av produktutveckling. Genom mina 

motiveringar, produkt och systematik är denna produkt högst lämplig att tillverka 

för att göra ett realistiskt test för att se verkliga rörelser och stämmer mycket väl 

överens med hur ett framgångsrikt arbete ska gå till enligt teorin.   

 

2. Hur får man detta lyft att vara ergonomiskt för användaren? 

Det har gjorts på många vis, dels genom att det nya lyftredskapet ska lyftas med en 

travers för att förflyttas. Genom att den har en hög vikt behövs det ett hjälpmedel 

för att förflytta och det resulterar då i en ergonomisk hantering för att du själv inte 

kommer ta hand om någon vikt. Genom att höja vikten blev den mer ergonomisk i 

det här fallet. Ett annat sätt är att hålen för bultarna är lättillgängliga för montering. 

Monteringen är avsedd för att vara lätt, smidigt och snabb. De utsatta hålen är tänkta 

med principen ”poka yoke” där det inte ska gå att göra fel vid att fästa produkten. 

Radier på kanter har produkten tagit hänsyn till. Det är en viktig del vid hantering 

av metaller då dessa kanter kan bli otroligt vassa utan bearbetning. Det innebär både 

risker för personer som arbetar med den men även utrustning som kommer i kontakt 

med de vassa kanterna. 
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Monteringen och borttagningen av produkten måste utföras med en pump som är 

uppdragen med traversen eller liggandes i horisontellt läge med monteringspersonal 

under eller nära den upphängda lasten. Detta kan utgöra en risk. 

Jag tror även på ett arbete som har ständiga förbättringar. Som att detta lyftredskap 

testas skarpt under en period för att då få in feedback som omvandlas till 

förbättringar baserat på vad användarna har tyckt varit en nackdel och kan då 

åtgärdas. Det gäller att använda de uppsatta verktyg, till exempel travers och annan 

lämplig utrustning som lyftstroppar för hantering av denna produkt för att uppnå 

ergonomi hela vägen från det att den lyfts tills den är fastmonterad på pump. 

Ett annat sätt hade även kunnat vara att ta fram olika förslag baserat på åsikter från 

personer på monteringsavdelningen i ett ergonomiperspektiv. Då hade mångas 

erfarenheter om vad som är bra och dåligt haft en betydande roll vid 

monteringsarbetet. 

 

3. Hur uppnår jag användarvänlighet? 
 

Jag tror mycket på att det är en kombination av frågeställning 1 och 2 men också 

tillgänglighet. Här krävs det att för den som ska lyfta pumpen att den vet fördelarna 

med denna produkt och väljer då att använda den både för sin och andras säkerhet, 

för att undvika det riskabla lyft som genomförts tidigare. Det gäller då att det finns 

en struktur och ordning om vart den finns och hur den används för att alla ska vara 

medvetna om redskapet vid lyft. Det krävs ett nytänkande och medvetenhet om 

riskfaktorer tillsammans med tillgänglighet för att det ska nå ut till dem på 

monteringsavdelningen. Produkten lever upp till kravställning 1 och 2 är den på det 

viset användarvänlig om den då används det vill säga. Produkten blir då för 

användaren logisk, intuitiv, effektiv och konsekvent. 

Användarvänlighet är något jag också tror kommer med erfarenhet där man ser 

vanliga problem och misstag som kan påverka användaren. Då kan man ha dessa 

åtgärder i arbetet hela tiden för att undvika de allra vanligaste problemen. 
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Här presenteras examensarbetets slutsatser där det ingår nya frågeställningar, 

sammanställningar och alternativa metoder. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

Arbetet har kommit fram till att med generella metoder och arbetssätt har man löst 

ett väldigt tillämpat och komplext problem som tidigare har prövats. Det visade sig 

vara framgångsrikt att använda olika metoder för datainsamling som t.ex intervjuer 

och workshop för att få inspiration och vägledning om hur lösningen måste se ut 

för att nå sin funktion och därmed lösa problemet på de olika gruvpumparna. Värdet 

av mina resultat ses som bra då det finns mycket data och beräkningar som talar för 

min produkt baserat på de observationer som gjorts. Det som talar emot är att det 

inte finns en analys eller ett praktiskt test för lyftet med min produkt monterad som 

visar hur rörelserna skulle ske och det skulle kunna vara nått som krävs i framtiden. 

Arbetet gav indikationer om att det behövs förbättringsåtgärder  för att minimera 

riskerna för personal och arbetsplats. Produkt ges som förslag med 

förbättringsåtgärder för att situationen kan förbättras. 

Rekommendationer som ges till studenter är att gör man ett examensarbete på ett 

företag där man inte har tidigare kunskap i rekommenderas det att tidigt börja med 

att ta fram data genom att intervjua, workshop och göra flera observationer. Det är 

pågrund av att du snabbt kan bilda dig en egen uppfattning och bygga kunskap inom 

en industri samt kontakter som senare i arbetet kan hjälpa dig till ett framgångsrikt 

arbete. 

Rekommendationen som ges till företaget är att åtgärder behöver vidtas angående 

riskerna om säkerhet och ergonomi vid lyft för avgränsade pumpar men att fortsatt 

arbete lär ske vidare på produkten.  

Nya frågeställningar som har uppkommit under arbetet som kan besvaras i framtida 

arbete är: 

• Hur ser rörelserna ut vid ett lyft genom att göra regelrätta analyser på 

lösningen? 

• På vilket vis kan optimal slutprodukt uppnås? 

• Skulle lösningen ändras i ett miljöperspektiv och då samtidigt uppfylla 

samma eller bättre prestanda? 
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