Volvo CE Eskilstuna

Akademin för Innovation, Design och Teknik

Kartläggning av ergonomin i
en produktionscell
- Med utformningsförslag för en ergonomisk
arbetsplats
En fallstudie på Volvo CE, Eskilstuna

Examensarbete
Grundläggande nivå, 15 HP
Produkt- och processutveckling

2016

Sofia Abdelkarim
Hazhwan Hawre

Handledare, företag: Morgan Nordström & Patrick Holm, Volvo CE, Eskilstuna
Handledare, Mälardalens högskola: Antti Salonen
Examinator: Antti Salonen

ABSTRACT
Purpose: The aim of the work is to map the ergonomics in a production cell and propose and
compare the solutions to identified problems. In order to identify the problem and come up
with some solutions, these questions have been answered.
• What factors lead to operations that are harmful to the body?
• How can a production cell be designed to be more ergonomic for employees?
• What are the advantages / disadvantages of ergonomics in a production company?
Method: To perform the study and achieve the purpose of the work, the authors used a case
study company where observations were made in parallel with a literature review mainly on
ergonomics variety of analysis and quality. The case study company has been used as the basis
for the case study where ergonomics are mapped by means of observations, interviews and data
that were analyzed by means of literature study done in parallel.
Study results: The study resulted in a survey of ergonomics in a production cell at the case
study company and 5 different suggestions for improvement. The production cell on the case
study company is a red cell today, which means that the production cell is in a non-accepted
position and in need for urgent changes in ergonomics. Factors leading to bad ergonomics and
a non-accepted position as Volvo's requirements have been identified. Many heavy lifting and
many torque is what has the highest negative impact on the working environment and
ergonomics. Lack of adequate lifting tools have led to those not used in the production cell
today. This leads to repetitive work and encumbrance at the case study company. Further, also
the working height of the paths contributed to an increased workload as operators are in an
unnatural posture. All of these factors are the basis of the 5 suggestions for improvement as the
study also resulted in. New custom lifting tools, job rotation, reverse the order of the court, new
packaging and pallet to the gears and the robot turn. All these proposed solutions lead to
reduced stress and improved ergonomics in the production cell as manual lifting and twists are
reduced. The solutions also leads to the production cell shifting from a non-accepted position
with demands of urgent change to a yellow production cell that requires an action plan for the
future.
Implications: The aim of this study was to map the ergonomics in a production cell. With the
study in hand, a conclusion is drawn that the aim has been achieved when all three of the
questions have been addressed. Factors leading to poor ergonomics are identified. As well the
advantages and disadvantages of investing in ergonomics identified and how production cells
should be formed. With this information in mind, a number of proposed solutions have been
developed.
Recommendations: Further studies on the subject are recommended to increase knowledge
and interest. It may be appropriate to carry out more case studies at more industries to
strengthen the study’s results and generalizability. Furthermore, studies are recommended
where the entire work environment is studied and not only physical ergonomics. By studying
the whole working environment and the many factors that interact it can lead to a greater force
being created for higher efficiency and quality in production.
Keywords: Ergonomics, Ergonomics, Work, Volvo CE, Load, Lifting Tools, Body Injury,
Advantages, Improvements, Quality

SAMMANFATTNING
Syftet: Arbetets syfte är att kartlägga ergonomin i en produktionscell samt föreslå och jämföra
lösningar på identifierade problem. För att kunna identifiera problemet och komma fram till
några lösningar har dessa problemfrågor besvarats:




Vilka faktorer leder till arbetsmoment som är skadliga för kroppen?
Hur kan en produktionscell utformas för att bli mer ergonomisk för medarbetare?
Vad är fördelarna/ nackdelar med god ergonomi i ett producerande företag?

Metod: För att genomföra studien och uppnå syftet med arbetet har författarna använt ett
fallstudieföretag där observationer gjorts parallellt med en litteraturstudie, främst om ergonomi
och olika analysverktyg samt kvalitet. Fallstudieföretaget har använts som bas till fallstudien
där ergonomin kartlagts med hjälp av observationer, intervjuer och data som analyserats med
hjälp av litteraturstudien som gjorts parallellt.
Studiens resultat: Studien resulterade i en kartläggning av ergonomin i en produktionscell på
ett fallstudieföretag samt fem olika förbättringsförslag. Produktionscellen på fallstudieföretaget
är en röd cell idag vilket innebär ett icke accepterat läge och att det behövs akuta förändringar
inom ergonomin. Faktorer som leder till dålig ergonomi och icke accepterat läge enligt Volvos
krav har identifierats. Många tunga lyft och många vändmoment är vad som har högst negativ
inverkan på arbetsmiljön och ergonomin. Brist på lämpliga lyftverktyg har lett till att de inte
används i produktionscellen idag. Detta leder i sin tur till mycket repetitivt och belastat arbete
på fallstudieföretaget. Vidare bidrog även de höga svarvbanorna till en förhöjd arbetsbelastning
då operatörer står i en onaturlig hållning. Alla dessa faktorer är en grund till de fem
förbättringsförslag som studien även resulterat i. Nya anpassade lyftverktyg, arbetsrotation,
vändanordning på banan, nytt emballage och pall till kugghjul samt robotvändning. Alla dessa
lösningsförslag leder till reducerad belastning och bättre ergonomi i produktionscellen då
manuella lyft och vändningar reduceras. Lösningarna leder även till att produktionscellen går
från ett icke accepterat läge med krav på akut förändring till en gul produktionscell som kräver
en handlingsplan inför framtiden.
Implikationer: Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ergonomin kan optimeras i
en produktionscell. För att uppnå detta syfte ställdes tre olika frågeställningar för att få fram
den information som krävdes. Med hela studien i hand kan en slutsats dras av att syftet har
uppnåtts då alla dessa tre frågeställningar har behandlats. Faktorer som leder till dålig ergonomi
har identifierats. Likaväl har fördelar och nackdelar med att satsa på ergonomin identifierats
samt hur ergonomiska produktionsceller skall utformas. Med denna information i åtanke har ett
antal lösningsförslag tagits fram.
Rekommendationer: Vidare studier inom ämnet rekommenderas för att öka kunskapen och
intresset av ämnet. Det kan det vara lämpligt att utföra fler fallstudier på fler företag för att
stärka studiens resultat och generaliserbarhet. Vidare är även ytterligare studier
rekommenderade där hela arbetsmiljön studeras och inte endast fysisk ergonomi. Genom att
studera hela arbetsmiljön och flera faktorer som samverkar kan en större kraft skapas för högre
effektivitet och kvalitet i produktionen.

Nyckelord: Ergonomi, Ergonomics, Arbetsmiljö, Volvo CE, Belastning, Lyftverktyg,
Kroppskador, Fördelar, Förbättringar, Kvalitet
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1. INLEDNING
I detta kapitel introduceras bakgrunden till problemformuleringen och examensarbetet. Vidare
presenteras även syfte, frågeställningar och avgränsningar av examensarbetet.
Bakgrund
Arbetsmiljö är ett ämne som påverkas av flera olika faktorer vilka i sin tur gemensamt berör
medarbetaren som vistas i miljön. Eftersom att medarbetaren befinner sig i miljön i flera
timmar dagligen är det av intresse att undersöka hur personal påverkas. Detta intresse för bland
annat ergonomi och fysisk arbetsmiljö har ökat under senare år (Lachterman & Meir, 2014).
Resultatet av hur en medarbetare påverkas tolkas av olika företag på olika sätt. Det som
forskning dock har visat är att ett gott resultat är ett gott resultat av företagets framgång. Detta
då personal inte sjukskriver eller säger upp sig om de är friska och inte påverkas negativt av
arbetsmiljön. Vidare visas även att en bra arbetsmiljö stimulerar tankar och utveckling bland
medarbetare vilket är positivt för företag (Lachterman & Meir, 2014). Arbetsplatser som
innefattar tunga arbetsuppgifter med belastade arbetsställningar kommer oftast att resultera i en
stor risk för belastningsbesvär för medarbetarna på en längre sikt (Corlett & Bishop, 1976). Det
är därför viktigt för företag att inse att bättre arbetsmiljö och ergonomi minskar sjukfrånvaro
och därmed reducerar kostnaden för sjuk personal (Jarebrant & Öjmertz, 2006) .
Forskare har funnit olika resultat vid analyser av fysisk miljö och vad den har för effekt på
anställda. Vissa forskare har funnit direkta länkar mellan arbetsmiljö och produktivitet medan
andra forskare har haft svårt att binda samman dessa faktorer (Kamarulzaman, et al., 2011).
Som ovan nämnt har ämnet fått vara mer centralt då det idag talas om att bra arbetsmiljö ökar
chansen till konkurrenskraft och tillväxt inom företag. Det är dock ännu svårt att mäta exakt
hur lönsamt förändringar och förbättringar inom arbetsmiljön är. Det svåra ligger i att urskilja
vad som ger vilken effekt och vad den effekten är värd i pengar. Det som dock är klart är att
frisk personal levererar bättre än sjuk personal (Abrahamsson & Johansson, 2013).
Vad som anses vara en positiv arbetsmiljö kan skilja sig bland olika personal utefter vad de har
för erfarenheter och även personligheter. Medan vissa bryr sig mer om den kanske vissa inte
alls berör sig så mycket av den fysiska arbetsmiljön. Detta medför att forskning inom detta
område är komplext vid vissa tillfällen (Lachterman & Meir, 2014). Även Abrahamsson &
Johansson, (2013) menar också att arbetsmiljön påverkar alla människor på olika sätt och det
därför inte är lätt att utforma en arbetsplats som är optimal för alla. Det de även talar om är att
det inte går att skilja på fysisk och psykisk arbetsmiljö då miljön alltid uppfattas som en helhet.
Problemformulering
Det finns många olika företag som misslyckats med att skapa en bra arbetsmiljö bland annat
med avseende på ergonomi. Det ligger olika orsaker bakom misslyckandet men ofta beror det
på att företag ser på arbetsmiljö och ergonomi som en onödigt dyr investering. Därmed kanske
företag investerar först när en olycka skett eller när arbetsmiljön är i botten (Eklund, 1997).
En annan aspekt är att företag saknar kunskap vid utveckling av nya arbetsplatser och bygger
därför inte arbetsplatserna efter det verkliga behovet då dem inte kan se detta. Redskap med
mera hänger inte med i utvecklingen och står därför oanvända (Eklund, 2000).
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Ofta är det även inte de som arbetar med hjälpmedel med mera som ansvarar för ekonomin och
som förstår vikten av det för en bra arbetsmiljö Därför kan det vara svårt få ett godkännande
från ledningen för en satsning på nya hjälpmedel. En utmaning blir därför att kunna influera
och motivera ledningen till varför de skall satsa på denna typ av investering (Eklund, 2001).
Syfte och frågeställningar
Baserat på bakgrunden till problemet där det framgår att ergonomi ofta inte prioriteras på grund
av höga kostnader samt att ergonomi kan påverka personal och företagets effektivitet negativt
är syftet med detta examensarbete:
Att kartlägga ergonomin i en produktionscell samt föreslå och jämföra lösningar på
identifierade problem.
För att kunna utföra en studie som besvarar syftet med examensarbetet ställs nedan ett antal
frågeställningar som skall besvaras i syfte av att få fram viktig information.




Vilka faktorer leder till arbetsmoment som är skadliga för kroppen?
Hur kan en produktionscell utformas för att bli mer ergonomisk för medarbetare?
Vad är fördelarna/ nackdelar med god ergonomi i ett producerande företag?

Avgränsningar
Examensarbetet utförs under 20 veckor med sista leveransdag 27 Maj 2016 vilket kommer
medför att ett antal avgränsningar kommer vara centrala för att begränsa arbetet till dess mest
väsentliga och göra det genomförbart.
Studien centreras kring ergonomi i en produktionscell på ett industriföretag. För att begränsa ett
område som är väldigt stort och egentligen svetsas samman till ett ord- arbetsmiljö, har
författarna valt att begränsa sig till den fysiska delen av ergonomi och därför inte behandla
andra aspekter som t.ex. belysning och ljud mm.
På fallstudieföretaget har avgränsningar gjorts och skalat ner fokusområdet till produktionscell
17 med ytterligare fokus på ett flöde mellan svarven 19135 till avsyningen som är det sista
momentet för kugghjulen.
Figur 1 visar det avgränsade området i produktionscell 17 som kommer behandlas i
examensarbetet. Området visas inom den streckade linjen.
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Figur 10 Layout av produktionscell 17

Studien skall resultera i en nulägesanalys av ergonomin i en produktionscell samt resultera i
eventuella förbättringsförslag som leder till förbättrad ergonomi. Förbättringsförslagen kommer
endast vara framtida rekommendationer och kommer därmed inte att implementeras under
studiens gång. Det kommer inte ske någon noggrann ekonomisk undersökning för att
undersöka vinning av förbättringsförslagen.
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Rapportens disposition
Tabell 1 RAPPORTENS DISPOSITION

Bakgrunden till studien och dess syfte
presenteras i detta kapitel. Vidare
presenteras intresset för området samt
varför det är intressant. I kapitlet lyfts även
direktiv, avgränsningar och en guide till att
läsa examensarbetet.
Beskriver vilken ansats och vilka metoder
som används samt hur examensarbetet har
framkommer genom de val.
Här presenteras tidigare forskning inom
ämnet ergonomi i form av lyft, olika
statiska rörelser och andra belastningar på
kroppen.
Presenterar fallstudieföretaget överlag
samt processen i det specifika
fallstudieområdet.
I detta kapitel framgår resultatet av den
nulägesanalys som gjorts på
fallstudieföretaget.

Kapitel 1 Inledning

Kapitel 2 Ansats och metod

Kapitel 3 Teoretisk referensram

Kapitel 4 Fallstudieavsnitt

Kapitel 5 Processkartläggningens
resultat

Resultatet av fallstudien analyseras. Vidare
diskuteras olika möjligheter till förbättring
inom området. Analysen är kopplad till
den teoretiska referensramen samt
fallstudien.
Diskussion och slutsats diskuteras baserat
på de resultat som framkommit i studien.
Vidare enas författarna om
rekommendationer till framtida studier och
förbättringsförslag.
Utförlig listning av alla källor som används
i examensarbetet.

Kapitel 6 Analys

Kapitel 7 Diskussion, slutsats och
rekommendationer

Kapitel 8 Källförteckning
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2. ANSATS OCH METOD
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för examensarbetet samt vilka metoder som
används och metodkritik.
Ansats och tillvägagångssätt
Detta examensarbete grundar sig i ett uppdrag som författarna till examensarbetet fick
tilldelade sig av ett industriföretag. Efter godkännande och överenskommelse med både
handledare på högskolan och på företaget påbörjades arbetet. Först påbörjades en
litteraturstudie för att samla information som kunde användas i fallstudien som gjordes
parallellt med litteraturstudien. Fallstudien gjordes i syfte av att få en nulägesbeskrivning över
ergonomin på ett industriföretag. Fallstudien möjliggjordes med hjälp av besök, observationer,
intervjuer och data av personal på fallstudieföretaget.
Patel & Davidsson B, (2011) menar att de forskningsmetoder som används i forskningssyfte
kan vara deskriptiv, explanativ eller explorativ. Att en metod väljs i början tyder inte heller på
att det är den som används i slutet av en studie, utan den kan komma att ändras efter behov.
Den deskriptiva metoden används ofta vid början av en bred studie för att få en grundlig och
klar bild med information som kan användas i vidare studier. Metoden utgör sig ge en mycket
klargörande studie och kan med fördel användas som grund till en explorativ studie. Den
explorativa metoden för studier är en mycket flexibel metod som ger stor klarhet vid problem
och situationer. Information kan samlas in via litteraturstudier, intervjuer eller enkäter.
Slutligen kan den explanativa studien användas vid undersökning av variablers samband
(Saunders, et al., 2009).
I detta examensarbete var forskningssyftet att undersöka hur ergonomin kan kartläggas i en
produktionscell, samt föreslå och jämföra lösningar på identifierade problem. Därför valdes till
en början en deskriptiv metod för att finna klarhet om ämnet och undersöka metoder som finns
att arbete med. Detta skedde med hjälp av en litteraturstudie. Vidare användes den explorativa
metoden där intervjuer gjordes på ett fallstudieföretag för att finna klarhet i ett problem som
exciterar på en verklig arbetsplats.
Grovt kan hela examensarbetet delas in i tre olika led. (Senare kommer dessa delar beskrivas
ytterligare):
1. Datainsamling med hjälp av litteraturstudier samt fallstudien som innefattade
intervjuer, egna observationer, material av företaget mm.
2. Nulägesbeskrivning som framkommit med hjälp av datainsamlingen och som
används som underlag vid nästa och sista steget.
3. Slutsats, diskussion i form av analys av nulägesbeskrivningen men även en slutsats
i form av förbättringsförslag och analys av dem.
2.1.1. Ansats

Vid utförande av en studie finns två olika forskningsstrategier som kan användas vid
genomförande av en teoretisk och empirisk studie: (Saunders, et al., 2009)
 Induktiv
 deduktiv ansat
Det som skiljer de olika strategierna åt är huruvida man använder exciterande teorier, vilka
används i den empiriska studien(deduktiv) eller om nya metoder och teorier skapas baserad på
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den empiriska studien(induktiv). Det bör noteras att vid en induktiv studie krävs en enorm
förkunskap inom ämnet som skall studeras.
I detta examensarbete har en deduktiv studie gjorts där information om teorier och metoder
samlats in med hjälp av litteraturstudie samt intervjuer, vilka senare använts vid
processkartläggning och ergonomisk kartläggning.
Kvalitativ och kvantitativ metod
Det finna olika sätt att bearbeta information på och vid granskning av data är det bra att innan
undersöka de olika metoderna. Två metoder som finns och som använts i examensarbetet är
kvalitativ och kvantitativ metod. Generellt kan en beskrivning ges som att kvantitativ metod
ombildar information till siffor och mängder och att en kvalitativ metod handlar om att ombilda
den information som samlas in till ord (Solvang & Solvang, 1997).
Svensson , (1987) har en annan beskrivning av de båda metoderna. Han menar att kvalitativ
metod är information i form av mjuk data som inte kan mätas i siffror och som ofta är svårt att
mäta överlag. I examensarbetet har metoden använts i form av intervjuer, enkät, litteraturstudie
mm.
Till skillnad från mjuk data så beskrivs istället kvantitativ metod som hårddata som siffror som
kan visas i tabeller och diagram som kan mätas och beskrivas i statistisk bemärkelse (Svensson
, 1987). I examensarbetet har metoden använts vid mätningar av tid vid olika moment, räkna
antal lyft mm.
Forskningsstrategi
För att skapa ett bra och komplett examensarbete behövs en bra forskningsstrategi. Vid
definiering av forskningsstrategi behöver val av inkluderade människor i arbetet ske. Samt
vilken insamlingsteknik som skall ske och inom vilket tidsperspektiv. Vilken strategi som väljs
beror på vad som skall studeras. Likaväl väljs omfattning samt vilka kunskaper som innehas
sedan tidigare (Saunders, et al., 2009).
En fallstudie är en undersökning som fokuserar på endast ett mindre område. Det kan vara en
viss grupp människor, ett företag eller en viss bransch. Fallstudien går ut på att samla
information för att skapa en snabb och heltäckande bild av fokusområdet genom intervjuer,
deltagande eller iakttagelser (Davidsson & Patel , 2003).
Under detta examensarbete har ett antal metoder använts för att samla all information som
krävs för att komma fram till ett slutresultat. En allmän granskning av ett område har gjorts
men även en fallstudie har utförts för att utforska och granska ett område ytterligare.
Davidsson & Patel , (2003) styrker att en fallstudie är bra att använda för att undersöka ett visst
förlopp i ett företag. Genom att göra detta blir arbetet mer verklighetsförankrat. Vidare
beskriver Olsson & Sörensen , (2011) att en fallstudie innefattar olika metoder som gemensamt
samlar den information som behövs för att undersöka och följa en process.
2.3.1 Datainsamlingsmetoder
Primär och sekundär data

Den data som samlas in med hjälp av olika forskningsstrategier kan delas in i två olika fack:
 Primär data- är den data som ges vid första tillfället av observationer eller intervjuer för
att få en snabb och övergripande bild av en situation (Saunders, et al., 2009).
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Sekundär data- är den data som redan existerar sedan tidigare forskning. Denna data
kan användas för att sättas i sammanhang med primär data. Vid användning av
sekundär data är det mycket viktigt att noggrant undersöka källor för att säkra att
informationen är korrekt och uppdaterad (Davidsson & Patel , 2003).

I detta examensarbete har både primär och sekundär data använts. Den primära informationen
har samlats in via en survey-undersökning och observationer på fallstudieföretaget, medan den
sekundära informationen har samlats in via en litteraturstudie.
Den sekundära informationen har innan användning kontrollerats noggrant och jämförts mot de
riktlinjer som givits för att finna bra och säkra källor till ett examensarbete. Bland annat har
förtroendet för en viss data stärkts genom att flera olika vetenskapliga artiklar styrker varandra.
Data som givits av fallstudieföretaget har granskats på plats tillsammans med handledare och
andra operatörer för att säkerhetsställa att informationen är korrekt.
Tekniker för datainsamling

Datainsamlingsmetoder innefattar alla de metoder som används för att samla in hård och mjuk
data för att undersöka ett visst område. Det finns inga regler för hur och vilka metoder som
skall användas men de mest effektiva och de vanligaste är som ovan nämnt: (Svensson , 1987)
1. Intervjuer
2. Observationer
3. Litteraturstudie
De olika metoderna används baserat på vad som undersökt, tidsåtgång och vad som väntas som
resultat. Alla dessa tre metoder har använts effektivt under examensarbetets gång och med
positiva resultat beskrivs de löpande i examensarbetet.
Intervjuer

Intervjuer är ett sätt att samla information via personlig kontakt och samtal. Genom att
intervjua människor ställs frågor som granskaren vill ha svar på. Det är ett måste att
förberedelsen av intervjun är noggrann och komplett. Det kräver därför mycket tid vid
förberedelse eftersom det även tar mycket tid att intervjua människor. Eftersom att intervjuerna
är så tidskrävande och komplexa i vissa fall är det viktigt att både personen som intervjuar och
människan som intervjuas är väl avsiktliga om varför intervjun görs (Svensson , 1987).
En intervju kan utföras på olika sätt och de kan ha olika grader av strukturering och
standardisering. Vid strukturerade intervjuer är det standardiserade frågor som används för att
få en så strukturerad intervju som möjligt. Genom att använda samma frågor till olika
människor som verkar inom ett visst område kan kvantitativ data samlas in i syfte av att
försöka få en större bild av en situation. Strukturerade intervjuer används med fördel vid
skildrande och explanativa forskningar. Semistrukturerade intervjuer är intervjuer med frågor
som sammanställs innan varje möte och efter individ och situation. Frågor kan tillkomma, tas
bort eller ändras under intervjuns gång baserat på relevans. Slutligen finns det ostrukturerade
intervjuer som används när det inte skall sättas några gränser på tankar, idéer och åsikter.
Intervjuer utförs utan några frågor och individen får självmant berätta och prata om det som
denne finner intressant (Saunders, et al., 2009).
I denna studie har intervjuer skett på fallstudieföretaget mellan två författare som intervjuar och
en operatör som besvarar. Intervjuerna har skett ostrukturerat då en survey-undersökning
utfördes för att operatörerna skall få tid att fundera över sina svar i en lugn miljö. Under
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intervjuerna kom frågor upp på plats samt fick operatörer prata öppet om det som de fann
intressant. Denna data skrevs ned för vidare diskussion samt sammanställning i senare skede.
Observationer

Olsson & Sörensen , (2011) beskriver att observationer är en bra metod för att få en bild av en
process. Det ger snabbt information vid en nulägesanalys. Observationstekniken kan användas
som huvudteknik eller som supplement till andra insamlingsmetoder beroende på situation.
Enligt Olsson & Sörensen , (2011) finns det olika typer av observationer vilka alla använts
under processen av examensarbetet och dessa är:
1. Direkt observation- är det som sker direkt framför ett öga i nutid och som avläses och
uppfattas direkt.
2. Indirekt observation- är saker som inte sker i nutid och direkt framför ögonen utan mer
vid avläsning av mätningar. Ett exempel på detta är EKG där den indirekta
observationen görs av personen som läser av en graf medan den direkta observationen
görs av EKG-maskinen.
3. Deltagande observation- vid denna typ av observation är personen som observerar
väldigt viktig och likaså momentet eller processen som observeras. Det är i dessa
situationer som den observerande personen inte har några bakomliggande fördomar
utan endast befinner sig i situationen och nuet.
I denna studie användes direkt observation under alla besök på fallstudieföretaget. Indirekt
information har skett vid information som givits av handledare på fallstudieföretaget. Slutligen
har deltagande observation använts vid utförande av det fysiska arbetet för att känna av
belastningen på arbetsplatsen för senare analyser.
2.3.2 Litteraturstudie

Enligt Olsson & Sörensen , (2011) är en litteraturstudie en metod som är mycket vanlig i
många sammanhang där pålitlig information skall samlas in. Ofta görs en litteraturstudie vid
skolarbeten av högre grad och även examensarbeten för att få en vetenskaplig grund. De
centrala delarna i en litteraturstudie är:
1. Bakgrund till litteraturstudien
2. Syfte med litteraturstudien
3. Frågeställningar som besvarar syftet till litteraturstudien
4. Insamlingsmetoder
5. Pålitlighet av källor m.m. för att granska hur pålitlig informationen är.
Alla dessa delar tillsammans utgör pålitlig och vetenskaplig fakta.
I detta examensarbete har databaserna Google Scholar och Discovery använts för att finna
relevant information till litteraturstudien. För att endast få kunskap om relevant data och sålla
bort ytterligare information har ett antal sökord använts vilka nämns nedan:
ERGONOMI, ERGONOMICS, ARBETSMILJÖ, VOLVO CE, BELASTNING,
LYFTVERKTYG, KROPPSKADOR, FÖRDELAR, FÖRBÄTTRING
Strukturen på litteraturstudien i detta examensarbete är lagt på det sätt att först ges en bred
introduktion till ämnet för att skapa en övergripande bild för att sedan mer specifikt fokusera på
olika områden inom ämnet.
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2.3.3 Processkartläggning

Vid en processkartläggning skall det ges en detaljerad bild över hur en process går till och alla
moment som tillsammans skapar processen. För att kunna utföra en processkartläggning krävs
god förståelse, kunnighet och information om nuläget. Det är först när god kunskap och
förståelse för en process finns som en process kan förbättras. Syftet med processkartläggningen
är inte endast att ge en bild av nuläget utan att förstå vilka moment i kartläggningen som ger
värde och vilka som är en slöseri (Petersson , et al., 2011).
I detta arbete har processen kartlagts i detalj med hjälp av bilder på varje moment för att ge
läsaren en detaljerad och övergripande bild av processen som studerats.
Trovärdighet
Olsson & Sörensen , (2011) talar om att det ibland är svårt att fastställa huruvida en källa till
information är äkta och pålitlig eller inte. För att säkerhetsställa att studien uppnår en
vetenskaplig höjd är det mycket viktigt att se till att all information i studien är trovärdig.
Säkerhetsställningen sker genom att kritiskt granska insamlad data, resultat, test och metoder
(Ejvegård, 2009). För att reda ut om en källa är pålitlig samt objektiv eller inte används tre
olika ord som reder ut frågorna kring tillförlitlighet:
1. Reliabilitet – är ett ord som står för rangen av sammanträffningar som uppstår när
information granskas. Vid hög rang av sammanträffningar anses reliabiliteten vara hög.
För att den skall räknas hög krävs även att undersökningen av reliabiliteten utförs med
mycket noggrannhet och väl systematiskt (Olsson & Sörensen , 2011).
Ejvegård, (2009) beskriver reliabilitet som ett mått som kopplas till hur väl en studies
metoder och insamling av data har medför pålitliga resultat. Vidare nämner Ejvegård,
(2009) att det är mycket viktigt att noggrant granska de instrument som använts vid
insamling av data samt att tid för insamling av data är mycket viktig att ta i beaktning.
En annan aspekt som kan minska en studies reliabilitet är författarnas egen kunskap och
fördomar vilka leder till olika tolkningar av resultat.
Detta arbete grundar sig på observationer och intervjuer vilka svaren och fakta har
analyserats av författarna. Arbetet har även skett under en begränsad tid vilket lett till
att vissa fakta och metoder hade kunnat analyseras ytterligare om det gavs tid. Detta
påverkar därför examensarbetes reliabilitet. Den valda forskningsstrategin har dock
valts och formats efter att få högsta möjligt reliabilitet.
2. Validitet- är något som mäter ett visst mätinstruments möjlighet att kunna mäta rangen
av sammanträffningar och därmed även reliabiliteten. För att ha hög reliabilitet krävs
därför även hög validitet (Olsson & Sörensen , 2011). Vid optimal validitet krävs att
god kunskap inom mått för att under studiens gång kunna jämföra det mot insamlad
fakta (Ejvegård, 2009).
Validiteten i arbetet har testats baserat på den data som samlats in via intervjuer och
observationer. Data som använts i processkartläggningen har givits av
fallstudieföretagen under ett antal besök för att under senare skede sammanställas. För
att öka validiteten har all data skrivits ned för att minska risker för glömska eller
omtolkning efter en viss tid.

9

3. Objektivitet- Ejvegård, (2009) menar att en trovärdig studie skall sträva efter att vara
objektiv. Genom att vara objektiv avstår studien från egna åsikter och tankar som kan
rikta arbetet åt olika håll. Det kan dock i många fall förekomma tolkningar som
omedvetet inte är objektiva och som kan komma att påverka det slutgiltiga resultatet.
För att upprätthålla objektiviteten i en studie är det mycket viktigt att inte bara granska
metoder och data utan även resultatet (Saunders, et al., 2009).
För att behålla objektiviteten i examensarbetet har mycket vikt lagts på diskussion om
metoder, resultat mm. Under arbetets gång har fokus varit på att inte ställa riktade
frågor under intervjuer utan vara med ostrukturerade.
Analys av data
Analysen av data och insamling av information i ett projekt kan fortgå under hela arbetets
gång. Det finns oftast alltid mer information att hämta, och mer att observera. Det är viktigt att
kunna veta när man ska sluta samla in information och istället börja med en intensivanalys av
den funna informationen. Hur lång insamlingsfaser är beror på olika faktorer som till exempel
tid och pengar (Merriam, 1994).
Desto mer insamling och analys man har kan gå in djupare i området och kunna ytterligare
detaljera sig. Men det är viktigt att kunna plocka fram all material på ett strukturerat sätt för att
få fram informationen i fallstudiet som görs pallaret med teorin (Merriam, 1994).
Merriam, (1994) har ställt upp fyra riktlinjer där man kan avsluta fasen av
informationssamling:
 När det inte längre finns källor med ny eller givande information
 När kategorierna som funnits är mättade med information
 När regelbundenheter börjar visa sig i data som samlats in
 När överflödig information börjats samla in
I denna studie har analys pågått parallellt med insamling av data. Insamlingsperioden har skett
tills det stadie där källor börjat ta slut samt tills vissa regelbundenheter har visat sig i
informationen som samlats. Vid det stadie där ett mönster har visat sig har en slutsats kunnat
dras och mer informationssamlande eller analyserande har inte krävts.
Som tidigare nämnts har analys av informationen skett samtidigt som data samlats in för att
underlätta sammanställningsfasen. Rådata som samlats in har strukturerats efter relevans,
anteckningar och olika ämnesområden. Informationen har även strukturerats efter tidsfaser för
att samla den nödvändiga informationen i olika fack att gå tillbaka till och lätt finna. I en
senare fas har även informationen i de olika kategorierna kopplats samman för att finna
gemensamma länkar.
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3. TEORETISK REFERENSRAM
I detta kapitel återges all den teori som krävs för att kunna förstå ämnet som behandlas samt de
metoder som använt för att komma fram till ett resultat.

Ergonomi
Ergonomi räknas till området arbetsplatsdesign och enligt tidigare forskning är ergonomi
relaterat till säkerhet och hälsa (Schell, et al., 2011). Vad ergonomi har för betydelse för både
anställda på företag och för företaget själv har diskuterats. Enligt Makhbul , (2013) påverkar
både ergonomi och andra fysiska omliggande faktorer medarbetare och därmed även
produktiviteten i ett företag. Brister i ergonomin med mera påverkar både den fysiska och
psykiska hälsan vilket i sin tur minskar produktiviteten och hindrar idéer. Vidare kan dålig
arbetsmiljön leda till psykisk ohälsa, depression och minskad tillfredställelse av tillvaron på
arbetet. Gemensamt med fysiska besvär som huvudverk, led och muskelvärk leder problemet
till frånvaro och även kostsamma sjukskrivningar. Problemet är stort och är som en ond cirkel
som hämmar utveckling av företag och personalens kompetens.
En ergonomisk arbetsplats skall vara utformad på ett sätt så att den är en tillgång för den
anställda och uppmuntrar denna till att utföra ett bra och så effektivt arbete som möjlighet.
Arbetsplatsen skall vara värdehöjande. Genom att skapa en effektiv arbetsplats skapas en
balans mellan den anställdas egenskaper och vad uppgiften kräver. Denna balans skall
påtvinga ett så effektivt arbete som möjligt. Det är därför viktigt att för att kunna tillämpa en
ergonomisk arbetsplats ha kunskap och förståelse för den mänskliga kroppen, dess utformning
och rörelsemönster. Alla anställda är utformade på olika sätt i olika storlekar, längd, styrka och
rörelsemönster. Därför är detta en del av alla faktorer som behöver beaktas för att kunna skapa
en så ergonomisk arbetsplats som möjligt som passar alla människor. Dessa anpassningar och
personliga utformningar är något som ofta kostar pengar men jämfört med den minskade
effektiviteten och sjukskrivningen kan det ses som en investering av tid och pengar som
kommer låta företaget utvecklas i framtiden (Makhbul , 2013).
Tid, kraft och hållning skapar tillsammans en enhet som benämns som fysisk ergonomi och
som kan gestaltas som en kub. (Se figur 2) Faktorerna har ingen betydelse enskilda men
gemensamt skapar de den ergonomiska situationen (Forsman, et al., 1999) (Laring, et al.,
2002).

11

Figur 11 Samband mellan tid-Kraft- hållning, (Forsman, et al., 1999)



Tid- tid är en viktig aspekt vid ergonomi. Om en mycket påfrestande aktivitet utförs
under några få sekunder en gång i månaden är aktiviteten troligtvis inte skadlig, men
om den utför under en lång stund samma dag skulle denna aktivitet orsaka stor skada på
en kropp. Slutligen skulle kroppen vara så förstörd att den inte längre kan utföra
aktiviteten(Bohgard, et al., 2008).
En kropp som utfört påfrestande arbete behöver få återhämtningstid för att återhämta
kroppen och sedan kunna utöva aktiviteten igen. Det behöver finnas lika mycket
återhämtningstid som tid vid utförd aktivitet. Om denna återhämtningsaktivitet inte ges
får kroppen ingen möjlighet till att återhämta sig och den kan i fortsättningen inte utföra
arbetet. Upprepning av en uppgift är inte skadligt om tid för återhämtning ges emellan
varven men om detta inte är möjligt kan det ta åratal att återhämta sig av de skador som
uppkommer (Bohgard, et al., 2008).



Kraft- kraft och belastning är en annan faktor som kan skapa förödande skador på
kroppen eftersom kroppen inte kan hantera för stora krafter. Vid stora kraften med
omedelbar förstörelse på kroppen är tidsfaktorn inte relevant men vid kraften under
denna gräns är det tiden som bestämmer hur länge kroppen orkar utsätta sig för kraften
och belastningen (Bohgard, et al., 2008).



Hållning- placering av kroppen vid arbeten har ens stor inverkan på styrka och
uthållighet i musklerna. Arbeten som kan vara lätta att utföra i en hållning kan vara
mycket svåra i en annan. Samt kan hållningen leda till mycket statisk belastning på
kroppen som kan leda till skador. Statisk belastning är mycket skadlig eftersom det är
mycket svår och ibland omöjligt att bli återställd (Bohgard, et al., 2008).

Att anställda är utformade på olika sätt och därmed skapar olika förutsättningar för en
arbetsplats med god ergonomi är inte det enda som behöver fokus, utan vad personalen har för
tidigare erfarenheter är även en stor faktor till hur personal uppfattar den nuvarande
arbetsplatsen. En människa med samma fysiska utformning kan ha mycket stora skillnader i
uppfattning och tycke om en arbetsplats. Om en person tidigare arbetat i mycket dåliga
arbetsförhållanden kan en arbetsplats med lite bättre förhållande kännas mycket mer positiv.
Detta i och med att det är en förändring, gentemot den andra anställda som tidigare arbetat på
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en mycket mer ergonomisk arbetsplats. Detta problem har gjort det svårt att forska inom
området samt sätta standarder vid denna typ av arbete och förbättringar (Lachterman & Meir,
2004).
Tillgodosedd personal kan ses som ett kvitto på ett framgångsrikt företag eller organisation
därför kapaciteten anses positiv. Detta resonemang grundar sig i tanken av att glad och frisk
personal inte sjukanmäler sig eller avslutar sin anställning samt att de arbetar mer effektivt och
blir mer engagerade i sitt arbete och tänk (Lachterman & Meir, 2004).
En väl utformad och ergonomisk arbetsplats är inte det enda som krävs för att få framgångsrik
personal utan det finns ytterligare faktorer som först måste vara tillfredsställda. Det är fem
stycken behov som människan har: (Kaufmann & Kaufmann, 2010)
1. Grundläggande behov som mat och kläder
2. Trygghet
3. Kärlek
4. Uppskattning
5. Självförverkligande
Enligt Kaufmann & Kaufmann, (2010) är det först när de första behoven uppfyllts som
personalen kommer känna sig trygg och söka tillfredställelse och därmed vilja utvecklas i
arbetet. Enligt teorin krävs det att de första grundläggande behoven är täckta för att kunna få
personal som utvecklas, gynnas av en ergonomisk arbetsplats och därmed kan bidra till ett
positivt resultat till företaget eller organisationen.
Vidare forskning har gjorts för att undersöka vad som får anställda motiverade till att utvecklas
och vad företag kan göra för att påverka dennes motivation. Ofta kan positiva och negativa
upplevelser ses som två motpoler men här menar Furnham & Eracleous, (2009) att det är två
olika fack som är baserade på helt olika faktorer. Teorin benämns som tvåfaktorteorin och
denna består av hygienfaktorer och motivationsfaktorer.
Tabell 2 Tvåfaktorteorin, (Furnham & Eracleous, 2009)

Hygienfaktorer är det som bidrar till
missnöje bland anställda och detta kan vara
faktorer som:
 Administration
 Kontroll
 Relationer med arbetskollegor
 Lön
 Fysisk arbetsmiljö såsom ergonomi

Motivationsfaktorer är något som istället är
något som är kopplat direkt till arbetet och
består av faktorer som:
 Prestation
 Ansvar
 Motivation
 Erkännande

För att få personal som är glada, friska och engagerade kan överordnad antingen fokusera på att
öka motivationsfaktorer och före dem mer positiva eller fokusera på hygienfaktorer och minska
missnöjet, alternativt skapa en balans mellan båda delarna som ger ett positivt resultat
(Furnham & Eracleous, 2009).
Handgreppsergonomi
Ett arbetande moment med ett handgrepp kan nämnas som gripande eller icke gripande
beroende på vad det är för handgrepp. Det finns olika grepp som en frisk människa kan arbeta
med. Kraften av dessa grep beror på olika fysiska aspekter som kön, ålder, livsstil med mera.
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Ett gripande grepp är det grepp då handen griper tag om till exempel ett föremål. Ett icke
gripande grepp är till exempel tryck eller slag med styrkan i handen (Ericson & Odenrick,
1994).
Målet med ett handtag är att kunna ta ett föremål med kraften från muskeltrådarna till
föremålet. För att kunna optimera handtagen gäller det att optimera kraftöverföringen från
musklerna till greppet av föremålet. Utvecklingskraften som överförs i handtaget blir mer
effektiv i form av en kompressionskraft istället för en skjuvkraft (Ericson & Odenrick, 1994).
Handgreppet med skarpa kanter är viktigt att undvika eftersom det kan skapa högt tryck i
handen. För att få så optimalt handtag som möjligt är det viktigt att utforma handtaget med
cirkulärt tvärsnitt. Mellan handen och handtaget bör det vara en hög friktion och utrymmet i
handen ska finnas för öppning och stängning (Ericson & Odenrick, 1994).
Antropometri
Ordet antropometri kommer från det grekiska språket och betyder människa, mått och verktyg
att mäta med (Nationalencyklopedin, 2016).
Nutida beskrivning av ordet är att antropometri är en vetenskap av studerande av en människas
kroppsmått. Antropometriska mått kan delas in i två olika mått- strukturella (statiska) mått och
funktionella (dynamiska) mått. Numera är det mycket vanligt att människan arbetar med en
stark förbindelse till teknisk utrustning och det begränsar antal skiftande ställningar i
arbetstillfället. För att få mest optimalt resultat bör tekniken formas med avsikt på brukarens
bekvämlighet (Kungliga tekniska högskolan, 2015).
Tillämpad antropometri är ett begrepp med tillhörande villkor som är grundläggande: (Ericson
& Odenrick, 1994)
 Rörelseutrymme
När en arbetsplats ska utformas är det nödvändigt att det finns måttligt med utrymme
för alla olika kroppsdelar.
 Räckvidd
Räckviddsmåtten avgör största möjliga avstånd och storlek för placering.
 Kroppsställning
Ett exempel kan vara vilken höjd det ska vara på arbetsbordet vid stående arbetsställe.
 Muskelstyrka
Villkoret är ytterst viktigt för att bestämma nödvändig kraft vid rörelse av manöverdon
och andra manuella rörelser som t.ex. lyft. För det mesta är det ett gränsvillkor men det
kan också vara två gränser beroende på tyngdkraften som påverkar kroppsdelarna.
Arbetsmiljöverkets miljöriktlinjer
När en process ska utformas är det viktigt att redan i början tänka på god ergonomi. Enligt
arbetsmiljöverkets ergonomiska perspektiv ska arbetsplatsen vara utformad på ett ergonomiskt
vis för båda könen (Arbetsmiljöverket, 2015).
AFS 2012:2 är lagen om att förhindra hälsofarliga arbetsmoment samt belastningar för leder,
muskler och skelettet. I kapitel 4§ som handlar om belastningsergonomi står det att
bedömningen utgörs utifrån hur tempot på arbetet förhåller sig till lyften. Belastningsbesvär
förkommer oftast i samband med tunga lyft och obekväma arbetsrörelser (Arbetsmiljöverket,
2015).
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Dessa riktlinjer har arbetsmiljöverket för arbetsställning och belastning: (Arbetsmiljöverket,
2015)
- Handtrycken i rörelse bör inte överstiga 150 Newton
- ”lyft av bördor under 7 kg inom underarmsavstånd och under 3 kg inom trekvarts
armavstånd 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
armavstånd”
- Vid tunga lyft ska arbetarna undvika manuella lyft. Tekniska hjälpmedel ska finnas för
att underlätta lyftet.
Arbetsmiljölagen syftar att nå upp till en bra arbetsmiljö genom att förhindra olycksfall och
andra aspekter som påverkar människan i arbetet. Teknik samt arbetsvolymen och arbetsplats
skall utformas på efter anställda och anpassas på grund av psykiska och fysiska belastningar.
Med högt arbetstempo och stress kan belastningsbesvär bli mer vanligt. Arbetsgivaren har
ansvaret för att utforma arbetet på ett skonsamt sätt för att minska den fysiska belastningen som
kroppen regerar på och som påverkar hälsan negativt (Tägtström, 2015).

Arbete-livsbalans
Kompetensutveckling
Erkännande
Inflytande och
delaktighet

Fysisk hälsa
Psykisk hälsa
Stress
Motivation
Engagemang
Arbetstillfredsställelse
Arbetsmoral
Arbetsklimat

Organisatoriska förbättringar

Hälsa och säkerhet

Anställdas välbefinnande

Hälsofrämjande
arbetsplatsinsatser

PATH-Modellen
Regeringen och arbetsmiljöverket ville år 2012 i en rapport kartlägga alla områden som enskilt
och gemensamt bidrar till arbetsmiljön. Med denna rapport och kartläggning av alla olika
områden har en modell skapats för att förtydliga och enkelt visa vilka faktorer som berör
området. Genom att beakta alla olika punkter skall en balans av dessa skapa harmoni och bästa
möjliga arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2012).

Konkurrensfördelar
Produktivitet
Frånvaro
Personalomsättningar
Arbetsolyckor och
skador
Kostnader
Anställningsprecision
Kvalitet
Kundnöjdhet

Figur 12 PATH-modellen (Arbetsmiljöverket, 2012)

Figur 3 visar PATH-modellen och denna modell skall vara som riktlinjer för olika arbetsplatser
för att kunna utveckla en bra och gynnande arbetsmiljö. Som ovan nämnt är studien utlagd i en
rapport och är skapad efter forskning som gjort inom området. Det finns dock ingen vidare
forskning på huruvida modellen ger någon effekt och om den är positiv. Enligt forskarna Falk
och Ottosson som har skapat denna modell leder hälsofrämjande arbetsinsatser på företag till
att anställda får ett bättre välbefinnande och i sin tur leder detta till organisatoriska förbättringar
som t.ex. mindre frånvaro, arbetsskador och högre produktivitet (Arbetsmiljöverket, 2012).
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Människa, teknik och organisation(MTO)-perspektiv
När det sker utveckling av tekniska verktyg är det bra att tänka på en totalbild av metoden med
avseende på hur människa, teknik och organisation är sammankopplade och hur de verkar på
varandra. Genom att använda sig av ett system där det finns en bra syn på arbetsmiljön och
säkerheten byggs det lätt enkla rutiner som människa kan ta till sig tillsammans med
användning av tekniken (Rollenhagen, 1995).
En stor och viktig del i MTO-perspektivet är att administrativa system ska skrivas som ett stöd
för människan i organisationen. Företaget ska kunna dela sina tillgångar för att människan ska
vara lyhörd och kunna signalera till andra runt om krig i företaget om något uppstår
(Rollenhagen, 1995).
Det finns en mängd olika system i en organisation och varje system har ett eller flera mål beroende
på vad det är som ska åstadkommas. Varje system kan vara mer eller mindre flexibla i sin
målstyrning. Rollenhagen, (1995) baserar systemperspektivet och konstaterar att samspelet mellan
delsystemen Människa, Teknik, och organisation är det faktorn som är avgörande självförtroendet.

Var finns de belastningsergonomiska riskerna?
Industrin växer för varje år som går och riskerna med belastningen av ergonomi ökar eftersom
människan arbetar i en miljö som kräver mycket fysiskt arbete. När det sker en bedömning av
belastningsergonomisk risk gäller det att kunna se helheten av ingående delar. På detta viss kan
riskkällorna bestämmas och identifiera riskerna som kan uppstå. Riskerna till exempel
sannolikheten för en skada som kan ske samt hur allvarlighetsgraden är på den troliga skadan
(Jarebrant & Garmer , 2011).
Med hjälp av fem aspekter kan helheten beskrivas. Dessa aspekter visas i figur 4 nedan. I varje
aspekt kan belastningsergonomin påverkas och riskerna finns vid varje moment: (Jarebrant &
Garmer , 2011)

Figur 13 Belastningsergonomiska riskerna, (Jarebrant & Garmer , 2011)
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Produkt (Aspekt 1)
Det är viktigt att redan vid start av tillverkning ta hänsyn till hur produkten ska se ut och vilka
villkor behöver uppnå som till exempel behandling och montering. Arbetsmiljöförhållandena
ska vara anpassade till människan och produkten för att undvika ergonomiska belastningar.
Process (Aspekt 2)
Utformning av processen ska ske med avseende på de arbetsmetoder som används och den
hjälputrustningen finns. Detta är grunden i processen till en ergonomisk arbetsplats som är
tillämpad för arbetarna. Olika processer samt cykeltider påverkar arbetsmiljön. Med en kort
cykeltid blir belastningen högre då rörelserna sker mer frekvent. Detta påverkar arbetet
eftersom det blir samma repetition och möjligheten för återhämning blir mindre. Med en längre
cykeltid ger det tillfälle för både återhämtning och säkerställning av arbetet.
Arbetsorganisation (Aspekt 3)
Beroende på hur arbetet är organiserat påverkas ergonomin olika. Av de totala
arbetsuppgifterna fördelade på tid och medarbetare skapar det ett arbetsinnehåll för varje
individ. Genom att rotera arbetsplatserna för arbetarna skapar det en variation och belastningen
kan minska. Det är chefen och arbetsledarens uppgift att utforma organisationen på det bästa
möjliga sätt för att uppnå så minsta möjliga belastning.
Arbetsplats (Aspekt 4)
Arbetsplatsen ska vara ergonomiskt utformad för varje individ som arbetar på arbetsplatsen.
Utformning av platsen görs baserat på de villkor det finns. Villkoren brukar vara arbetsavstånd,
belysning, arbetshöjd, klimat, kraft, lyft och syn. Alla dessa villkor påverkar ergonomin, men
det som i hög grad påverkar ergonomin är arbetsställning, arbetstyngd och arbetsrörelse.
Medarbetare (Aspekt 5)
Alla medarbetare har varierande kompetens och förmåga det vill säga fysik och mentalitet för
att utföra ett arbete. Detta påverkar hur individerna uppfattar belastningen av arbetet. Som
medarbetare är det viktigt att utföra arbetet på ett relevant sätt utifrån de förutsättningar som
finns. Det är viktigt att ta del av medarbetarnas åsikter, eftersom det är deras samverkan som
sätter produktionen i rörelse. I Sverige finns idag en lag om att arbetsmiljön ska vara anpassad
till medarbetarna med förutsättningar av både fysiskt och psykiskt avseende.
3.6.1. Bedömning av risknivån

Bedömning av risknivån på en arbetsplats görs för att identifiera risker, risknivåer samt se hur
allvarliga dem är. Bedömningen av riskerna blir en grund som används för att kunna prioritera
åtgärder. Riskerna kan variera från att vara allvarliga till mindre allvarliga. Det gäller att
prioritera riskerna utifrån allvarlighetsgraden. Utifrån riskerna bedöms dem ifall dem är
acceptabla eller inte genom att dela upp dem i tre olika färger: grön, gul och röd. I det gröna
färgsystemet betyder det att belastningsbesväret är mycket litet eller ingenting och risken för en
händelse är väldigt minimalt. Med gult innebär det att antal risker kan uppstå och ett antal
drabbas av belastningsbesvär. För att bedöma detta behövs det göras undersökningar för att
hitta åtgärder. Rött innebär att många kommer drabbas av belastningsbesvär och åtgärder måste
ske så fort som möjligt.( De olika färgsystemen visas i figur 5 nedan) (Jarebrant & Garmer ,
2011).
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Figur 14 Färgskala av bedömningssystem, (Jarebrant & Garmer , 2011)

Handlingsplan
När en arbetsplats har fått sin riskbedömning och blivit klassad till den färg den åstadkommer
är det dags att ta fram förslag på åtgärder och vilka saker som är viktiga att prioritera i första
hand. Då är det viktigt att ta fram en handlingsplan där alla medarbetarna ska kunna se över
den och vara involverade i arbetet. Handlingsplanen ska utvärdera förändringarna och ta fram
lösningar som ska fungera i praktiken. Desto mer lösningsförslag och idéer som kommer upp i
handlingsplanen desto lättare blir det att hitta en lösning till arbetsuppgiften. Det kan även
förekomma att vissa risker inte kan förändras inom produktionen utan det måste ske större
bedömningar och analyser av vad som ska göras och hur resultaten kan påverka produktionen. I
figur 6 nedan visas ett exempel på en handlingsplan (Jarebrant & Garmer , 2011).

Figur 15 Riskbedömning till handlingsplan, (Jarebrant & Garmer , 2011)

Belastningsanalys
Det finns en mängd olika metoder för undersöka och bedöma ergonomin på. Några av dem
vanligaste metoderna som företag använder sig av är enkätundersökningar, olika former av
mätningar, subjektiv bedömning och video inspelning. Anmärkning via datainsamling är
vanliga och kan förekomma på vanliga kroppshållningar som beror på kraft och andra
arbetsförhållanden. En av dem stora riskerna med kroppshållning är att det kan påverka
muskulär styrka och det skiljer sig från individ beroende på arbetet (Chaikuman, 2005).
En metod som har blivit mer vanligare idag inom industrin är att forskaren själv tar en roll i
arbetet för att kunna identifiera och få ett eget perspektiv av ergonomiska riskfaktorer. Metoden
är vanligast vid implementering av nya delar och vid design av ergonomiska lösningar (Noro &
Imad , 1991).
Värdeflödesanalys
Värdeflödesanalys är ett verktyg som analyserar utvalda flöden för att identifiera
värdeskapande aktiviteter och icke värdeskapande aktiviteter. Metoden används i syfte av att
eliminera onödiga slöserier och optimera flöden. För att kunna identifiera alla slöserier bör en
kartläggning av flödet göras det vill säga en värdeflödesanalys. Sörqvist, (2013) Syftet med
metoden är att analysera det befintliga flödet och med hjälp av analysen kunna få fram icke
skapande aktiviteter som kan förbättras (Modig & Åhlström, 2012).
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Det finns olika anledningar till att göra en värdeflödesanalys. Ett av de vanligaste är för att få
en helhetsbild utav hela flödet. Metoden är även användbar vid olika förbättringsarbeten från
en enskild process till att inkludera alla processer. För att få en grund till planering av
materialflöden eller andra aspekter kring en process kan en man enkelt med en
värdeflödesanalys analysera och få fram värdefull information (Liker, 2009).
Rother & John, (2002) Talar om att en värdeflödesanalys kan göras i tre olika steg. En i
nuläget, en förbättrings värdeflödesanalys och en framtida värdeflödesanalys. Beroende på
flöden eller process kan dessa tre spela roll. Ibland kan ett flöde bli så optimalt som möjligt
bara det finns tillräckligt med resurser medan det ibland är svårt att optimera flödet.
3.8.1. Ergonomisk värdeflödesanalys

Värdeflödesanalys är en metod som används för att följa en produkt genom flödet. Detta görs
för att se vart det sker värdeskapande moment och vart slöserier sker, dvs. där det sker moment
som inte har något värde för slutprodukten. Ergonova står för ergonomisk värdeflödesanaly och
är också en metod för att kartlägga ett flöde men ur en belastningsergonomisk aspekt (Jarebrant
& Öjmertz, 2006).
Ergonova undersöker varje arbetsprocess i flödet där produkt går förbi. Själva bedömningen
görs utifrån tre huvuddelar: arbetsuppgiftnivå, flödesnivå och bedömningen på jobbnivå. Dessa
kommer att sedan delas upp i fem olika bedömningsmallar för att kunna kategorisera dem och
poängsätta arbetsuppgiftens nivå. Bedömningsmallarna är enligt arbetsställning, vikt/kraft,
ergonomisk potential, porositet och variation i arbeten. Genom att bedöma arbetet utifrån
sittande, stående, gående, och eventuell hantering med hänsyn till flödes maxtid visas
arbetsnivån (Jarebrant & Öjmertz, 2006).
Bättre ergonomi och arbetsmiljö leder det färre sjukfrånvaro som minskar stora kostnader för
ett företag. Det är viktigt att förstå tanken med förändringsarbetet och hur konsekvenserna blir
belastningsergonomiskt (Jarebrant & Öjmertz, 2006).
Samband mellan belastningsergonomi och kvalitet
Forskning inom ergonomi har tidigt visat att arbetsplatser med bra arbetsförhållande och
arbetsställningar påverkar människans potential att utgöra jobbet med hög precision och
säkerhet (Granjean, 1988). Arbeten som är utformade och konstruerade efter ett ergonomiskt
perspektiv med hänsyn till en prestationsförmåga hos varje person kommer att påverka
organisationens produktivitet, effektivitet och kvalitet (Corlett & Bishop, 1976).
Det finns flera empiriska studier som visar sambandet mellan belastningsergonomi och kvalitet.
En av dem är RULA-metoden som indelar arbetsställningar. Det visade sig att kvalitébristerna
för en dålig arbetsställning var 10 gånger högre för arbetarna jämfört med den bästa
arbetsställningarna (Axelsson, 2000). Många andra studier har visat att 30-50 procent av alla
kvalitetsarbete är relaterade till brister i ergonomi och arbetsmiljö. Det flesta av bristerna
kommer från belastningsergonomiska arbeten (Falck, et al., 2010).
Att kunna problemlösa delar av arbetsställningar genom att ständig förbättra små aspekter inom
produktionen leder till att kvalitet och ergonomin utvecklas och skapar nya möjligheter för
organisationen. Det är en viktig del i arbetssyftet att ständigt kunna skapa ergonomiska
förbättringar för att skapa ett bättre resultat i arbetet. Många studier har bevisat att ständiga
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förbättringar som drivs som en kvalitetsförbättringsstrategi har varit en del av dem åtgärder
som påvisat av bättre ergonomi och arbetsmiljö (Axelsson, 2000) (Falck, et al., 2010).
PDCA
Plan, do, check, act (PDCA) är en metod som idag används för att underlätta
förbättringsarbeten. (Lmai, 1991) Denna metod kan föreställas som ett hjul som alltid snurrar
och det representerar att företaget ska ständigt göra förbättringar. Verktyget är som ett hjul som
fungerar iterativt och som kan används om och om igen flera gånger (Bergman & Klefsjö,
2006).
Plan-do-check-act är uppdelad i fyra olika faser: (Bicheno, 2007)
Plan (planera)
I första fasen så identifieras problemet för att ta fram viktiga aspekter kring problemets orsak.
Det gäller att hitta definitionen på problemet för att kunna analysera vad som behövs att göra.
Do (gör)
Om fas ett är genomfört och problemet har identifierats så är fas två inte lika svår att utföra. I
den här fasen gäller det att testa och utveckla förbättringar som finns kring problemet. En viktig
del av arbetet är att ha en bra kommunikation så att alla kan vara involverade i processen.
Check (kontrollera)
Fas tre som kanske är den viktigaste fasen men som oftast brukar missas av många företag. Det
är viktigt att avsätta tid för att kunna utvärdera och analysera projektet. Genom att göra det är
det lätt att få en helhetsbild av projektet och hur det ligger till i processen.
Act (standardisera)
Ifall projektet visar säg vara effektiv eller lönsamt för företaget ska fas fyra tas tillvara på. Det
är även viktigt här att alla som är involverade i projektet ska kunna kommunicera med varandra
för att förbättra och standardisera. Här avslutas hjulet och det gäller att förstå budskapet som
har lyfts fram.
Kravspecifikation
En kravspecifikation görs för att sammanställa all information kring en slutprodukt som
beskriver vad den ska uppfylla. Kraven på produkten kan vara allt från utformningen till hur
användningen. Kraven görs utifrån beställarens önskemål och produkten ska kunna uppfylla
dem kraven. Senare i processens gång kommer det framtagna konceptet att jämförs med
kravspecifikationen för att säkerställa att kraven (Österlin, 2010) .
När en kravspecifikation ska skrivas är det viktigt att varje person som kommer i kontakt med
produkten får vara involverad för att kraven ska säkerställas. En kravspecifikation ska även
kunna användas som ett måldokument för att sedan utvärdera i slutfört projekt och se
utvecklingsmöjligheter. Det är ytterst viktigt att få fram så konkreta krav som möjligt för att
kunna mäta dem och se vilka möjligheter det finns (Ullman, 2010).
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4. FALLSTUDIE- FÖRETAGSPRESENTATION
I detta kapitel presenteras fallstudieföretaget Volvo Construction Equipment (VCE) samt
produktionscell 17 och de olika komponenter som de tillverkar.
Volvo Construction Equipment i världen
Volvo Construction Equipment är världsledande inom tillverkning av grävmaskiner, kompakt
och väganläggningsmaskiner. Deras produkter och tjänster är globala och erbjuds i mer än 200
länder (Volvo group, 2016).
Med produktionsanläggning i tio länder och över 150 produktmodeller kan Volvo Construction
Equipment tillfredsställa behoven för alla kunder omkring i världen (Volvo group, 2016).
Volvo Construction Equipment i Sverige
I Sverige finns det ungefär 4200 anställda. Anläggningar finns i Arvika, Braås, Hallsberg och
Eskilstuna. I varje stad tillverkas det olika komponenter som sedan skickas vidare till
montering runt om i världen (Volvo group, 2016).
4.2.1. Volvo Construction Equipment Eskilstuna

Eskilstuna har cirka 1900 anställda, ungefär 800 av dem jobbar på produktionsanläggningen. I
produktionen hanteras maskinbearbetning, härdning, svarvning, montering och målning. Volvo
Construction Equipment är det äldsta industriföretaget som än idag är aktiv inom
anläggningsmaskiner. Allt började i Eskilstuna för cirka 180år sedan och idag ligger även
huvudkontoret för Volvo Construction Equipment i Eskilstuna (Volvo CE, Eskilstuna, 2016).
Volvos miljökrav
Volvo måste självklart ta del av de olika regler och krav som miljöverket har men de har även
en egen standard som följer gällande lagstiftning och som skall användas av Volvo i Sverige
vid planering av ny arbetsplats eller analys av äldre. Denna standard är till för att undvika
stress, arbetsskador och andra arbetsrelaterade sjukdomar (Volvo, 2009).
Vid utformning av nya arbetsplatser skall tekniska och mänskliga krav tas i beaktning för att
utforma bästa möjliga helhetslösning. Det skall dock tas hänsyn till vad som är ekonomiskt och
tekniskt försvarbart (Volvo, 2009).
Alla anställda är olika byggda och i olika åldrar och därför måste hänsyn tas till allas olika
förutsättningar, för att kunna utforma en arbetsplats som passar så många som möjligt (Volvo,
2009).
För att kunna skapa en ergonomisk arbetsplats krävs även att utformningen av produkten
anpassas för att kunna skapa en så ergonomisk tillverkningsprocess som möjligt (Volvo, 2009).
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Nedan följer de olika krav som finns med i Volvo standard:
Tabell 3 Arbetsställningar & Arbetsrörelser- Målnivå, (Volvo, 2009)

ARBETSSTÄLLNINGAR – MÅLNIVÅ
GOD ARBETSSTÄLLNING ÄR NÄR
KROPPENS LEDER OCH
MUSKLER BELASTAS NÄRA SINA
”NEUTRALA” POSITIONER –
AVSLAPPNAD UTGÅNGSSTÄLLNING,
STÅENDE RAKT UPP.

ARBETSRÖRELSER – MÅLNIVÅ
Bra arbetsrörelser är när kroppens leder och
muskler
tillåts fria rörelser med möjlighet till
variation och
återhämtningspauser.

VID MANUELL HANTERING MED EN
HAND FÅR BÖRDAN VÄGA
MAX 0,5 KG VID ÖVERHANDSGREPP
OCH 5 KG VID
UNDERHANDSGREPP.

Ensidiga, högrepetitiva, stora eller hastiga
rörelser ska ej förekomma.

− < 20° FRAMÅTBÖJNING, < 15°
VRIDNING, < 15°
SIDOBÖJNING AV RYGGEN

Manuell hantering av tunga och/eller tröga
föremål ska avlastas med hjälpmedel.

− < 15° FRAMÅTBÖJNING, < 15°
VRIDNING, < 15°
SIDOBÖJNING, 0° BAKÅTBÖJNING AV
NACKEN

Upprepade kraftiga kraftgrepp > 10 procent
MVC (maximal viljemässig kontraktion) (ca
25 N) ska ej förekomma längre stunder eller
ofta.

− < 30° VINKEL MELLAN ÖVERARM
OCH KROPP

Kraftiga handledsrörelser (röd sektor) uppåt
– nedåt och i sidled ska inte förekomma
längre stunder eller ofta.
Kraftiga vridningar av underarmen ska inte
förekomma längre stunder eller ofta.

− ARMBÅGE OCH UNDERARM I
MEDELLÄGE
− HANDLEDEN NÄRA SIN
FUNKTIONELLA
UTGÅNGSSTÄLLNING,
< 30° UPPÅTBÖJD, < 20° SIDOBÖJD
MOT LILLFINGERSIDAN.

Arbetsväxling till olikartat arbete ska ske
efter varje
2-timmarspass eller oftare.
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Tabell 4 Arbetsställningar & Arbetsrörelser- Risknivå, (Volvo, 2009)

ARBETSSTÄLLNINGAR – RISKNIVÅ
– FIXERAD ARBETSSTÄLLNING
LÄNGRE STUNDER ELLER OFTA
– GRIP- OCH ELLER ARBETSAVSTÅND
UTANFÖR ARMLÄNGD
– LÅNGVARIGA MÅTTLIGA
BÖJNINGAR ELLER VRIDNINGAR AV
RYGGEN ELLER NACKEN ENLIGT
FÖLJANDE:
• RYGG >20° FRAMÅTBÖJD, >15°
ROTERAD
• NACKE >15° FRAMÅTBÖJD,
SIDOBÖJD, ROTERAD ELLER
>0° BAKÅTBÖJD
• KRAFTIGT FRAMÅTBÖJD,
FRAMÅTLUTAD, SIDOBÖJD ELLER
VRIDEN RYGG OCH/ELLER NACKE,
OFTA
• RYGG >60° FRAMÅTBÖD UTAN
STÖD, >45° ROTERAD
• NACKE >30° FRAMÅTBÖJD,
SIDOBÖJD, ROTERAD ELLER
>5° BAKÅTBÖJD

ARBETSRÖRELSER – RISKNIVÅ
− högrepetitiva och/eller ensidiga
rörelsemönster,
längre stunder
− statiskt muskelarbete längre stunder
− bundet arbete, få naturliga mikropauser,
liten
möjlighet till återhämtningspauser

− EN VINKEL MELLAN ÖVERARM OCH − brist på variation (arbetsväxling,
KROPP >60°, LÄNGRE
arbetsutvidgning) under arbetsdagen
STUNDER ELLER OFTA
− ENHANDSLYFT MED
ÖVERHANDSGREPP >0,5 KG OCH
UNDERHANDSGREPP > 5 KG LÄNGRE
STUNDER ELLER OFTA

− hantering av tunga och/eller tröga föremål

− ARBETE MED HÄNDERNA I/NÄRA
YTTERLÄGEN, LÄNGRE
STUNDER ELLER OFTA

− upprepade kraftgrepp > 10 procent MVC
(ca 25 N),
längre stunder eller ofta

− VIBRATIONER I KOMBINATION MED − kraftiga vridningar av underarmen, längre
DÅLIG ARBETSSTÄLLNING
stunder eller ofta
− förflyttningar på ojämnt, sluttande, halt
eller stumt
underlag eller i trappor, längre stunder eller
ofta.
− stora krav på precision och/eller kraft
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Arbetshöjd
På arbetsplatsen måste en individuell anpassning ske som tar hänsyn till: (Volvo, 2009)
 Kroppslängd
 Arbetsuppgiftens art
 Arbetsobjektets omfång
Arbetstyngd (fysiologisk belastning)
Arbetstyngden skall vara på den nivå att vilken människa som helst skall oavsett kön och
kroppsbyggnad skall kunna befinna sig i arbetsmiljön och utföra arbetet utan att skada sig
(Volvo, 2009).
Förebyggande arbete borde rikta sig mot att undvika höga belastningshöjder samt långvariga
statiska belastningar. Vid tunga lyft skall lyften kunna ske i rätt och bra arbetsställningar för att
undvika arbetsskador (Volvo, 2009).
Tabell 5 Lyftarbeten- Målnivå

− FÖREKOMST AV DÅLIGA ARBETSSTÄLLNINGAR P G A ARBETSOBJEKTETETS
FORM, GRIPBARHET ELLER KONSISTENS
− ARBETSOBJEKTETS TYNGDPUNKTSLÄGE
− FÖREKOMST AV ACCELERATIONSKRAFTER (HASTIGA LYFT, HASTIGA
INBROMSNINGAR)
− HÖG INTENSITET (T.EX. UPPARBETNING)
− TIDEN FÖR VARJE LYFT OCH BÄRANDE, T. EX. LÅNGA GÅNGVÄGAR
− FÖREKOMST AV STATISKT MUSKELARBETE I SAMBAND MED LYFTET OCH
FÖREKOMST AV ÅTERHÄMTNINGSPAUSER
− DEN TOTALA MÄNGDEN LYFT GODS UNDER DAGEN
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Tabell 6 MANUELLT LYFT OCH BÄRANDE- MÅLNIVÅ, (Volvo, 2009)

Kraft(N)
Start
Fortsättningsvis

Röd

SKJUTA OCH DRA- ARBETE
Gul

>300 (approx. 30 kp)
>200

300-150
200-100

Grön
<150
<100

OVAN DIAGRAM GÄLLER BÄRARE OCH TUNGA EMBALLAGE PÅ HJUL ELLER
SKENOR. OVANSTÅENDE MODELL GÄLLER FÖR GODA
ERGONOMIFÖRHÅLLANDEN, MED ETT SYMMETRISKT TVÅHANDSGREPP. ETT VÄL
UTFORMADE HANDTAG/GREPP PÅ LÄMPLIG HÖJD, OCH UNDER GODA
OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN. (VOLVO, 2009)
Kraft(N)
Start
Fortsättningsvis

Röd
>50 (approx. 5 kp)
>40

Gul
50-40
40-30

Grön
<40
<30

OVAN DIAGRAM GÄLLER SKJUTA- OCH - DRA ARBETE I UPPREPAD
ARBETSCYKEL UNDER I ÖVRIGT GODA ERGONOMISKA FÖRHÅLLANDEN
(TRAVERSKRANAR, UPPHÄNGNINGSANORDNINGAR, LYFTHJÄLPMEDEL, MM)
(VOLVO, 2009)
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Nedan följer ytterligare exempel på rörelser som är lämpade för ergonomiska förhållanden
enligt Volvos standard: (Volvo, 2009)

Figur 16 Ergonomi enligt Volvo Standard, (Volvo, 2009)

Figur 17 Fortsättning, Ergonomi enligt Volvo standard, (Volvo, 2009)
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Emballage
Emballage är en stor och viktig det att anpassa för att utforma en ergonomisk arbetsplats.
Nedan följer riktlinjer som skall främja ergonomiskt arbete: (Volvo, 2009)
 Manuell plockhöjd skall ligga mellan 800 och 1200mm om arbetshöjden är fast.
Avvikelser kan
förekomma beroende på typ av detalj, vikt och frekvens och skall då verifieras och
godkännas.
 Emballagets höjd, djup och bredd skall medge
goda arbetsställningar
 För att erhålla lämplig arbetshöjd och lämpligt arbetsavstånd skall annars material
placeras på ett i höjd och/eller lutning justerbart underlag i nära anslutning till
arbetsplatsen
 Materialets packningsgrad och sätt skall medge god åtkomlighet och lämpliga
handgrepp, t.ex.
underhandsgrepp istället för överhandsgrepp
 Detaljernas tyngdpunkt skall beaktas, tyngdpunkten nära operatören/montören,
omfångsrika
detaljer skall stå upp eller hänga
 Emballagets öppnings-/stängningsanordningar skall vara lätthanterliga
 Tunga konstruktioner i grindar och avgränsningsdetaljer samt otympliga
pallkonstruktioner skall inte förekomma.
 Hjul på materialbehållare som skall flyttas manuellt skall vara lättstyrda och ge låg
friktion mot underlaget
 Emballage skall vara konstruerade så att lyfthjälpmedel kan användas för material om
vikt och övriga belastningsfaktorer så kräver.
Lyfthjälpmedel
Lyftmedel skall finnas där för att underlätta arbetet och främja god ergonomi. Faktorer som
påverkar behovet av en lyft är: (Volvo, 2009)
 Bördans form, greppbarhet och vikt
 Den totala arbetsbelastningen inom arbetsområdet
 Lyftfrekvens,
 Lyftarbetets varaktighet
 Bärsträcka
 Arbetsställning (åtkomlighet)
 Övrigt: skärskaderisk, kemiska hälsorisker (beläggning), höga temperaturer etc.
Om behovet av ett lyfthjälpmedel finns skall följande punkter uppfyllas för att få införskaffa
lyfthjälpmedlet: (Volvo, 2009)
 Bördans hela vikt skall avlastas
 Hela reella arbetsområdet skall nås
 Lyftverktyget skall vara välbalanserat och lätt att applicera (smidig instyrning viktig)
 För precisionslyft kan utbalanserat lyftverktyg konstrueras
 Manövrering skall kunna ske med ringa kraft och i lämplig arbetsställning, oavsett
emballagestorlek.
Ytterligare information: (Volvo, 2009)
 Lyftverktyget kan i vissa fall kombineras med åtdragningsverktyg, avsyning etc.
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Lyftverktyget skall fungera utan ryck
Tidsåtgången vid hantering skall likna den vid manuellt lyft
Användarna skall ges möjlighet att träna sig i att använda lyftverktyget på rätt sätt. Rätt
inträning =minskad tidsåtgång vid handhavande
Användarna skall få information om att verktygen skall användas och varför
Konstruktionen skall inte skymma sikten för fixeringspunkter och förband som används
vid inpassning och montering.

Fallstudieavsnitt
Produktionsanläggningen i Eskilstuna tillverkar både transmissioner och drivaxlar. Fabriken är
indelad i 33 olika celler som består av bland annat tillverkning, montering testning och
målning.
I denna fallstudie granskas produktionscell 17 där det produceras kugghjul i olika former och
storlekar. Produktionscellen består av både svarvar, svetsmaskiner och tvättmaskiner som alla
operatörer tillsammans arbetar med.
I produktionscellen utförs många tunga lyft och vändningar av kugghjul och även ofta vilket
medför att operatörerna utstår en enorm belastning.
Produktionscell 17 är idag den enda av alla produktionsceller på fabriken som är klassad som
en röd cell av Volvos egna arbetsmiljökrav vilket innebär att åtgärder behöver ske för att
förbättra ergonomin i produktionscellen omedelbart. Detta problem är vad som uppdraget
grundar sig i.
Uppdraget som gavs av Volvo Construction Equipment var följande:
Att kartlägga ergonomin i produktionscell 17 i en nulägesanalys, samt önskvärt att komma med
förbättringsförslag.
4.4.1. Komponenter

I produktionscell 17 så behandlas 41 komponenter varv fem stycken svampar. Kugghjulen
väger från ett halvt kilo upp till ungefär 15kg tillsammans med navet. Svamparna kan väga upp
till 17,4kg. Operationsordningen är olika beroende på kugghjul (Nordström, 2016).
Den vanligaste operationen är att den startar vid svarv 19135 sedan vidare till lasersvets 65201,
svarv/slip 19136 och sen olika beroende på hur kugghjulen ska behandlas. 16 stycken kugghjul
har samma operationer och behandlas exakt på samma sätt i varje maskin. Svamparna börjar
vid svarv 19123 och har en längre process och operation än kugghjulen. När en sats är klar så
skickas det vidare till monteringen (Nordström, 2016).
Satsstorleken kan varier från 24 stycken upp till 250stycken. oftast ligger en stats på 80-100
stycken beroende på kugghjul (Nordström, 2016).

28

4.4.2. Renhet

Det är viktigt att poängtera att varje sats som läggs i emballagen ska vara rena eftersom
kvalitén kan snabbt påverka slutresultatet. Volvo strävar alltid efter den bästa kvalitén och
renhet för att säkerställa att produkten (Nordström, 2016).
Idag är renhet ett problem då det är en definitionsfråga. Det talas både om renhet och att det
skall vara kliniskt rent medan vissa anser att det är rent när en duk som torkats på ett kugghjul
inte blir smutsig (Nordström, 2016).
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5. PROCESSKARTLÄGGNINGENS RESULTAT
I detta kapitel presenteras den kartläggning som utförts på fallstudieföretaget.

Generell utformning av värdeflödet i produktionscellen
Figur 9 nedan visar produktionslayouten av de komponenter som följts under arbetet.

Figur 18 Layout av produktionscell 17, Egen bild

Flödet i produktionscell 17 är mycket komplext då de behandlar 41 olika komponenter som går
igenom olika processer. Bilden ovan visar den avgränsning som har gjorts för att kunna följa de
mest viktiga och vanliga komponenter.
Processflödet i produktionscell 17
Nedan följer ett flöde visat i bild 10-26 för att redogöra en klar bild av flödet och den
ergonomiska situationen.

10. Första ankommer kugghjulen till
produktionscellen vända nedåt i pallen.( Se
bild ovan)

11. Sedan lyfts kugghjulen upp på svarven
19135 åt samma håll(Se bild ovan)
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12. När maskinen processat klart delarna
vänds dem för att få den fina ytan uppåt. (Se
bild ovan)

13. Efter att kugghjulen vänts läggs de ned i
en pall med sidan uppåt(Se bild ovan)

14. Pallen flyttas sedan till Lasersvetsen
65201 där ett kugghjul läggs på bandet med
sidan uppåt(Se bild ovan)

15. Ett nav lyfts ur ytterligare en pall som
kommer från ett sidolager.(Se bild ovan)
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17. Efter svetsningen kommer ett komplett
kugghjul ut på bandet(Se bild ovan)

16. Denne placeras på ett band intill
kugghjulet på lasersvetsen (Se bild ovan)

18. Denna lyfts och snurras för att
kontrollera svetsningen (Se bild ovan)

19. Det kompletta kugghjulet läggs sedan ner
i pallen åt samma håll. (Se bild ovan)
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21. Det kompletta kugghjulet lyfts efter
processen ned åt samma håll i en pall (Se bild
ovan)

20. Pallen flyttas sedan till svarv/slip 19136.
(Se bild ovan)

22. Pallen flyttas till nästa maskin som
är tvätten 81138 (Se bild ovan)

23. Det kompletta kugghjulet läggs åt samma
håll på banden till ovan)
tvätten (Se bild ovan)
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25. Sista stationen är avsyning 01322. De kompletta
kugghjulet lyfts på åt andra hållet för att
kontrolleras.

24. Efter tvätten läggs det kompletta
kugghjulet ned i en pall som flyttas till nästa
station. Det sker en vändning (Se bild ovan)

26. Slutligen lyfts de kompletta kugghjulet ned i en pall som flyttas till färdiglagret inne i produktionscellen.( Se bild
ovan)
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Sammanställning av resultat för flödet
5.3.1. Vändningar

Nedan följer ett vändningschema (tabell 7) av alla detaljer som startar i svarv 19135.
Det som är intressant i vändningsschemat är att de flesta detaljer vänds 2 gånger eller fler och
att det därför är ett stort problem med tanke på ergonomin.
↑ = Läggs med svetspassning uppåt.
↓ = Läggs med svetspassning nedåt.
Röd pil innebär vändning av detalj.
Grön pil innebär att detalj inte behöver vändas.
Tabell 7 Vändningschema över detaljer som startar i 19135

5.3.2. Ergonomi

Nedan följer ett resultat av hur ergonomiskt varje moment i processen är i produktionscell 17.
(Tabell 8)
Resultatet visas enligt följande färgschema:
 Grön- Ingen skadlig inverkan enligt Volvos miljökrav
 Gul- Möjlig skadlig inverkan beroende på antal rörelser eller ställningens varaktighet
enligt Volvos miljökrav
 Röd- Skadlig inverkan vid förekomst längre stunder, långvarigt (sammanlagt >2
tim./dag) eller ofta( >100 ggr/dag) enligt Volvos miljökrav
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Tabell 8 Bedömning av ergonomin i produktionscellen

Beskrivning på arbete

Produktionscell 17

Volvos Krav

Flytta på emballage från
lager till 19135

Idag så flyttar man satsen från
lager till cellen med hjälp av en
truck. Händerna placeras inom
det gröna området d.v.s. 30cm
från kroppen.
Kugghjulen lyfts för hand ur
pallen och in på banan.
Händerna placeras inom det
gula området d.v.s. 50cm från
kroppen.

Händerna får placeras max
30cm från kroppen.

Lyfta ur kugghjul och sätta
på banan

Händerna får placeras max
30cm från kroppen.

Banans höjd är 110cm och
hamnar på ett gult område.

För en person i längd 154cm
skall banhöjden vara mellan
80-95cm och för en som är
191cm skall banhöjden vara
mellan 120-140 .

Idag lyfts det mer än 12gånger
och hamnar på ett rött område.

1-10kg får max lyftas 12 gånger
i timmen

Operatören vrider sig mer än
45 grader
Handleden belastas ganska
tungt och får endast belastas
med 0.5kg. Vilket inte
förekommer på denna cell.

Operatörer får vrida sig max
15 grader
Max 0.5kg belastning för
överhandsgrepp.

Flytta emballage till 65201

Emballaget flyttas för hand
med hjälp av en vagn.
Händerna hamnar på inom
gula området d.v.s. 50cm från
kroppen.

Händerna får placeras max
30cm från kroppen.

Lyfta upp kugghjul och nav
på banan

Kugghjulen lyfts för hand ur
pallen och in på banan.
Händerna placeras inom det
gula området d.v.s. 50cm från
kroppen.

Händerna får placeras max
30cm från kroppen.

Vända på kugghjulet innan
det lyfts ned i emballage

Banans höjd är l00cm och
hamnar på ett gult område.
Idag lyfts dem mer än 12
gånger och hamnar på ett rött
område.
Operatören vrider sig mer än
45 grader
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För en person i längd 154cm
skall banhöjden vara mellan
80-95cm och för en som är
191cm skall banhöjden vara
mellan 120-140
1-10kg får max lyftas 12 gånger
i timmen
Operatörer får vrida sig max
15 grader

Lyfta upp och kontrollera
samt lyfta ned i emballaget

Kugghjul komplett lyfts upp
för hand för att kontrollera
svetsen. Idag lyfts dem mer än
12 gånger och hamnar på ett
rött område.
Banans höjd är 100cm och
hamnar på ett gult område.
Handleden belastas ganska
tungt och får endast belastas
med 0.5kg. Vilket inte
förekommer i denna cell.
Operatören vrider sig mer än
45 grader

Händerna får placeras max
30cm från kroppen
För en person i längd 154cm
skall banhöjden vara mellan
80-95cm och för en som är
191cm skall banhöjden vara
mellan 120-140
1-10kg får max lyftas 12 gånger
i timmen
Max 0.5kg belastning för
överhandsgrepp
Operatörer får vrida sig max
15 grader

Flytta emballage till 19136

Emballaget flyttas för hand
med hjälp av en vagn.
Händerna hamnar på det gula
området d.v.s. 50cm från
kroppen

Händerna får placeras max
30cm från kroppen.

Lyfta upp kugghjul
komplett på banan

Kugghjul komplett plockas upp
i emballaget för hand.
Händerna placeras inom det
gula området d.v.s. 50cm från
kroppen.

Händerna får placeras max
30cm från kroppen

Banans höjd är 110cm lång och
hamnar på ett gult område.
Idag lyfts dem mer än 12
gånger och hamnar på ett rött
område.
Operatören vrider sig mer än
45 grader
Lyfta ner kugghjul komplett Kugghjul komplett plockas av i
banan och läggs ner i
i emballage
emballaget. Händerna placeras
inom det gula området d.v.s.
50cm från kroppen.
Banans höjd är 110cm lång och
hamnar på ett gult område.
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För en person i längd 154cm
skall banhöjden vara mellan
80-95cm och för en som är
191cm skall banhöjden vara
mellan 120-140
10kg får max lyftas 12 gånger i
timmen
Operatörer får vrida sig max
15 grader

Händerna får placeras max
30cm från kroppen
För en person i längd 154cm
skall banhöjden vara mellan
80-95cm och för en som är
191cm skall banhöjden vara
mellan 120-140

Idag lyfts dem mer än 12
gånger och hamnar på ett rött
område.

Flytta emballage till tvätt

Lyfta upp kugghjul
komplett till tvätt

Operatören vrider sig mer än
45 grader
Emballaget flyttas för hand
med hjälp av en vagn.
Händerna hamnar på det gula
området d.v.s. 50cm från
kroppen
Kugghjul komplett plockas upp
och går in i tvätten. Händerna
placeras inom det gula området
d.v.s. 50cm från kroppen.
Banans höjd är 110cm lång och
hamnar på ett gult område.

Vända på kugghjul
komplett ned i emballage

Operatörer får vrida sig max
15 grader
Händerna får placeras max
30cm från kroppen.

Händerna får placeras max
30cm från kroppen
För en person i längd 154cm
skall banhöjden vara mellan
80-95cm och för en som är
191cm skall banhöjden vara
mellan 120-140

Idag lyfts dem mer än 12
gånger och hamnar på inom
rött område.

10kg får max lyftas 12 gånger i
timmen

Operatören vrider sig mer än
45 grader

Operatörer får vrida sig max
15 grader

Kugghjul komplett vänds och
placeras i emballaget.
Händerna placeras inom det
gula området d.v.s. 50cm från
kroppen.

Händerna får placeras max
30cm från kroppen

Banans höjd är 110cm lång och
hamnar på ett gult område.
Idag lyfts dem mer än 12
gånger och hamnar på ett rött
område. Handleden belastas
ganska tungt och får endast
belastas med 0.5kg. Vilket inte
förekommer på denna cell.

Flytta emballage till
avsyningen

10kg får max lyftas 12 gånger i
timmen

Operatören vrider sig mer än
45 grader
Emballaget flyttas för hand
med hjälp av en vagn.
Händerna hamnar inom det
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För en person i längd 154cm
skall banhöjden vara mellan
80-95cm och för en som är
191cm skall banhöjden vara
mellan 120-140
10kg får max lyftas 12 gånger i
timmen
Max 0.5kg belastning för
överhandsgrepp

Händerna får placeras max
30cm från kroppen

Lyfta upp kugghjul
komplett till avsyningen

gula området d.v.s. 50cm från
kroppen

Operatörer får vrida sig max
15 grader

Kugghjul komplett lyft upp till
avsyningen. Händerna placeras
inom det gula området d.v.s.
50cm från kroppen.

Händerna får placeras max
30cm från kroppen

Banans höjd är 100cm lång och
hamnar på ett gult område.
Idag lyfts dem mer än 12
gånger och hamnar på ett rött
område
Operatören vrider sig mer än
45 grader

Lyfta ned svamparna i
emballage

Flytta emballage

För en person i längd 154cm
skall banhöjden vara mellan
80-95cm och för en som är
191cm skall banhöjden vara
mellan 120-140
10kg får max lyftas 12 gånger i
timmen
Operatörer får vrida sig max
15 grader

Svamparna plockas ner i
Händerna får placeras max
emballaget. Händerna placeras 30cm från kroppen
inom det gula området d.v.s.
50cm från kroppen.
För en person i längd 154cm
skall banhöjden vara mellan
Banans höjd är 100cm lång och 80-95cm och för en som är
hamnar på ett gult område.
191cm skall banhöjden vara
mellan 120-140
Idag lyfts dem mer än 12
gånger och hamnar på ett rött
10kg får max lyftas 12 gånger i
område
timmen
Operatören vrider sig mer än
45 grader

Operatörer får vrida sig max
15 grader

Idag så flyttar man satsen från
cellen till monteringen med
hjälp av en truck. Händerna
placeras inom det gröna
området d.v.s. 30cm från
kroppen

Händerna får placeras max
30cm från kroppen

Bedömningen av ergonomin visar att 10 av 14 moment i produktionscell har en skadlig
inverkan. Två av de resterande momenten har en möjlig skadlig inverkan och endast två har
ingen skadlig verkan.
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5.3.3. Enkät

För att undersöka vad operatörer ansåg om ergonomin och dra nytta av personalen och deras
tankar kring problemet delades en enkät ut. Nedan visas i tabell 9 en sammanställning av de
svar som gavs vid undersökningen:
Tabell 9 Sammanställning av svar till enkät

FRÅGOR
KÖN:

SVAR
7 st män
3 st kvinnor

ÅLDER

57,41,50,33,25,55,23,46,37,29 Medelålder: 39.6år

LÄNGD

1.70, 1.68, 1.63, 1.75, 1.83, 1.65, 1.75, 1.67, 1.72, 1.76
Medellängd: 1,714 m

HUR LÄNGE HAR DU
ARBETAT HÄR?

14, 5, 25, 1, 20, 8, 35, 7, 13, 9
Medeltid: 13.7 år

HUR UPPLEVER DU
ARBETSMILJÖN I DIN
PRODUKTIONSCELL?

3st bra, 7st mindre bra

HAR DU ONT
NÅGONSTANS PGA. DEM
LYFT DU GÖR?

7st har värk 3st har inte värk
De som har värk har värk i rygg, armar och nacke

HAR ARBETET PÅVERKAT
DIG FYSISK?

7st ja 3st nej

HUR SER ERGONOMEN UT
IDAG ENLIGT DIG?

8st dåligt 2st bra

SER DU NÅGOT SOM
FÖRHINDRAR DITT
ARBETE IDAG?

5 ja 5 nej

VAD STÖR DIG PÅ
JOBBAT? EXEMPELVIS L
LYFTEN, TYNGDEN

Lyftning och vändning av kugghjul samt banhöjden

OM DU FICK ÄNDRA PÅ
NÅGOT VAD SKULLE DET
VARA?

Lyften, banhöjden, nya verktyg

ANVÄNDER DU DIG AV
LYFTREDSKAP?

2 st använder lyftredskap vid varje eller vissa stationer
t.ex. vid svamparna
3 st använder lyftredskap ibland
5 st använder inte lyftredskapen alls
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Denna sammanställning visar att majoriteten av operatörer som är verksamma inom
produktionscellen anser att ergonomin i på arbetsplatsen är dålig och att de önskar nya
hjälpverktyg. Medellängden i produktionscellen är 1,7m.
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6.

ANALYS AV PROCESSKARTLÄGGNINGEN

I detta kapitel analyseras processkartläggningen med avseende på problembeskrivning och de
frågeställningar som har ställts. Analysen utförs med teoretiska referensramen som grund. I
detta kapitel ges även lösningsförslag som skall möte de problem som framkommer.
Identifierade skadliga arbetsmoment- Frågeställning 1
Vilka faktorer leder till arbetsmoment som är skadliga för kroppen?
Som nämnt i bakgrunden är arbetsmiljön viktig att studera då personal utsätts för belastning
och risk för skada vid tungt och/ eller repetitivt arbete. Intresset för god ergonomi har ökat de
senare åren men det är mycket viktigt att sätta stort fokus på ämnet (Lachterman & Meir,
2014).
Nedan analyseras de olika faktorerna till att ett arbete medför en skada på kroppen baserat på
information som samlats in under studiens gång.
6.1.1. Tid, Kraft och hållning

Enligt Forsman, et al., (1999) är det som påverkar den fysiska ergonomin tid, kraft och
hållning. Enskilda påverkar dessa faktorer inte kroppen men genom en kombination kan de
påverka kroppen i olika grader.
I produktionscell 17 på fallföretaget Volvo Construction Equipment utförs idag många fysiska
och tunga arbeten då de lyfter många kugghjul under flera timmar per dag. Detta strider mot
god ergonomi på alla plan då långt och repetitivts arbete kan utgöra en stor skada på kroppen,
både kort och långsiktigt. Vidare ges inte tillräckligt med återhämtningstid för att kroppen skall
få en chans och återhämta sig för att inte riskera skada. Enligt Bohgard, et al., (2008) krävs lika
mycket återhämtningstid som arbetande tid.
Enligt enkätundersökningen som gjordes i produktionscell 17 var det 70 procent som kände att
deras arbete påverkat deras fysik negativt och att de hade ont i nacke, axlar och rygg. Detta är
problem som kan ta många år innan kroppen kan återhämta sig från skadan (Bohgard, et al.,
2008).
Kraft är en annan faktor som är förödande för kroppen. Vid mycket tung belastning är det tiden
som avgör hur länge en människa orkar och har möjlighet att utföra arbetet. På fallföretaget
använder endast 20 procent de lyftverktyg som finns idag då de inte är anpassade efter arbetet.
Det innebär att personal utsätts för hög belastning vid bärande av tunga komponenter varje dag.
Hållning är en sista faktor som är en av de viktigaste. För att kunna utföra ett arbete på ett så
ergonomiskt vis som möjligt oavsett vikt och tid är det viktigt att medarbetare får en möjlighet
till ha en bra arbetsställning och hållning (Bohgard, et al., 2008). På fallföretaget innehar
personal mycket dålig hållning då banden vid de olika svetsstationerna är för höga för att kunna
ha en bra arbetsställning. Även vid lasersvetsen 65201 måste personal lyfta armen högre än
axelhöjd vid användning av det lyftredskapet som finns idag. Detta leder till att personal inte
får en chans till att inneha bra arbetsställningar och bra hållning.
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I och med att fallföretaget inte har lyftverktyg som är anpassade till arbetet och inte heller rätt
höjd på banan är arbetsplatsen inte ergonomisk och inte heller anpassad till båda könen eller
alla åldrar vilket är ett måste enligt arbetsmiljöverkets och Volvos egna arbetsmiljökrav.
6.1.2. Olika perspektiv på ergonomi

Lachterman & Meir, (2004) talar om att människor har olika bild av vad som är god ergonomi
och arbetsmiljö. Detta gör att de accepterar olika mycket av vad som krävs och de kanske har
olika punkter då de säger ifrån. Att människor har olika bild av vad som är god ergonomi och
vilka arbetsförhållanden de accepterar beror dels på deras kunskap inom ämnet, deras
vetenskap om rättigheter och lagar samt tidigare erfarenhet.
I produktionscell 17 blev utfallet lägre än väntat när frågan ställdes om de är nöjda med
ergonomin eller om de har fått en arbetsskada. Detta kan tolkas som att en del är nöjda med
ergonomin och klarar av arbetet eller som att de refererar till tyngre arbete som de haft tidigare
och därför tycker att detta arbete är lättare. Den senare spekulationen är vad som är mest
trovärdigt då det i en årsundersökning varje år visar sig vara många fler som haft skador än vad
som visades i enkäten (Mellgren, 2016).
6.1.3. Sammanfattning av frågeställning 1

De faktorer inom arbetet som leder till dålig ergonomi och skador på kroppen har identifierats
med hjälp av observationer på fallstudieföretaget och analyserats genom att kopplas till de
teorier som finns inom ämnet idag. Vissa tankar har kunnat styrkas med hjälp av litteraturen
och teorin medan andra tankar har framkommit via observationer.
Tabell 10 Orsaker- Verkan

Identifierade faktorer - orsaker
Lyftverktygen kan inte utföra en
vändning

Lyftverktygen används inte idag
då dem är otympliga

Arbetet sker under en längre tid
Hög höjd på arbetsbanan

Manuell förskjutning av pallar
som väger mer än 300kg

Verkan
Kugghjulen måste vridas för
hand vilket leder till en stor
påfrestning för både handled,
nacke och axlar
Operatörer lyfter komponenterna
för hand vilket är en stor
belastning. Det är bara en fråga
om tid innan operatören skadas
allvarligt
Repetitivt arbete under en lång
tid utan tid för återhämtning
Ingen bra hållning vilket leder
till förslitningsskador i rygg,
axlar och nacke
Orsakar stora skador på kroppen
då belastningen är högre än
godkänt

Utformning av en ergonomisk produktionscell - Frågeställning 2
Hur kan en produktionscell utformas för att bli mer ergonomisk för medarbetare?
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6.2.1. Hjälpmedel

Lyftverktyg används som hjälpmedel idag och finns oftast bland producerande företag.
Lyftverktygen kan vara utformade på många olika sätt beroende på vad de skall lyfta (Sonnys
Maskiner, 2016).
Lyftverktygen skall vara anpassade efter arbete och användare för att minska belastning och för
en bättre ergonomi. De skall användas i syfte av att minska belastningsskador.
I produktionscell 17 finns idag ett antal lyftverktyg men de är inte anpassade efter arbete eller
människa. Det är en av anledningarna till att de inte används av många operatörer idag. Ett så
enkelt sätt som att införa anpassade verktyg skulle leda till bättre ergonomi.
6.2.2. Arbetshöjd

Varje arbetsplats skall som tidigare nämnt vara utformad för att varje individ oavsett kön, vikt
eller längd skall kunna utföra ett arbete med lika villkor med avseende på ergonomi (Jarebrant
& Garmer , 2011).
Arbetshöjden skall enligt Volvos miljökrav vara mellan 80-95 cm för en person som är runt
154 cm och mellan 140-120 cm för en människa som är 191cm och det är en viktig aspekt
(Volvo, 2009).
Höjden på banorna i produktionscell 17 är 110 vilket varken är lämpligt för dem som är långa
eller korta. Att ha denna höjd på banan leder till en dålig arbetsställning och därmed skador på
rygg, axlar och nacke.
6.2.3. Arbetsrotation

Jarebrant & Garmer , (2011) talar om att arbetsrotation är viktigt på en ergonomisk arbetsplats
för att fördela arbetsbördan på alla människor. Genom att rotera arbetet och få utföra ett annat
moment för en stund ges lite tid för återhämtning. Genom att få ha olika arbetsuppgifter får
personalen chans till variation och därmed mindre repetitivt arbete.
I produktionscell 17 finns idag ingen typ av arbetsrotation och inte heller en plan inför framtida
förbättringar inom detta område. Detta är en enkel och billig lösning som företaget inte nyttjar.
Arbetsrotation skulle även tvinga personal att använda sig av lyft vilket Volvo inte använder
sig av.
Motivationsfaktorer - Frågeställning 3
Vad är fördelarna/ nackdelar med god ergonomi i ett producerande företag?
6.3.1. Fördelar med att satsa på ergonomi

Makhbul , (2013) hävdar att ergonomi inte endast påverkar personalens fysik utan även
företagets produktivitet. Likaväl menar Kamarulzaman, et al., (2011) att den fysiska miljön och
personalens hälsa har en direkt koppling till produktivitet. Den fysiska arbetsmiljön påverkar
inte endast produktiviteten men även personalens kreativitet (Makhbul , 2013).
God ergonomi kan leda till ökad tillfredsställelse bland personalen och de kan därför känna ett
större engagemang för företaget. Genom att satsa och investera pengar på ergonomi minskar
risken för förslitningsskador och sjukdomar bland personal. Företaget får inte endast friskare
personal som inte sjukanmäler sig men de får även personal som blir tacksamma för att
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företaget bryr sig om dem (Makhbul , 2013). Även Lachterman & Meir, (2014) menar att glad
och frisk personal är personal som kommer utvecklas och utveckla företaget. Dessa arbetar
effektivt och genom att de är friska och mår bra kan de fokusera på positiva saker som att
förbättra arbetsplatsen och företaget.
Det är viktigt att satsa på kompetent personal som kan stiga inom företaget och därför är det
även viktigt att behålla sin personal frisk. Det kan därför ses som en investering i att satsa på
ergonomi och personalhälsa (Makhbul , 2013).
Som tidigare nämnt finns det en modell som utformats av regeringen och arbetsmiljöverket.
Denna modell, kallad PATH-modellen visar vilka förbättringar och fördelar som kan fås om
företag och arbetsplatser tänker på anställdas välbefinnande (Arbetsmiljöverket, 2012). Enligt
denna modell leder det ergonomiska arbetet till:
 Konkurrenskraft
 Produktivitet
 Lägre frånvaro
 Kvalitet
 Kundnöjdhet
 Lägre personalomsättning
 Högre anställningsprecision.
Kvalitet och effektivitet är även två fördelar som kommer vid ett ergonomiskt arbete (Corlett &
Bishop, 1976). Enligt Axelsson, (2000) har flera studier gjorts som har visat att
kvalitetsbristerna vid en dålig arbetsställning var 10 gånger högre jämfört med de ergonomiska
arbetsställningarna. Det har även visats att kvalitetsförbättringsstrategier leder till bättre
ergonomi och arbetsmiljö.
På fallstudieföretaget har inte fokus varit på att förbättra ergonomin i produktionscell 17 även
om det är den med sämst ergonomi och som inte alls lever upp till miljöverkets eller Volvos
egna krav. Genom att prioritera ergonomin i produktionscellen kan företaget få ta del av alla de
fördelar som nämns ovan. Det gäller att se att det är en investering att lägga pengar på att
utveckla en ergonomisk arbetsplats och inte endast se det som slöseri eller en kostnad.
6.3.2. Nackdelar med att satsa på ergonomi

Tidigare forskning har inte visat några stora nackdelar med att satsa på ergonomi utan det som
kan dras en slutsats av är att företag kan förlora tid och pengar om de inte utvecklar ergonomin
till det positiva. En orsak till detta kan vara brist på kunskap. Som tidigare nämnt finns det
lyftverktyg i produktionscellen idag men de används av färre än 20 procent då lyftverktygen
inte är anpassade efter det arbete som skall ske. Vidare sker ingen utbildning eller information
om ergonomi och användning av lyftverktygen och därför används de ibland på fel sätt.
Genom att skapa nya verktyg eller metoder som inte är optimala för just det momenten används
de inte och företaget har både slösat pengar och tid. Det är därför viktigt att sats på en noggrann
förundersökning av ergonomin och även utbildning av ämnet. Genom att tillämpa detta i
framtiden kan företag minimera riskerna för att inte utföra en investering utan slöseri.
Utformning av lösningar inför en framtida mer ergonomisk produktionscell
Med förstudien som grund har olika lösningsförslag tagits fram för att minska de ergonomiska
problem som idag finns i produktionscellen. En förutsättning för att dessa lösningar skall vara
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så optimala som möjligt är att brukaren får utbildning inom ergonomi och användning för bästa
möjliga effekt.
Lösning 1
Genom att implementera ett lyftverktyg till nuvarande Quick lift vid svarv 19135 och lasersvets
65201 minskar den ergonomiska belastningen markant. Lyftverktyget skulle inte endast
användas till att utföra vändningsmomentet utan även lyfta över kugghjulet i emballaget och
pallen.(Se figur 27-30 på två olika exempel) Denna lösning skulle innebära att orsaken till de
belastningsskador som uppkommer idag reducerades markant. Vid lasersvets 65201 skulle
ytterligare ett problemen lösas då lyften inte behöver hissas över axelhöjd om själva
lyftverktyget kan vändas upp och ned. (Se bilaga D för beställningsformulär till
verktygsmakare på Volvo Construction Equipment)

Figur 27 Bild på lyftexempel 1
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Figur 28 Bild på lyftexempel 2

Figur 29 Bild 2 på lyftexempel 2

Lösning 2
En vändanordning på svarv och/eller svetsbanan 19135 respektive 65201 skulle innebära att
vändmomentet eliminerades och att det återstående problemet med lyftandet kunde elimineras
med hjälp av de Quick lifts som finns på plats idag. En kombination av dessa skulle leda till att
risken för belastningsskador skulle minska markant. En vändanordning skulle både kunna
utföras manuellt eller med maskin beroende på kostnad samt säkerhetsrisker
Lösning 3
En lösning som innebär utformning av ett nytt emballage och pall. Lösningen består av en pall
med avtagbar botten och lock som står på en ställning och kan vändas när alla emballage fyllts
på med färdiga kugghjul vid t.ex. svarv 19135. Vändningen skulle ske med en vevning av hela
pallen istället att vända och lyfta varje kugghjul. (Se figur 30-31)Med denna lösning skulle
nuvarande lyftverktyg kunna användas för att lyfta på varje kugghjul på emballaget. Denna
lösning skulle tillsammans med existerande lyftverktyg minska belastningsskador som
framkommer vid lyft och vändningar av alla kugghjul.
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Figur 30 Bild 1 på ny pallfunktionen

Figur 31 Bild 2 på ny pallfunktionen

Lösning 4
Arbetsrotation är ett mycket enkelt sätt och billigt sätt att fördela bördan som finns idag men
även se till att lyftredskap används som dom skall idag. Taktad arbetstid som är baserad på
tiden då lyftverktyg eller andra hjälpredskap skulle leda till en påtvingad användning av dem.
Om all personal skall rotera vid en viss tid finns där ingen vinning att inte använda lyften då de
ändå skall rotera vid samma tid. Vidare är ett förslag att operatörer skall använda tid som blir
över till standardiserat arbete som till exempel städning eller fråga sina kollegor om de behöver
hjälp för att använda arbetstiden effektivt. Detta skulle tvinga personal till att börja använda
hjälpredskap även om det tog längre tid då de ändå måste arbeta om de blir klara snabbare och
inte kunna använda denna till en extra rast.
Lösning 5
Vid lasersvetsen 65201 finns en robot som skulle kunna programmeras om till att utföra en
vändning och därmed eliminera en av alla vändningar som krävs under processen. Genom att
använda denna lösning tillsammans med arbetsrotation skulle den exciterande bördan fördelas
för att minska risken för belastningsskador. Idag är det möjligt att utföra detta men det stora
problemet har nämnts vara renhet och att kugghjulet utsätts för möjlig kontaminering men detta
anser inte vi vara ett tillräckligt stort problem då kugghjulen idag vänds åt båda håll i
emballagen och att ytan inte skulle utsättas för större kontaminering än den redan utsätts för
idag.
6.4.1. Jämförelse

Nedan följer i tabell 11 en jämförelse av de fem olika lösningarna för att ge läsaren och
framförallt fallstudieföretaget en klar bild av fördelar och nackdelar med varje lösning.
Förhoppningsvis skall denna jämförelse underlätta val av lösning.
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Tabell 11Jämförelse av lösningar

LÖSNING 1
LYFTVERKTYG
MED
VÄNDMOMENT
BESKRIVNING Lyftverktyg
som roterar
180 grader för
vändning av
komponenter.
Den skall
finnas vid
svarv 19135
och/eller
lasersvets
65201

LÖSNING 2
VÄNDANOR
DNING PÅ
BANA
En manuell
eller
maskindriven
vändanordning
som skall
användas för
att underlätta
vändningar av
artiklar. Skall
kombineras
med lyft som
finns idag.

LÖSNING 3
NYTT
EMBALLAGE
OCH PALL
En ny
utformning av
pall med lock
för en total
vändning av
hela pallen.
Nya emballage
behöver
utformas som
ser likadana ut
på båda sidor.

LÖSNING 4
ARBETSROTATI
ON

LÖSNING 5
ROBOTVÄNDNING

Genom att
endast
implementera en
lösning består
fortfarande
ergonomiska
problem vid
andra stationer.
En
arbetsrotation
skulle därför
fördela bördan.

Programmera
roboten så att
den
eliminerar en
manuell
vändning vid
lasersvetsen.
65201

Reducera antalet
manuella
vändningar.
Minskning av
belastning vid
handleden, rygg
och axlar.

Minskning av
belastning för
handleden
genom att
vändningen inte
behövs göras
manuellt.

Minskning av
vändningar
genom att
vändningen sker
i emballaget och
är endast en
vändning på en
hell pall.

Minskning av
belastning och
stress då bördan
fördelas på alla
operatörer

Reducera antal
manuella
vändningar.

Lyftverktyget
kan placeras på
existerande
liftar.

Vändordningen
kan användas i
en kombination
med existerande
liftar.

Ny utformning
av pall och
emballage
innebär en
chans till att
förbättra renhet
inför framtiden

FÖRDELAR

Högre
motivation till
arbete om
belastningen
minskar

NACKDEL

Tar längre tid
än
manuellhanteri
ng.

Högre
motivation till
arbete om
belastningen
minskar

Cykeltiden blir
högre eftersom
vändning sker i
processen

Kommer ge en
bättre arbetsmiljö
och leda högre
kunskap.
Tvingar fram ett
naturligt
användande av
lyftverktyg vilket
reducerar
belastningen

Högre
motivation till
arbete om
belastningen
minskar

Högre motivation
till arbete om
belastningen
minskar

Lösningen
kostar mer än
andra
lösningar och

Kan påverka
arbetsstrukturen
negativt vid
sjukdomar då
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Minskad
belastning på
kropp
Högre
motivation till
arbete om
belastningen
minskar

Kostnader för
underhåll och
service.

Kostnader för
underhåll och
service.

Kostnader för
underhåll och
service.

PRIS (SEK)

40’000–50’000

40’000–50’000

TID FÖR
IMPLEMENTE
RING

3-6 månader
beroende på
hur verktyget
ser ut.

1-3 månader
beroende på
krav och
standard.

tar längre tid
att
implementera

systemet förlitar
sig på ett visst
antal människor.

Kostnader för
underhåll och
service.

Tar tid att
implementera då
all personal
måste lära sig
flera maskiner.

Priset är ännu
okänt men
lösningen skulle
vara dyrare än
att tillverka nya
verktyg

Pengar i tid för
planering

Pengar i tid för
installation och
ev. köp av ett
ställ för
vändningar.

>6 månader

> 6 månader

< 3 månader
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Sammanställning av resultat
Nedan följer i tabell 12 en sammanställning av de orsaker som framkommit under studien, vad
de lett till samt lösningar som skulle kunna minimera problemen i produktionscellen idag.
Tabell 12 Orsaker- Verkan

Identifierade faktorer
(orsaker)
Lyftverktygen kan inte utföra
en vändning
Lyftverktygen används inte
idag då dem är otympliga.

Arbetet sker under en längre
tid
Hög höjd på banan

Verkan

Lösning

Kugghjulen måste vridas för
hand vilket leder till en stor
påfrestning för både handled
Operatörer lyfter
komponenterna för hand
vilket är en stor belastning.
Det är bara en fråga om tid
innan operatören skadas
allvarligt.

Ta fram lyftverktyg som
har ett vändmoment

Repetitivt arbete under en
lång tid utan tid för
återhämtning
Ingen bra hållning vilket leder
till förslitningsskador i rygg,
axlar och nacke
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Skapa anpassade
lyftverktyg som är lätta att
använda.
Skapa en arbetsrotation
som tvingar fram ett
användande av verktyg.
Ett krav om att personal
skall använda extra tid till
städ, öva på omställ, fråga
medarbetare om de behöver
hjälp kan leda till att
operatören väljer att
använda de verktyg som
finns.
Arbetsrotation leder till
fördelad tid och arbete.

Handlingsplan för produktionscell 17
En handlingsplan kan se olika ut. Nedan i tabell 13 finns en handlingsplan som kan påbörjas av
produktionsledare Patrik Holm med hjälp av andra medarbetare med anknytning till
produktionscellen. Handlingsplanen har påbörjat och kan ses som en start av ett arbete till en
mer ergonomisk produktionscell.
Tabell 13 Handlingsplan för produktionscell 17

FÖRBÄTTRINGSOMR-ÅDE

FÖRBÄTTRINGSAKTIVITET

STARTDATUM

FÖRVÄNTAD
EFFEKT

ETT NYTT
LYFTVERKTYG FÖR
MASKIN 19135

Utföra en riskanalys
2016/06
som skall användas till
verktygsbeställningsbl
anketten

Gull cell

VÄNDANDORDNING
PÅ 19135 OCH 65201

Utföra en riskanalys.

2016/06

Gull cell

UTFORMNING AV
NYTT EMBALLAGE
OCH PALL

Finns det möjligt att
2016/06
byta dem som finns
idag? Vilka är kraven?

Gull cell

ARBETSROTATION

Se över vilka
operatörer som kan
vilka maskiner? Hur
lång tid skulle det ta
för alla operatörer att
lära sig hur
maskinerna fungerar?

2016/06

Gull cell

UTBILDNING I
ERGONOMI OCH
HÄLSA

Alla ska genomföra en 2016/06
utbildning i ergonomi,
hälsa och arbetsmiljö.
Har Volvo några
interna utbildningar
eller skall utestående
användas?

Gull cell

Vilka aspekter
behöver beaktas?
Finns det tillräckligt
mer rum på banan för
att installera en
vändanordning?
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ANSVARIG

FÄRDIG
DATUM

PDCA

7.

DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

I detta slutgiltiga avsnitt presenteras diskussion och slutsats utifrån de resultat som framkommit
under studiens gång i relation till frågeställningarna och syftet med studien. Därefter följer en
diskussion om metoden som använts i studien samt rekommendationer inför framtida studier
och framtida utveckling på fallstudieföretaget.

Identifierade skadliga arbetsmoment- Frågeställning 1
Vilka faktorer leder till arbetsmoment som är skadliga för kroppen?
Litteraturstudie och observationer på fallstudieföretaget har resulterat i en kartläggning av
ergonomin i produktionscell 17 samt förbättringsförslag med jämförelse. Faktorer som orsakar
problem och leder till att produktionscellen är röd (icke accepterat läge) har identifierats och
visat sig vara tungt och repetitivt arbete i mindre bra arbetsställningar. Detta på grund av att
kugghjulen som bearbetas i produktionscellen är mycket tunga samt att det inte finns anpassade
hjälpverktyg som operatörer kan använda sig av. Produktionscellen är alltså inte utformad efter
personal och kan inte ses som ett underlättande moment. Att produktionscellen är röd(icke
accepterat läge) kräver åtgärder omedelbart och det är bara en fråga innan konsekvenserna av
detta beteende blir allvarliga.
Observationer på fallstudieföretaget har visat att arbetet är mycket tungt och tidspressat vilket
har lett till att 80 procent av personalen känner besvär i kroppen redan idag. Idag finns inte
tillräckligt med tid för återhämtning då samma process körs under en hel arbetsdag. Denna brist
på återhämtningstid leder till mycket allvarliga skador och arbetsmoment som skadar på lång
sikt kan skada personen och leda till besvär för resten av livet. Sammanfattningsvis är tid, kraft
och hållning de faktorer som tillsammans bidrar till arbetsmoment som är skadliga för kroppen.
Den första frågeställningen har med hjälp av en litteraturstudie, processföljd gjord via
observationer och ergonomisk bedömning kunnat besvaras med hjälp av nedbrytning av de
farliga arbetsmomenten och vilka faktorer som gör dem skadliga.
Utformning av en ergonomisk produktionscell - Frågeställning 2
Hur kan en produktionscell utformas för att bli mer ergonomisk för medarbetare?
Med hjälp av studentlitteratur samt Volvos egna arbetsmiljökrav har ett par riktlinjer belysts
som bör användas vid utformning av en ny produktionscell eller förbättring av en gammal. De
riktlinjer som bör beaktas är hjälpmedel, arbetshöjd och arbetsrotation. Med hjälp av detta kan
de orsaker som skapar dålig ergonomi reduceras till olika nivåer- i detta fall gul nivå där det
inte är ett akut läge men krävs en handlingsplan inför framtiden.
Med detta riktlinjer i baktanke har fem olika lösningar framtagits som skall minska
arbetsbelastningen och leda till bättre ergonomi i produktionscellen. De lösningsförslag som
tagits fram är lyftverktyg med rotationsförmåga för att reducera belastningen vid manuella lyft
och vändningar, likaså skulle den andra lösningen med en robotvändning reducera
belastningen. En tredje lösning med nytt emballage i en ny roterande pall skulle reducera antal
vändningar och istället skulle endast ett vändmoment ske. Denna lösning skulle fungera som ett
komplement till de lyftverktyg som finns i produktionscellen idag utan vändmoment. En
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vändanordning är ett fjärde exempel som skulle reducera belastningen genom att vara en
hjälpande han vid vändning av kugghjulen. Slutligen är en lösning arbetsrotation som leder till
minskad belastning per operatör då belastningen fördelas över all personal. Detta är en lösning
som fungerar mycket bra tillsammans med andra lösningar för att reducera beslutningen
ytterligare. Denna lösning skulle även kunna leda till taktad bearbetning vilket tvingar fram ett
naturligt användande av hjälpverktygen.
Även om en produktionscell utformas enligt vad litteratur och forskning anser bra kan det ändå
bli svårt att tillgodose alla användare. Människor har olika kroppsform med olika erfarenheter
och därför olika referensramar. Det är därmed svårt att skapa en standard som passar alla men
det är varje arbetsgivares ansvar att tillgodose personalen så gott det går och skapa en
arbetsplats som hjälper medarbetaren och inte tynger ner denne.
Motivationsfaktorer - Frågeställning 3
Vad är fördelarna/ nackdelar med god ergonomi i ett producerande företag?
Enligt tidigare forskare finns det många stora fördelar med att satsa på god ergonomi vilka kan
ses som motivationsfaktorer. En arbetsplats med god ergonomi leder frisk personal som jobbar
mer effektivt sjukanmäler sig mindre ofta. Personal som är frisk leder även till andra fördelar
som att de stannar på företaget under en längre period och kan därför fortsätta utvecklas med
företaget.
Vidare kan kvalitet nämnas som en motivationsfaktor då flera forskare hävdar att god ergonomi
leder till effektivt arbete och högre kvalitet på produkten. Detta är inte endast en vinning i tid
för företag utan även en stor vinning i pengar långsiktigt. God kvalitet är något som kommer
leda till konkurrenskraft och att företaget säkrar sin framtid.
Det finns även nackdelar med att satsa på god ergonomi, men det är betydligt färre än
fördelarna. Nackdelarna med att satsa på ergonomi kan leda till att företaget förlorar pengar på
utrusning som till exempel inte används. Därför är en förstudie otroligt viktig för att kunna
säkerhetsställa att alla aspekter har beaktats och att rätt hjälpmedel eller utrustning anskaffats.
En annan nackdel är att det är svårt att ändra på företagskultur och att anställda gärna gör som
de alltid gjort. Därför är det viktigt att utbilda personal och ha en handlingsplan som följs upp
med jämna mellanrum. Det gäller att trycka på motivationsfaktorerna så att användaren
förhoppningsvis kan finna en vinning i att använda sig av nya metoder eller hjälpmedel.
I produktionscell 17 är arbetet runtomkring otroligt viktigt för att motivera anställda till att
använda nya verktyg och få dem att inse att det är för egen vinning. Om operatörerna får känna
samhörighet och får vara en del av utveckling och förbättringsarbetet kanske de finner ett eget
intresse för förbättrad ergonomi i produktionscellen. Kunskap är grunden till utveckling.
Implikationer
Syftet med denna studie har varit kartlägga ergonomin i en produktionscell samt föreslå och
jämföra lösningar på identifierade problem. För att uppnå detta syfte ställdes tre olika
frågeställningar för att få fram den information som krävdes. Med hela studien i hand kan en
slutsats dras av att syftet har uppnåtts då alla dessa tre frågeställningar har behandlats. Faktorer
som leder till dålig ergonomi har identifierats. Likaväl har fördelar och nackdelar med att satsa
på ergonomin identifierats samt hur bra produktionsceller skall utformas. Med denna
information i åtanke har ett antal lösningsförslag tagits fram.
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Fallstudieföretaget kan välja att implementera ett av lösningsförslagen eller en kombination av
flera för bästa resultat. De nya lösningsförslagen skulle inte innebära större skillnader i
produktionscellen mer än att ergonomin förbättras och att fallstudieföretaget måste investera i
de olika lösningarna. Lösningarna skulle inte ta någon större plats eller förändra
produktionscellens layout eller flöde. Det är alltså mycket enkla och externa lösningar.
Lösningarna kräver dock att personal får den kunskap de behöver om användning och om
ergonomi. En avgränsning har gjorts till att endast komma med förbättringsförslag och inte
implementera dem då tiden inte finns till att skapa verktyg med mera. Det är därför viktigt att
syftet med studien har uppnåtts för att ge fallstudieföretaget en så bra grund som möjligt.
En annan avgränsning har lett till att inte hela arbetsmiljön studerats utan endast den fysiska
ergonomin. Denna avgränsning har därför medfört att fokus endast varit på specifika moment
och inte att finna en helhetslösning. Om hela arbetsmiljön studerats hade kanske större
samband funnits, men det har krävt mer tid som tyvärr inte fanns. I och med alla avgränsningar
av ämne och fallstudieföretag har studiens vetenskapliga höjd förminskats än om studien hade
skett i ett större sammanhang.
Även om kartläggningen av ergonomin har skett på ett specifikt fallstudieföretag ser författarna
ändå att metoderna och tillvägagångssättet kan appliceras på andra industriföretag. Ergonomi är
ett ämne som är gemensamt för alla människokroppar och kan analyseras på samma sätt.
Genom att använda sig av samma riktlinjer för ergonomi som t.ex. arbetsmiljöverkets kan
andra fallstudier genast jämföra med moment som sker på ett annat företag och se om dem är
ergonomiska eller ej. Syftet till denna fallstudie kan därmed uppnås även på andra
fallstudieföretag genom att använda samma metoder och miljöriktlinjer för analys.
Studien har utförts baserat på tidigare forskning, teorier och metoder vilket även lett till att
ingen ny information inom ämnet framtagits.
Metoddiskussion
De metoder som använts i denna studie har valt med omsorg och för att uppnå studiens syfte.
Metoderna har spelat en stor roll för studiens resultat.
Inledningsvis har datainsamlingen bestått av observationer på fallstudieföretaget och intervjuer.
Parallellt med detta har vidare datainsamling skett via en litteraturstudie. Litteratur och
vetenskapliga artiklar har stått för grunden inom ämnet. Observationer har givit en större
förståelse för processen och en grund till idéer om förbättringsförslag. Metoden har varit
mycket givande och har gett en detaljerad bild av ämnet. Nackdelen med litteraturstudien var
att det inte varit så lätt att finna vetenskaplig data om endast fysisk ergonomi utan många
studier har studerat arbetsmiljö som en helhet.
Observationer som har skett under studiens gång har främst varit ostrukturerade. De har skett
utan någon planering men har ändå varit givande för att förstå hela flödet och ergonomin i
produktionscellen. Observationerna kanske hade varit mer givande om de hade planerats innan.
Även aktivt deltagande och prövande av olika arbetsmoment har lett till en förståelse om
ergonomin i produktionscellen. Det aktiva deltagandet har varit viktigt för att själva kunna
känna av belastningen. Det negativa har dock varit att deltagandet endast skett under en liten
stund och inte under någon längre period.
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Intervjuer har skett både ostrukturerat och strukturerat. De ostrukturerade intervjuerna skedde
när de ostrukturerade observationerna tog plats. Att ha olika strukturer på intervjuerna kan ses
som en styrka då vissa frågor är genomtänkta sedan innan för att få svar på frågor för att uppnå
syftet. De ostrukturerade intervjuerna gjordes för att få svar på plats när frågor kring
observationen tog plats. Nackdelen med att ha ostrukturerade intervjuer är att det kanske tagit
längre tid att samla in all data då flera intervjuer måste ske för att täcka hela området. Om alla
intervjuer varit strukturerade kanske det endast räckt med ett fåtal. Vid alla observationer och
intervjuer har två stycken observatörer varit deltagande för att tillsammans tolka och föra
diskussion kring frågor som dyker upp. Detta kan ses som en styrka då två observatörer
möjligtvis kan minska antal feltolkningar mm.
Olika metoder och verktyg har använts för att strukturera upp den data som samlats in för att
kartlägga ergonomin i produktionscellen. De verktyg som använts är processflödeschema,
vändningschema, riskbedömning, handlingsplan, kravspecifikation. Processflödesschemat har
upprepats med hjälp av observationer och har gett både författarna och läsare en översiktbild av
processen och de arbetsställningar som används. Processflödesschemat har utformats med
riktiga bilder istället för text eller en teoretisk bild och detta för att ge läsaren en förståelse av
ergonomin trots att de inte är där. Detta visade sig vara ett mycket bra val då processen blev
klar och tydlig. Ett vändningschema har upprättats för att visa hur komplext flödet är och att
det är stor brist i ergonomin på grund av alla vändningar som sker.
En riskbedömning har använts för att kartlägga ergonomin och påvisa i vilka moment i flödet
som ergonomin brister. Detta är ett av de viktigaste verktygen som använts då det ger ett direkt
resultat som visar om momentet är godkänt eller ej. Denna typ av kartläggning valdes istället
för ett värdeflödesschema då det enkelt och mer tydligt kan identifiera varje moment och dess
risker.
Handlingsplanen har påbörjats för att ge fallstudieföretaget en grund till att påbörja arbetet till
bättre ergonomi i produktionscellen. Likaväl har det varit viktigt att fylla i en färdig
kravspecifikation som är redo att lämna in till verktygsavdelningen för att påskynda processen
till att få ett nytt lyftverktyg. Handlingsplanen och kravspecifikationen har varit viktiga och bra
därför de kan ses som en push till att faktiskt sätta igång arbetet. Kanske minskar det
arbetsbelastningen som redan finna idag och kanske kan det ses som en motivation till att
fortsätta.
Vad gäller andra metoder som använts så har bland annat olika mätningar gjorts som skulle
kunna ses som felkällor. En av dessa mätningar är tiden för olika arbetsmoment med
användning av lyftverktyg respektive utan. Denna tid har mätts med tidtagarur och därför kan
det förekomma mätfel. En annan aspekt är att alla operatörer inte kan alla maskiner och
arbetsmoment och därför har det skett gissningar vid vissa frågor. Kanske hade arbetsrotation
lett till att operatörer kunde fler maskiner och mer om de frågor som ställdes.
Rekommendationer för vidare studier
Kartläggningen av ergonomin som gjorts i denna studie under våren 2016, visar att
fallstudieföretaget Volvo CE nu har en grund till att förbättra ergonomin i produktionscellen.
En rekommendation inför framtiden är att starta med en handlingsplan inför framtida
förbättringsprojekt. Studien visar att det finns förbättringsmöjligheter för att skapa en mer
ergonomisk produktionscell. För att stärka studiens resultat och förbättringsmöjligheter bör en
liknande studie utföras på företag med liknande problematik.
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En annan rekommendation är att studera arbetsmiljön som en helhet för att skapa en större kraft
av effektivitet och kvalitet i produktionen. I denna studie har arbetet avgränsats till fysisk
ergonomi vilket har studerats enskilt och därför inte sätts i kontext med andra viktiga delar
inom ämnet. Enligt flera källor är mjukare aspekter viktiga att tänka på innan hårdare faktorer
ens kan börja beaktas. Därför är rekommendationen att studera mjukare aspekter.
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