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Sammanfattning 

Arbete med pakethantering vid terminaler är yrken som ofta leder till arbetsskador. Detta 

beror till stor del på farliga lyft av för tunga och för många paket samt olämpliga arbets-

ställningar. Människokroppens förmåga att greppa och lyfta föremål är så pass överlägsen att 

ett hjälpmedel som inte fördröjer arbetet är svårt att ta fram.  

Målet med projektet har varit att utveckla en teknisk lösning som förbättrar pakethanteringen 

med avseende på ergonomin. Problemområdet gällde lyft av paket mellan transportband och 

bil, men efter användarstudier begränsades området till pakethanteringen mellan bur och bil.  

Projektet utfördes i fyra efterföljande faser. I första fasen definierades själva problemet samt 

en omfattande informationsinsamling i form av litterära ergonomiska studier samt 

användarstudier genomfördes. Även en kravspecifikation definierades i denna fas. I den andra 

fasen påbörjades konceptgenereringen och ett stort antal konceptidéer framställdes. Genom en 

massiv gallring av dessa idéer valdes tre koncept som ansågs ha tillräcklig stor potential att gå 

vidare med. I den tredje fasen evaluerades dessa koncept för att slutligen komma fram till den 

definitiva konceptlösningen; Lyfta Lätt. Den fjärde och sista fasen bestod av vidareutveckling 

gällande konstruktion för det valda konceptet, samt en utvärdering angående dess 

ergonomiska förbättring. En kostnadsanalys gällande produkten utfördes även i denna fas. 

Lyfta Lätt består av en vakuumlyft placerad på en tvådelad arm, som är monterad på en vagn 

med ett utdragbart bord. Lösningen medför en enklare sortering samt färre antal lyft under 

knähöjd, jämfört med dagens pakethantering. Utförda studier tyder på att kroppsbelastningen 

är mycket mindre vid pakethanteringen vid användning av Lyfta Lätt. Den genomförda 

kostnadsanalysen visar att slutkonceptet kostar cirka 195 000 kr/st eller cirka 147 000 kr/st 

vid tillverkning av 50 st. 
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Abstract 

People working with handling parcels in terminals are often victims of musculoskeletal 

injuries. This is largely due to the hazardous lifting of too many parcels which are too heavy 

and unsuitable work postures. The human body’s ability to lift and grasp objects is so 

outstanding that developing a device with the same capability is very difficult.  

The goal of the project has been to develop a technical device that will improve the handling 

of parcels with regard to ergonomics. The area of concern was the lifting of parcels between 

the conveyor belt and the cargo space of the freight car. However, after user studies the area 

of concern was limited to the handling of the parcels between the cage and the cargo space. 

The project was conducted in four successive phases. The first phase defined the problem and 

an extensive collection of information took place. A set of requirements was also defined in 

this first stage. The second phase started with generation of concepts and a large number of 

designs were produced. Through extensive screening of the designs, three concepts were 

considered to have adequate potential to be developed further. In the third phase these three 

concepts were evaluated and a final concept was determined; Lyfta Lätt.  The fourth and final 

phase consisted of further development of the selected concept and an evaluation of its 

ergonomic improvement took place. A cost analysis regarding the product was also carried 

out in this final stage.  

Lyfta Lätt consists of a vacuum lifting device located on an arm that is jointed in two places. 

The arm is attached to a cart that is equipped with a retractable table. The concept results in an 

easier sorting process and fewer lifts below knee level compared with the handling of parcels 

today. Performed ergonomic studies suggest that the strain on the body is much lesser when 

using Lyfta Lätt. The cost analysis shows an estimated cost of 195 000 SEK à product or 

147 000 SEK à product when mass producing 50 items. 
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Förord 

Detta examensarbete beskriver utvecklingen av en produkt som ska tillämpas vid lyft av 

paket, specifikt inom transportbranschen. Arbetet motsvarar tjugo veckors heltidsarbete och är 

utfört av två studenter vid Institutionen för Maskinkonstruktion på Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm, tillsammans med flera företag inom transportbranschen. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare vid KTH, Conrad Luttropp som med en positiv 

inställning ställt upp som bollplank vid diskussioner, samt till John Hynes och Mattias 

Wrangtorp som tagit sig tid att sätta oss in i problemet och hjälpt oss få kontakt med 

användare. Gunilla Wallin och Margaretha Påhlsson tackas för givande diskussioner kring 

ämnet ergonomi och hjälpverktyg, vid utvärderingen av de ergonomiska förbättringarna.  Vi 

vill också tacka Jonas Severin för att han tagit sig tid att diskutera hållfasthet och beräkningar 

med oss. 

Angelika Lindfors och Malin Nilsson 

Stockholm, Juli 2012 
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1 INLEDNING 
För att få en bild av slutprodukten Lyfta Lätts behov beskrivs här bakgrunden till projektet 

och problemen för uppgiften definieras. Mål och syfte med Lyfta Lätt samt lösningsmetod 

redovisas också i det här kapitlet.  

1.1 Bakgrund 
I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga 

om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverket arbetar för att aktivt 

minska riskerna för detta på arbetsplatser runt om i Sverige och i EU. Inom 

transportbranschen behandlas paket av olika storlekar på löpande band av operatörer på 

respektive företag. Vid hantering av dessa sker många farliga lyft vilket efter en längre tid kan 

leda till belastningsskador i framförallt nacke, rygg och knän. Detta är något som 

Arbetsmiljöverket vill förebygga och som ligger till grund för detta projekt.  

Ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn har ett 

projekt som syftar till att utvärdera och testa olika lyft- och transporthjälpmedel, som kan 

förenkla pakethanteringen samt minska risken för belastningsskador. Två av de företag som är 

delaktiga i projektet formulerade grunden till det här examensarbetet. De två företagen 

kommer att refereras till som Företag A och Företag B. 

Företag A är en del av ett internationellt företag som är verksamt i 200 länder. Företag B är ett 

ledande företag inom paketförsändelser i Sverige, med terminaler och deponier över hela 

landet. 

1.2 Problembeskrivning 
Problemområdet börjar vid sorteringsbandet där gods sorteras efter område och sedan lyfts i 

burar. Godsen kan vara ett brev på några gram eller paket upp till 35 kg. Burarna rullas sedan 

ut till en lastkaj där lastbilarna står uppradade. Paketen sorteras från burarna in i lastbilen och 

placeras i den ordning som de ska leveraras. Ofta sorteras dock paketen på lastkajen innan de 

placeras i bilen, vilket innebär att fraktföraren måste utföra extra lyft under knähöjd. Detta 

utgör ett problem ur hälsosynpunkt då pakethanteringen medför flera farliga arbetsställningar.  

Projektet går ut på att ta fram en teknisk lösning som möjliggör att arbetstagarna kan arbeta 

med bra arbetsställningar och undvika onödiga och hälsofarliga belastningar. En kostnads-

analys ska sedan göras på vidareutvecklade koncept. 

1.3 Syfte och målsättning 

Syftet med detta projekt är att med en teknisk lösning förbättra ergonomin för operatörerna på 

fraktföretagen vid hantering av paketförsändelser mellan transportband och bil, samt att 

förebygga belastningsskador.  
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Målet med projektet är att utveckla koncept som möter kraven på ekonomi och tillverkning. 

Koncepten ska underlätta arbetet för operatörerna och förebygga belastningsskador.  

Konkreta mål 

Följande delmål ska uppfyllas: 

 Utarbeta ett antal koncept 

 Framställa en grov CAD-modell på slutkonceptet, för att få en bild över funktionen 

 Utarbeta en kostnadsanalys på slutkonceptet, för att få en översiktlig kostnad vid 

tillverkning 

1.4 Metod 
Projektet har utförts i fyra faser. I den första fasen har informationssök och användarstudier 

utförts för att identifiera problemet samt specificera krav och önskemål på produkten. Även 

en mindre marknadsundersökning utfördes i denna fas. Under den andra fasen genererades ett 

stort antal konceptidéer genom användning av flera olika metoder. I den tredje fasen 

evaluerades de framtagna koncepten och ett slutgiltigt koncept valdes. I den fjärde och sista 

fasen vidareutvecklades det slutgiltiga konceptet med konstruktion och en kostnadsanalys 

sammanställdes. Den använda metodologin för varje fas finns beskriven i Bilaga A- Metod. 
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2 ERGONOMISK FÖRSTUDIE 
Den främsta anledningen till att arbeta med ergonomi är att minska risken för personskador, 

då de ofta leder till långvarig eller återkommande smärta för den drabbade. Varje år drabbas  

3% [Rose, 2007] av förvärvsarbetarna av arbetsskador och det är belastningsskador som är 

den främsta orsaken till långtidsfrånvaro. Personskador leder även till kostnader för såväl den 

drabbade individen, företaget och samhället vilket gör att ergonomin i arbetet är en viktig 

fråga för samtligt berörda parter. I detta kapitel diskuteras arbetsrelaterad ergonomi som är 

relevant för detta projekt. 

2.1 Belastningsskador 
En belastningsskada orsakas av en långvarig påfrestning på kroppen och ger smärta eller 

nedsatt funktion i muskler, senor och leder. Värken är ofta diffus och den går sällan att 

upptäcka på vare sig röntgenbilder eller med hjälp av blodprov [Boghard, 2008]. Det finns 

dock mer specifika belastningsskador som har studerats närmare. Specifika belastningsskador 

är sådana som är centrerade till ett särskilt ställe på kroppen, till exempel en så kallad 

tennisarmbåge där senor i armbågen kan bli inflammerade och skapa smärta. 

Belastningsskador uppkommer då samma muskelgrupp används under ett högt tempo och en 

längre tid, vilket ofta sker vid ensidigt arbete. Detta beror på att muskelfibrerna vid ensidigt 

arbete förblir konstant spända och således hämmar blodflödet. Den ökade och ensidiga 

belastningen på enstaka muskelfibrer kan leda till att kemiska ämnen som till exempel 

mjölksyra samlas i muskeln. Då ytterligare kemiska ämnen samlas i muskeln, börjar den 

tillslut värka och blir inflammerad. Om detta sker regelbundet under en längre tid kan 

belastningsskadan utvecklas från knappt märkbar till permanent.  

Enligt en undersökning utförd av Arbetsmiljöverket år 2005 [Rapport 2007:2] beror 57 % av 

alla anmälda arbetssjukdomar på belastningsfaktorer. Enligt undersökningar utförda av 

samma källa är yrken som brevbärare och lagerarbetare på sjunde respektive nionde plats av 

femton, gällande anmälda belastningssjukdomar. Detta visar att arbetsprocessen inom lager- 

och transportbranschen är i behov av en förändring, då det består av många tunga lyft samt 

ensidigt arbete. 

2.2 Ålder 
Den mänskliga kroppen står rent fysiskt på sin topp vid 20-25 års ålder. Därefter försämras 

allt från muskelstyrka, syreupptagningsförmåga, sinnesfunktioner som syn och hörsel samt 

skelettets hållfasthet successivt. Detta innebär att ju äldre människan blir, desto större är 

risken att drabbas av en arbetsrelaterad belastningsskada. Många som jobbar med fysiskt 

tunga arbeten tvingas därför sluta jobba i förtid på grund av skador och sjukdomar [Boghard, 

2008]. 

2.3 Kön 
Generellt sett har kvinnor cirka 50-80 % av männens maximala muskelstyrka vilket främst 

gäller de övre extremiteterna. Kvinnor har dessutom en lägre syreupptagningsförmåga än män 

och har generellt även mindre kroppsmått [Boghard, 2008]. Detta innebär dock inte att 

kvinnor utestängs från vissa yrken, men att det ofta blir en naturligt större andel män inom 
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dessa yrken, till exempel räddningstjänsten, då de lättare uppfyller uppsatta krav. Vid 

utformning av verktyg har dessa genom tiderna anpassats utifrån mäns mått och kapacitet, 

vilket gör att kvinnor kan få svårt att använda dem. I nuläget finns det dock företag som 

tänker på detta och tillverkar verktyg i olika storlekar så de ska passa alla.   

2.4 Antropometri 
Vid utformning av arbetsmiljö och nya produkter är det viktigt att bestämma vilken 

målgruppen är. Ofta utformas arbetsplatser efter den 95:e percentilen, vilket innebär att 95 

procent av normalpopulationen ska kunna använda utrymmet på ett ergonomiskt hälsosamt 

sätt. Generellt anpassas även arbetsplatser och utrustning så att det passar både kvinnor och 

män, men på grund av till exempel ekonomiska begränsningar är detta inte alltid möjligt. I 

detta projekt har den femte percentilen gällande kvinnor till den 95:e percentilen gällande män 

valts ut som målgrupp. 

Antropometriska mått som tillämpas i detta projekt [Boghard, 2008]: 

Kroppslängd:    1540 – 1850 mm 

Knähöjd:     455 – 580 mm 

Skulderhöjd     1255 – 1545 mm 

Armbåge-fingertopp (längd):   413 – 510 mm 

Stående greppräckvidd vertikalt:   1825 – 2190 mm 

2.5 Belastningsergonomi i hand och arm 
Handen är ett komplext och flexibelt gripverktyg som både kan överföra stora krafter till 

omgivningen samt utföra uppgifter med extremt stora krav på precision. Handens fingrar rörs 

med hjälp av två huvudgrupper av muskler, de externa och de interna. De interna kontrollerar 

finmotoriken gällande fingrar och tumme och de externa musklerna, som är belägna i 

underarmen, svarar för den större kraftutvecklingen både vid sträckning och böjning. Olika 

handgrepp ger olika kraftutveckling och klarar olika precision.  

Vid pakethantering är handen ett viktigt verktyg då många paket måste hanteras under en kort 

period. På grund av paketens olika form, storlek och tyngd krävs flera olika grepp och även 

armmuskulaturen är viktig. Då många paket är stora och otympliga finns det dock en stor risk 

för överbelastning och felhantering vilket kan leda till belastningsskador i leder och muskler. 

Paketen ska helst hanteras med armen i 90 graders vinkel [AFS 1998:1] samt så nära kroppen 

som möjligt. Handen bör ha ett stadigt grepp om paketet.    
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2.6 Ergonomiska riktlinjer 
För en terminalarbetare förekommer enstaka höga belastningar, till exempel ett tungt lyft, 

vilket kan medföra risk för akut överbelastning. Chansen är stor att paketen som ska sorteras 

och levereras är stora, otympliga och tunga vilket kan leda till personskada vid hantering.  

Arbetet innebär även upprepade måttliga belastningar vilket kan medföra besvär då det utförs 

under en längre tid [AFS 1998:1]. 

Exempel på riktlinjer att ta hänsyn till: 

 Lyft under knähöjd (63 cm för 190 cm operatörer) bör ej utföras [AFS 1998:1] 

 Lyft över axelhöjd (128 cm för 160 cm operatörer) bör ej utföras [AFS 1998:1] 

 Lyft med ett armavstånd överstigande 45 cm från ländryggen bör ej utföras [AFS 

1998:1] 

 Arbetsutrustning bör vara reglerbar så det passar alla arbetstagare. 

 Vridna och asymmetriska arbetsställningar, framförallt i samband med lyft, bör 

undvikas 

 Framåtlutad ställning på huvudet och kroppen bör undvikas 

 Olämpligt underlag bör undvikas. Exempel på detta är ojämnt, halt, snett eller för hårt 

underlag. 

 Arbetsutrymmet bör vara tillräckligt stort för arbetet, oavsett kroppsställning. 

 Handhållna maskiner och verktyg bör vara ergonomiskt anpassade så att de inte 

medför belastningsbesvär. 

 Arbetsrotation bör tillämpas så att det inte blir för ensidigt arbete. 

En individs kroppsställning bestäms av på vilken höjd över golvet som det manuella arbetet 

utförs. Rekommenderad arbetshöjd, i såväl upprätt som sittande position, är cirka 

armbågshöjd för den som utför arbetet och arbetsställningen bör innefatta sänkta axlar med 

överarmarna nära kroppen. Lämpliga 

arbetshöjder för en liten respektive stor 

person är cirka 95 cm respektive cirka 120 

cm, se figur 1. 

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens 

Författningssamling [AFS 1998:1] finns 

det modeller för bedömning av 

arbetsställningar, lyft och identifiering av 

ensidigt arbete som kan användas för att 

förebygga belastningsskador. Modellerna 

är uppbyggda enligt ett trefärgers-system 

(rött, gult och grönt) där rött står för 

”olämplig”, gult står för ”värdera 

närmare” och grönt står för ”acceptabelt”. 

Se Bilaga B - Ergonomiska riktlinjer för 

dessa modeller. 
Figur 1 Ergonomiska riktlinjer för lämpliga arbetshöjder  

enligt AFS 1998:1 
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3 NULÄGESBESKRIVNING 
I följande kapitel beskrivs en sammanfattad version av den befintliga arbetsprocessen för 

Företag A och Företag B. Här beskrivs även vilka hjälpmedel som idag används på de båda 

företagen. För en mer detaljerad beskrivning av arbetsprocessen se Bilaga C – 

Nulägesbeskrivning.  

3.1 Arbetsprocess Företag A 
De inkommande paketen anländer tidigt på morgonen i stora metallburar till Företag A. Dessa 

scannas av, lastas upp på ett sorteringsband och transporteras vidare till ett arbetslag på 5 

personer som sorterar paketen i olika postburar beroende på destination. Burarna står 

uppställda längs vardera sida av bandet och varje operatör ansvarar för cirka åtta burar. De 

inrullande paketen plockas upp från sorteringsbandet och släpps sedan ned i avsedd bur. När 

en bur är fullastad skjuts den ut från burledet för att ersättas med en ny, tom bur och 

arbetsprocessen fortsätter på samma vis tills alla paket är sorterade.  

Något senare på morgonen hämtar fraktförarna de fullastade burarna och drar ut dem på 

lastkajen för att påbörja ytterligare en sorteringsprocess som ska få paketen i den följd de ska 

levereras. Varje fraktförare ansvarar för ett visst område i Stockholmsregionen vilket innebär 

allt från en till fem burar per fraktbil. Paketen lyfts ur burarna och placeras antingen på kajen 

eller direkt i bilen. Tanken är att paketen ska sorteras direkt i fraktbilen, men då paketen 

ligger utan inbördes ordning i postburarna blir detta svårt och fraktföraren tvingas därmed 

sortera paketen på lastkajen. När bilen är lastad kör fraktförarna ut på sina rundor, vilket kan 

variera mycket både gällande distans och antal destinationer. 

3.2 Arbetsprocess Företag B 
På Företag B anländer paketen till terminalen redan kvällen innan och de sorteras under hela 

natten. Paketen lastas upp på ett rullband som transporterar dem vidare till ett transportband, 

som består av tippbara plattor. Paketen placeras på dessa plattor per automatik och färdas 

genom en scanner som läser av vart paketen ska. När paketet når rätt destination tippas brädan 

och paketet glider ner till ett sorteringsband. Vid varje sorteringsband ansvarar en operatör 

som placerar paketen i burar beroende på destination. Till skillnad från Företag A är 

postburarna här uppställda runt om sorteringsbandet, istället för längs med bandet. När 

postburarna är fullastade placeras de vid dörren till dess specifika lastkaj. 

Fraktförarna börjar sitt arbetspass på morgonen med att hämta upp sina tilldelade postburar 

och drar ut dem, en och en, på lastkajen. Här sker sorteringen på samma sätt som på Företag 

A. Paketen bör sorteras direkt in i lastbilen men även här placeras många av paketen på 

lastkajen för att sortera dem i rätt ordning, innan de lastas in i fraktbilen. När samtliga paket är 

lastade i bilen levereras de till sina destinationer. 



8 

 

En övergripande bild över paketens väg genom terminalen gällande bägge företagen visas i 

figur 2. 

3.3 Befintliga hjälpmedel 
De hjälpmedel som används på de båda företagen idag är väldigt snarlika. Dessa beskrivs i 

följande text. 

Postbur 

På Företag A används två olika postburar, en större och en 

mindre. Den större är svårmanövrerad och hanteras därför med 

truck. När den är fullastad transporteras hela buren vidare med 

de större lastbilarna. Den mindre postburen väger 70 kg och är 

mer lätthanterlig. Det är denna bur som fraktförarna tar sina 

tilldelade paket ifrån. Denna har ett standardiserat mått som en 

EU-pall, det vill säga 1,2 x 0,8 meter. En öppning är placerad 

på ena kortsidan och dörren är tudelad. Även på Företag B 

används två postburar. En lite mindre som används till brev, 

kataloger samt lättare post och en som i stort sett är likadan 

som den mindre varianten på Företag A, se figur 3. 

 

 

 

Lyfthjälpmedel 

På Företag A används ett lyfthjälpmedel som baseras på vakuum, se 

figur 4. Dessa är placerade i taket vid sorteringsbandet och ska fungera 

som hjälp vid tyngre paket. Detta hjälpmedel kan endast tillgås av 

operatörerna vid sorteringsbandet, men då flera av dessa anser detta 

hjälpmedel vara svårhanterliga används de sällan. Även Företag B 

använder sig av samma lyfthjälpmedel, dock ej vid pakethanteringen på 

området som det här projektet utgår från. 

 

Figur 3 Postburen som används på 

båda företagen 

Figur 4 Lyfthjälpmedel 

Figur 2 Paketens väg genom terminalen 
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Lastbil 

 Det finns två sorters lastbilar som används på båda företagen. 

En större och en mindre. Den större lastbilen transporterar 

paketen sorterade och förvarade i postburar. I den mindre får 

dock inga hela burar plats och paketen sorteras därför direkt 

på lastbilens golv. Det är den mindre lastbilen som används i 

detta projekts arbetsområde. Lastutrymmet på den mindre 

lastbilen har måtten 3,25 x 1,78 x 2 meter och får plats med 

paket från cirka fem fullastade postburar. Då utrymmet har en 

höjd på 2 meter kan en person inom målgruppen stå upprätt, 

se figur 5. Denna lastbil har dörrar bakåt, samt en skjutdörr på 

höger sida. 

 

Sorteringsband 

På Företag A är sorteringsbandet 0,85 meter högt och 0,9 

meter brett. Bandet sträcker sig 45 meter och postburarna står 

placerade i en rad längs vardera sida av bandet, se figur 6. På 

Företag B är sorteringsbordet 0,85 meter högt och 1,2 meter 

brett. Det är kortare till längden jämfört med hos Företag A, 

endast 4 meter, men då det istället är bredare får många paket 

plats och tack vare den vinklade kanten stannar paketen kvar 

på bordet. 

 

Paket 

Paketen på Företag A får ha en maxvikt på 30 kg vid manuell hantering och maxstorleken är 

1,4 x 0,75 x 0,75 m. Paketen på Företag B får ha en maxvikt på 35 kg vid manuell hantering 

och storleken är begränsad till 1,2 x 0,7 x 0,7 m. De paket som väger mer än maxvikten eller 

som är större än maxstorleken hanteras separat. 

  

Figur 5 Lastbilsutrymmet 

Figur 6 Sorteringsband på Företag A 
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4 ANVÄNDARSTUDIE 
En användarstudie utfördes för att få en bild av vad operatörerna anser om den befintliga 

arbetsprocessen och för att därmed kunna definiera det huvudsakliga problemet. Detta 

undersöktes genom en fältstudie, en kontextuell undersökning och en fokusgrupp. I detta 

kapitel beskrivs genomförandet och resultatet av detta. 

4.1 Fältstudie 
För att få en tydligare bild av hur arbetsprocessen går till på Företag A och Företag B, 

utfördes en observation på vardera företag tidigt i projektet. Observationen gick ut på att 

studera operatörerna i arbete för att förstå var i processen som problemen föreligger. Allt 

noterades vilket gör att detta är en så kallad ostrukturerad observation. För att få en mer 

strukturerad observation användes ett formulär för de två stationerna på vardera företag, se 

Bilaga D – Analysformulär för fältstudie. Miljön på arbetsplatsen iakttogs med fokus på 

arbetsredskap. Hänsyn togs till utrymme för arbetsrörelser och arbetsmaterial samt arbetshöjd. 

Arbetsrörelser analyseras med hänsyn till arbetsställningar och manuella lyft.  

Resultat fältstudie 
Golvet är jämnt vilket gör att burarna rullar lätt. På Företag A finns en list som hindrar 

burarna från att rulla iväg för lätt när de står uppradade vid sorteringsbandet. På lastkajen tar 

burarna mycket plats och de kräver dåliga arbetsställningar när de lastas ur. Fraktförarna ser 

ut att jobba mycket under knähöjd och de verkar även hantera många paket långt ifrån 

kroppen. De ser ut att jobba över axelhöjd när de lastar ur en full bur. Sorteringspersonalen 

verkar ha det lite bättre vad gäller farliga lyft, men då buren börjar bli full måste även de 

arbeta över axelhöjd. Vid sorteringsbandet på Företag A finns vakuumlyftar placerade.  

De som arbetar vid sorteringsbandet kan ta paketen i en bra arbetshöjd och släpper ofta ner 

paketen i burarna, vilket medför att de inte behöver böja sig ner i dåliga arbetsställningar men 

ser däremot ut att arbeta långt ifrån kroppen med händerna. Varje operatör vid 

sorteringsbandet ansvarar för flera burar vilket leder till att de behöver röra sig över en längre 

sträcka längs bandet. På lastkajen är det trångt då fraktförarna lastar sina bilar. De får 

sicksacka mellan varandra och paket när de hämtar nya burar.  

Alla lyft av paketen sker med olika former av kraftgrepp. De flesta ur sorteringspersonalen 

arbetar med handskar medan flera av fraktförarna arbetar utan. Detta beror till stor del på att 

fraktförarna kollar upp färdvägar för att planera sin runda och därefter scanna paketen, vilket 

görs enklare utan handskar men medför sämre grepp och skärsår. 

Sorteringspersonalen kan ta kortare raster då det är lugnt vid sorteringsbandet och fraktförarna 

får ta sina raster när de är ute på sina rundor. Arbetsplatsen medför kyla, drag och till en viss 

del buller. Några ur personalen har tagit del av ergonomi-utbildning men inte samtliga. 

4.2 Kontextuell undersökning 
I den andra användarstudien fördes en dialog med både sorteringspersonal och fraktförare i 

samband med att en observation utfördes, vilket är en så kallad kontextuell undersökning. 

Målet var att ta reda på vilka arbetsmoment som orsakar mest diskomfort samt att ta reda på 
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vilka problem som är mest akut att lösa. Observationer utfördes både på Företag A samt 

Företag B. Totalt observerades och intervjuades fyra operatörer vid sorteringsbandet och fyra 

fraktförare. Se Bilaga E – Sammanställning av kontextuell undersökning för en översikt av de 

observerade. Observationerna spelades in med en digitalkamera och videofilmen användes 

senare som hjälp för att se och minnas varje rörelse i arbetsprocessen.  

För att underlätta både frågor och svar utfördes intervjun samtidigt som operatören arbetade. 

Detta gjorde att följdfrågor och svar uppkom mer naturligt, än vad det skulle ha gjort vid en 

traditionell intervju. Intervjufrågorna ställdes för att få en bild av vad operatörerna själva 

ansåg vara de mest krävande momenten i deras arbetsuppgifter och för att ta reda på hur de 

ser på ergonomin. Detta utfördes för att vara säker på att rätt problem löses. De intervjuade 

fick även uppskatta deras upplevda ansträngning, gällande sitt arbetspass, enligt Borgs RPE-

skala, se Bilaga F – Resultat av Borgs RPE-skala. Detta för att få en överskådlig bedömning 

av arbetsmomentens krävda ansträngning. Se Bilaga G – Intervju med operatörer för resultat. 

Sorteringsband 

Företag A 

Två operatörer studerades, A och B, som arbetade vid 

sorteringsbandet. Då sorteringsbandet är beläget i 

midjehöjd innefattades inga lyft under knähöjd, se figur 7. 

Men då buren började bli fullastad var operatören tvungen 

att placera paketen på de andra paketen i buren, vilket 

innebar lyft över axelhöjd, se figur 8.  

Bägge operatörerna arbetade med paketen nära kroppen 

och då de kunde invänta paketen på transportbandet, 

behövde de inte bära dem särskilt långt för att nå rätt bur. 

Detta medförde dock en hel del spring fram och tillbaka 

längs sorteringsbandet. Vid hanteringen av varje paket var 

operatören tvungen att vända sig 180 grader för att lägga 

paketet i rätt bur. Detta innebar att för varje lyft tillkom ett 

vridningsmoment på operatörens rygg, vilket kunde vara 

påfrestande i längden. Avståndet mellan sorteringsband 

och bur var dock så pass stort att operatören var tvungen 

att ta ett så kallat mellansteg, vilket avhjälpte vridningen i 

ryggen något. När en bur var fullastad och ett tungt paket 

skulle läggas i samma bur, ställdes paketet istället på 

golvet, framför buren, till dess att det fanns tid för 

operatören att byta till en tom bur. Detta innebar sedan ett 

marklyft av det tunga paketet.  

 

 

 

 

Figur 7 Arbete vid sorteringsband 

Figur 8 I och urlastning av fullastad vagn 
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Företag B 

Operatörerna som arbetar vid sorteringsbandet på Företag 

B arbetade på liknande sätt som de gjorde på Företag A. 

Då sorteringsbandet var i midjenivå innebar det att inga 

lyft under knähöjd krävdes vid sorteringen, se figur 9. Då 

buren började bli fullastad kunde dock lyft över axelhöjd 

behöva utföras. Operatören hade en scanner på ovansidan 

av handen som användes till att scanna paketen då de låg 

på bandet, för att sedan sorteras till avsedd bur.  

Två operatörer studerades. Operatör C arbetade vid ett 

nytt system där paketen redan från början sorterades i rätt 

ordning i burarna, medan operatör D arbetade enligt 

tidigare system. Bägge operatörerna arbetade med 

paketen nära kroppen, men operatör D, som var cirka 150 

cm lång, var tvungen göra många lyft över axelhöjd, se 

figur 10. Många paket blev även otympliga att greppa för 

denna person, se figur 11. Det fanns inga lyfthjälpmedel 

vid sorteringsbanden och det blev ofta stressigt då det 

inte fanns tillräckligt med burar till godo.  

  

Figur 9 Hantering av otympliga paket 

Figur 11 Obekväma arbetsställning vid lastning 

av postbur 
Figur 10 Arbete över axelhöjd vid lastning av bur 
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Lastkaj 

Företag A 

Fraktföraren, Förare E, som observerades, valde att sortera sina paket på lastkajen innan de 

placerades i bilen. Detta berodde enligt honom själv på att destinationerna på hans sträcka låg 

på så stora avstånd att det var viktigt att ha paketen i rätt ordning, då en omsortering efter 

vägen är tidskrävande. Att paketen placerades på lastkajen först innebar däremot två extra lyft 

under knähöjd för vartdera paketet, jämfört med om de hade placerats direkt i lastbilen. Det 

var väldigt trångt på kajen när alla förare började sortera sina paket och burar kördes fram och 

tillbaka. Fraktföraren arbetade väldigt mycket med framåtböjd rygg och fick hantera många 

paket under knähöjd, se figur 12. När föraren lastade ur burarna blev det många lyft över 

axelhöjd och han fick även sträcka sig in i buren för att få tag på de paket som stod längst in, 

se figur 13.  

Även en annan fraktförare, Förare F, observerades. Denna person valde att sortera sina paket 

direkt från buren in i bilen, vilket var möjligt då hans destinationer låg väldigt nära varandra 

och ordningen på rundan var mer flexibel än för Förare E. Förare F berättade att han ofta tog 

paket till flera företag samtidigt och levererade dem till fots, vilket endast är möjligt då 

kunderna är placerade nära varandra.  

Bilarna backades med öppna dörrar hela vägen fram till lastkajen. De flesta parkerades med 

ett stort glapp mellan bilens lastutrymme och kajen, vilket gjorde att fraktförarna behövde ta 

ett stort kliv varje gång de lastade ett paket. Detta upplevdes av förarna dock inte som ett 

problem. 

  

Figur 13 Urlastning ur postbur Figur 12 Urlastning ur postbur 
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Företag B 

På Företag B observerades en fraktförare, Förare G, och 

ytterligare en fraktförare, Förare H, intervjuades. Det var 

många paket som sorterades om och som kommit fel, 

vilket innebar extralyft för föraren. Det var även väldigt 

trångt på och innanför kajen vilket gjorde det svårt för 

fraktförarna att komma fram med burarna, då det var en 

liten plats att röra sig och sortera paket på. Trots det 

sorterades även här en stor del paket på kajen istället för 

direkt in i bilen, vilket innebar flera extralyft under 

knähöjd. Då varje lastbil rymmer paket från cirka fyra till 

fem postburar blev även lastutrymmet svårt att röra sig i 

då de är välfyllda, se figur 14. 

 

Resultat av observation 
Det märktes ganska tydligt, åtminstone på en av fraktförarna, att operatörerna underskattar 

faran av sättet de arbetar på. Bägge personerna vid sorteringsbandet på Företag A ansåg att de 

har ett mycket ansträngande arbete, medan fraktförarna på samma företag ansåg att deras 

arbete endast var något ansträngande, till ansträngande. Detta kan bero på att fraktförarna har 

det intensivt under en kort period medan personalen vid sorteringsbandet arbetar intensivt och 

enformigt under en längre period. På Företag B var det inte en lika distinkt skillnad. 

Operatörerna vid sorteringsbandet tyckte inte att arbetet var särskilt ansträngande, men det 

ansågs dock stressigt i vissa stunder. Den ena fraktföraren på Företag B tyckte att arbetet var 

väldigt krävande medan den andra, som tidigare även jobbat vid sorteringsbandet, trivdes 

mycket bättre som fraktförare. Det största problemet vid sorteringsbandet var allt spring längs 

burarna, vilket visades både genom intervjuerna och observationerna. På lastkajen visar 

observationerna att det är väldigt mycket arbete under knähöjd och i intervjuerna bekräftas 

detta. Många av svaren som mottogs under intervjuerna stämmer inte riktigt överens med vad 

som observerades. Detta kan bland annat bero på externa faktorer, som tillexempel möjlighet 

att vila efter arbetstid.  

Vakuumlyften, som var placerad vid sorteringsbandet, användes sällan på grund av stress. De 

berättade dock att den används mer då paketen lastas upp på bandet. Även där är det främst 

vid tunga paket som den används, men operatörerna påstår att den rycker, vilket gör det 

slitsamt för både arm och axel. Under observationen fastnade en truck i en av vakuumlyftarna 

vilket visar att de, på grund av dagens placering, ibland även är i vägen.  

4.3 Fokusgrupp 
I den tredje användarstudien fördes en diskussion i grupp med dels sorteringspersonal och 

dels fraktförare. Dessa gruppsamtal genomfördes i anslutning till deras vanliga arbetspass, 

antingen innan eller efter deras skift. Målet var att ta reda på vad personalen har för tankar 

och idéer på förbättringar i arbetet, samt att undersöka var det egentliga problemet anses 

Figur 14 Icke ergonomiska arbetsställningar vid 

pakethantering i lastbilsutrymme 
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ligga. Att anordna en fokusgrupp ger deltagarna möjlighet att tala fritt om uppfattade problem 

samt påverka resultatet genom att föreslå egna lösningar. 

För att få stöd i utförandet av fokusgruppen användes förberedda frågor och fält för positiva 

och negativa kommentarer, samt reflektioner och förslag på förbättringar. Två teman 

användes. Ett där diskussionen tog upp hur arbetet fungerar idag och ett tema rörande 

önskemål om framtidens arbetsplats. Fyra fraktförare deltog i första mötet och två personer 

från sorteringen i det andra. Samtliga deltagare hade lång erfarenhet från yrket. Innan mötet 

hade deltagarna fått information om projektet.  

Resultat av fokusgrupp 
Fraktförarna, liksom sorteringspersonalen, ansåg att de efter en arbetsdags slut kände sig mer 

trötta i huvudet än i kroppen. Fraktförarna nämnde också känningar i axlar och knän, medan 

sorteringspersonalen kände av dagens arbete i rygg och nacke. Bägge grupperna känner av 

stress på jobbet. Sorteringspersonalen känner sig stressade av att hinna läsa varje paket och att 

hinna ge fraktförarna sina burar i tid, samt av sorteringsbandet. Godset kommer ofta in sent, 

speciellt på vintern, vilket ökar stressen. Fraktförarna känner sig stressade av att bli klara med 

lastningen så fort som möjligt för att ha gott om tid tid ute på sina rundor. 

Sorteringspersonalen tycker att burarna fungerar bra medan fraktförarna gärna har en dörr till 

på den andra kortsidan. Sorteringspersonalen önskade att sorteringsbandet skulle vara lite 

smalare för att slippa arbeta för långt ifrån kroppen och de påpekade även att vakuumlyften i 

teorin är bra men att den i praktiken är svåranvänd på grund av dess räckvidd och 

konstruktion. 

Resultatet från fokusgruppen och de observationer som utförts visar härmed att största 

behovet av förändring ligger hos fraktförarna. Båda arbetsgrupperna har likvärdigt antal lyft 

över axelhöjd och båda arbetar under stress. Men fraktförarnas arbetsprocess innefattar dock 

fler farliga lyft, som exempelvis lyft under knähöjd samt långt utifrån kroppen, i jämförelse 

med sorteringspersonalen. Fokusgrupperna öppnade vyerna för projektet ytterligare och gav 

några nya idéer men främst bekräftade de observationer och funderingar som uppkommit 

under projektets gång.  

4.4 Marknadsanalys 
En marknadsanalys utfördes för att undersöka vilka befintliga hjälpverktyg inom detta 

problemområde som redan existerar på marknaden. Resultatet visar att det är ont om 

produkter som är till för att underlätta arbetet vid pakethantering. Det främsta lyfthjälpmedlet 

som används är vakuumlyftar och de finns i många olika former och utföranden.  
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5 FRAMSTÄLLNING AV KRAVSPECIFIKATION 
Efter genomförd bakgrunds- och användarstudie kunde avgränsningar för projektet samt en 

kravspecifikation för lösningen formuleras. Detta kapitel beskriver använd metodik och 

utförandet av detta. 

5.1 Avgränsningar  
Att titta på hela processen från sorteringsband till lastutrymme ansågs efter användarstudierna 

för brett. Problemområdet avgränsades därför till fraktförarna då de anses ha högre risk för 

belastningsskador än sorteringspersonalen. All koncentration läggs på att finna lösningar 

gällande pakethanteringen från buren in till bilen. Fraktbilen valdes att avgränsas till den 

mindre, med 2 meter i höjd i lastutrymmet då det är förarna av dessa bilar som lastar sina 

paket manuellt. 

5.2 QFD 
I utvecklingen av en ny produkt bör stor vikt läggas vid användarnas önskemål och behov. 

För att säkerställa vad som är viktigt och se till att det följs upp, har en QFD ställts upp.  

QFD, Quality Function Deployment, är en metod som används som ett hjälpmedel i 

framtagningen av en ny produkt, se Bilaga A – Lösningsmetod. Användarna av en produkt är 

de personer som kommer i kontakt med produkten från tillverkning till återvinning. Efter 

diskussion med handledare och uppdragsgivare har användarna begränsats till fraktförare och 

inköpare, med fraktförare som huvudgrupp.  

Resultatet från användarstudierna, fältstudie, kontextuell intervju och fokusgrupper har 

sammanställts till en lista med kundönskemål. Användarnas önskemål har begränsats till att 

bara beröra användningsfasen. Fyra grupper har specificerats; tid, ergonomi, underhåll och 

fysiska begränsningar. Utifrån dessa kategorier har sedan användarönskemål ställts upp enligt 

tabell 1. Hela QFD-huset visas i Bilaga H - QFD. 

 

Tid 

Snabb att använda 

Enkel att använda 

Lätt att förstå hur produkten ska användas 

Ergonomi 
Ergonomisk förbättring 

Möjlighet att arbeta närmare kroppen 

Underhåll 

Billig att underhålla 

Enkel att underhålla 

Lätt att förstå hur produkten ska underhållas 

Fysiska begränsningar 

Möjlighet att hanteras av en person 

Hållbar (tåla en tuff miljö) 

Lätt att förvara 

 

För att få en uppfattning om vilka önskemål som anses viktigast, uppmanades användarna att 

rangordna önskemålen. Användarna värderade önskemålen genom att fördela 100 poäng på 

de 11 önskemålen, vilket förhindrade användaren att ge alla önskemål höga eller låga värden. 

Tre fraktförare och elva inköpare viktade användarönskemålen. Fraktförarna ansåg det 

Tabell 1 Användarönskemål 
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viktigast att produkten är snabb och enkel att använda samt ger en ergonomisk förbättring, 

medan underhåll inte anses lika viktig. Inköparna lade mest fokus på en ergonomisk 

förbättring.  

För att möta kundönskemålen skapades sedan ingenjörskrav som möter vart och ett av 

önskemålen, se Bilaga I - Ingenjörskrav. Ingenjörskraven består av mätbara parametrar och 

då dessa värden har uppnåtts, har även kundönskemålen mötts.  

Vikten av varje ingenjörskrav beräknas med avseende på användarens värdering av 

önskemålen och styrkan i förhållandet mellan önskemål och ingenjörskrav. Detta ger en tydlig 

bild på vilka krav som är viktigast att möta för att tillfredsställa kunden på bästa sätt. Enligt 

beräkningarna ges högst värde enligt fraktförarna till få arbetsmoment, men eftersom fyra av 

ingenjörskraven berör en bra arbetshöjd dras slutsatsen att detta är det absolut viktigaste vid 

konceptutvecklingen. Samma gäller för inköparnas viktning, men de anser också att 

introduktionstid och antal standardverktyg är viktigt.  

Målet för varje ingenjörskrav sätts med ett spann från ogillande till gillande, där gillande är 

det egentliga målet men kan accepteras ner till ogillande. De två gränserna baseras på hur 

arbetet går till idag samt målvärden för god ergonomi vid den här typen av arbete. För värden, 

se Bilaga H - QFD. 
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5.3 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen har tagits fram utifrån användarstudier, krav från företag och med hjälp 

av QFD samt nämnda ergonomiska riktlinjer, se avsnitt 2.6 Ergonomiska riktlinjer. 

 

Skallkrav 

Produkten ska: 

 vara ekonomiskt rimlig 

 kunna appliceras på de två aktuella företagen 

 passa alla användare (5 percentilen kvinnor - 95 percentilen män) 

 bibehålla eller om möjligt öka produktionen/effektiviteten 

 inte innebära att den fasta inredningen i terminalen behöver bytas ut (sorteringsband, 

kaj, fraktbilar) 

 kunna hanteras av en ensam operatör 

Börkrav 

 Arbetsytan bör inte vara djupare än 90 cm  

 Arbetsytan bör ligga på en höjd mellan 125-136 cm  

 Produkten bör inte kräva krafter högre än 150 N vid igångsättning och 100 N vid 

förflyttning 

 Produkten bör inte kräva mer än 2 arbetsmoment vid lastning av ett paket 

 Fraktföraren bör inte utöva mer än tre marklyft per bur 

 Fraktföraren bör inte utöva mer än två lyft över axelhöjd per bur 

 Fraktföraren bör inte utföra arbete med händerna längre bort än 45 cm från kroppen 

 

Önskemål 

 Fraktföraren bör kunna använda produkten från dag ett med tillgång till expertis under 

den dagen utan bevakad inlärningsperiod. 

 Inte mer än två standardverktyg bör krävas vid underhåll 

 Underhåll bör inte ta mer än 8 h/år 

 Starttiden (igångsättning) av produkten bör inte överstiga 30 sekunder 
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6 KONCEPTFRAMSTÄLLNING AV LYFTA LÄTT 
Med hänsyn till insamlad information, specificerat problem och fastställd kravspecifikation 

påbörjas konceptgenereringen och det slutgiltiga konceptet togs fram. Tillvägagångssättet av 

framtagningen av koncept och valet av slutgiltigt koncept redovisas i det här kapitlet.  

6.1 Idégenerering 
För att få fram så många idéer som möjligt utfördes en organiserad idégenerering. Då fokus 

har valts att läggas på området bur till lastutrymme, har fyra kategorier formulerats: Postbur, 

Lastbilsutrymme, Lastkaj och Övergripande. Utan tanke på funktionalitet och genomförbarhet 

genererades, under en bestämd tid, så många idéer som möjligt för varje kategori. Totalt 

skapades närmare 80 idéer med varierande kvalitet, se Bilaga J – Resultat Idégenerering för 

ett urval av idéerna. 

6.2 Workshop 
Då det är lätt att fastna i samma tankar, låsas vid begränsningar och nya idéer är svåra att 

generera fram, utfördes även en workshop. Fem personer med ingenjörskunskaper 

medverkade. Workshopen delades in i fyra omgångar där deltagarna först fick en 

sammanfattad beskrivning av problemet. Varje omgång tidsbegränsades till 30 minuter och 

koncentrerades på var och en av de fyra kategorierna; Postbur, Lastbilsutrymme, Lastkaj och 

slutligen Övergripande. Innan varje omgång bekrevs den redan befintliga lösningen för denna 

kategori med en enkel bild, vilket gjordes för att inte visa de eventuella begränsningarna som 

finns med de befintliga redskapen. Resultatet blev ett stort antal idéer som sedan användes i 

konceptgenereringen, se figur 15 

    

Figur 15 Urval av koncept framtagna under workshop 
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6.3 Konceptgenerering 
För att skapa möjliga koncept av alla de idéer som framställts under konceptgenereringen, 

delades idéerna in i fyra kategorier; Stor potential, Potential, Inspiration och Kasseras. Detta 

medförde att hälften av idéerna kasserades och fokus kunde läggas på att vidareutveckla de 

idéer som ansågs ha störst potential. Efter ytterligare diskussion och idégenerering bildades 

tre koncept att gå vidare med. 

Koncept 1 – Burlyft 
Detta koncept minskar antalet lyft under knähöjd vid urlastning av paket från postburen. 

Tanken är att den fullastade postburen placeras på burlyften. När de översta paketen lastats ut 

ur buren trycker fraktföraren på en knapp, som genom hydraulik eller liknande höjer burlyften 

och buren till lagom höjd, se figur 16. Detta gör att även urlastningen av de nedersta paketen 

underlättas. Burlyften har endast två lägen; neutralt läge och upphissat läge, och tanken är att 

produkten ska vara fastmonterad vid respektive lastplats. Denna lösning innebär dock att 

buren måste konstrueras om något. För att fraktföraren ska nå alla paket från golvet på buren 

vid upphissat läge, måste buren kunna öppnas från båda kortsidorna, vilket idag inte är 

möjligt.  

 

Koncept 2 – Justerbart bord 
I nuläget sorteras ofta paketen i rätt ordning på kajen innan 

de placeras i lastbilen. Detta medför många extra lyft under 

knähöjd, vilket inte är bra men ofta nödvändig i 

fraktförarnas arbetsprocess. Detta kan underlättas med hjälp 

av ett justerbart bord, se figur 17. Tanken är att bordet ska 

placeras på kajen vid lastbilens öppning. Vid användning 

dras bordskivor ut, in i bilen, vilket gör att bordet tredubblas 

i längd. Fraktförarna kan sedan placera paketen på bordet 

istället för på kajen vid sorteringen, vilket minskar antalet 

lyft under knähöjd. För att underlätta vid lastningen ska 

bordet enkelt kunna skjutas in gradvis för att på så sätt få 

mer plats i bilen efterhand den fylls upp. Bordet ger också 

en bättre översikt, vilket bör minska behovet av 

omsortering.   

Figur 16 Koncept 1 – Vagnslyft  

Figur 17 Koncept 2 - Justerbart bord 
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Koncept 3 - Vakuumlyft 
Som beskrivits tidigare använder sig både Företag A och Företag 

B av lyfthjälpmedel som baserar sig på vakuum. Det tredje 

konceptet baseras på ett sådant lyfthjälpmedel men en mer 

lätthanterlig ställning ska konstrueras till den, se figur 18. Tanken 

är att detta hjälpmedel ska placeras antingen på kajen eller i taket 

på lastutrymmet och den nya konstruktionen ska göra det möjligt 

för hjälpmedlet att nå det mesta av fraktförarnas arbetsyta. Detta 

hjälpmedel gör att fraktföraren kan lyfta de olika paketen utan 

ansträngning, oavsett tyngd. 

6.4 Konceptval 
Vid framtagning av det slutgiltiga konceptet användes återigen QFD.  

QFD 
De tre koncepten utvärderades med QFD metoden. Först uppskattades de på en skala 1-5 hur 

väl de möter användarönskemålen, där ett är väldigt dåligt och fem är väldigt bra, se Bilaga H 

– QFD i kolumnen NOW. Samma sak har genomförts med dagens arbetsprocess. Detta ger en 

möjlighet att se vilket område det finns möjligheter till förbättring. Sett till hur det ser ut idag 

är det ergonomin som ger den största luckan och det är här den stora förbättringen sker för 

samtliga koncept.  

Koncepten utvärderades sedan utifrån ingenjörskraven för att se om de hamnar inom det 

godkända spannet från gillande till ogillande, se Bilaga H - QFD. Inget av koncepten möter 

alla kraven till ett gillande men de flesta faller inom godkända värden. Främst ses en 

förbättring vad gäller antal lyft under knähöjd. Inget av koncepten anses dock möta kraven 

tillräckligt väl i sin nuvarande utformning.  

Slutgiltigt koncept – Lyfta Lätt 
Baserat på resultatet från utvärderingen av koncepten görs en kombination av Koncept 2 – 

Justerbart bord och Koncept 3 – Vakuumlyft. En utvärdering av denna kombination ger en 

markant förbättring av ergonomin, mest tack vare det minskade arbetet under knähöjd. I 

fokusgruppen, se avsnitt 4.3 Fokusgrupp, framkom att vakuumlyften i teorin är bra men att 

konstruktionen gör att den blir svåranvänd. Detta är något som kan åtgärdas i det slutgiltiga 

konceptet, som får namnet; Lyfta Lätt. Sorteringsbordet ger föraren bättre översikt över sina 

paket vilket kan leda till färre omsorterade paket, vilket i sin tur leder till färre antal lyft. 

Förhoppningen är också att fraktförarna sparar på krafterna genom att göra färre antal lyft och 

färre antal tunga lyft, och på så sätt öka produktiviteten. Vakuumlyften tillsammans med 

sorteringsbordet ger föraren dessutom möjlighet att arbeta närmare kroppen vilket minskar 

slitaget på kroppen, se avsnitt 2.6 Ergonomiska riktlinjer. 

  

Figur 18 Koncept 3 - Vakuumlyft 
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7 LYFTA LÄTT 
Kapitlet beskriver funktionen av det slutgiltiga konceptet Lyfta Lätt. Här beskrivs 

konstruktionen gällande de olika delarna av produkten samt vilka matematiska beräkningar 

som använts för att undersöka konceptets hållbarhet.  En grov kostnadsanalys har även utförts 

för att se vad det skulle kunna kosta att tillverka en respektive femtio stycken produkter. 

Slutligen beskrivs även den ergonomiska förbättring denna produkt förväntas ge vid 

användning, jämfört med vid dagens pakethantering.    

7.1 Funktion 
Det slutgiltiga konceptet består av en vakuumlyft placerad på en tvådelad arm som är 

monterad på en vagn med ett utdragbart bord, se figur 19. Tanken är att vagnen ska placeras 

på kajen invid fraktbilens högra sida av lastutrymmet, vid skjutdörren. Detta eftersom de sista 

paketen som lastas bör placeras intill de öppningar som finns, då de ska lastas ur först. Innan 

påbörjad sortering av paket dras bordet ut, in i bilen, vilket gör att en lastyta i knähöjd skapas. 

Detta förhindrar mycket av arbetet under knähöjd och underlättar även sorteringen, som idag 

ofta utförs på kajen. Genom att placera den fullastade postburen invid vagnen på kajen, kan en 

stor mängd paket enkelt lastas ut med hjälp av vakuumlyften och placeras antingen direkt in i 

fraktbilen eller på sorteringsbordet. Vakuumlyften gör att fraktföraren inte behöver använda 

sin egen styrka för att lyfta paketen, utan en pump skapar istället vakuum i ett munstycke som 

fraktföraren styr med en hand.  

  

Figur 19 Det slutgiltiga konceptet Lyfta Lätt 
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Vakuumlyften som används i denna lösning är hämtad från redan 

befintliga produkter på marknaden. Anpassningar har dock gjorts på 

armen för att passa vagnen och fraktbilen. För att göra armen smidig att 

hantera är den ledad på två ställen, se figur 20, vilket också gör att den 

kommer åt en stor yta. Dess räckvidd visualiseras i figur 21, som visar 

lastbilsutrymmet samt bordet uppifrån. Figuren illustrerar att 

vakuumlyften når en postbur som placeras invid vagnen och den visar 

dessutom att produkten i helhet inte tar upp allt för stor plats, vilket är 

viktigt för till exempel Företag B som har en trång lastplats. 

Lyfthjälpmedlet kan lyfta paket upp till 40 kg [Vaculex, 2012], vilket är 

mer än maxvikten för manuell hantering av paket på de två företagen. 

Vakuumlyften kräver dock att paketen är väl paketerade och har en jämn 

yta.  

 

 

 

 

 

Produktens höjd är totalt 190 cm vilket gör att vakuumlyften går in i lastbilsutrymmet på den 

200 cm höga fraktbilen. Vagnen har en höjd på cirka 60 cm vilket gör att bordet hamnar inom 

en acceptabel arbetshöjd enligt AFS 1998:01, se avsnitt 2.6 Ergonomiska riktlinjer. Då 

bordsskivan är i sitt yttersta läge fås en bordsyta på 2,5 meter, och då dess bredd är cirka 0,6 

meter bildas en lastyta på totalt 1,5 kvadratmeter. Att bredden på bordet endast är 0,6 meter 

gör att fraktföraren kan hantera paketen närmare kroppen, vilket är en av de ergonomiska 

riktlinjerna. Ytan är trots detta tillräckligt stor för att ett stort antal paket får plats på bordet. 

Se figur 22 för översiktsbild. 

Figur 21 Vakuumlyftens räckvidd 

symboliserat i grått 

Figur 22 Huvudsakliga mått  

Figur 20 Flexibel arm som är ledad på två ställen 
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Figur 25 Det slutgiltiga konceptet Lyfta Lätt 

För att underlätta hanteringen av produkten har vagnen ett golv bestående av 16 stycken 

kulor, se figur 23 och 24. Detta gör att produkten blir mobil och kan förflyttas då den inte 

används. Antalet kulor har här uppskattats grovt. Dessa bör testas och optimeras för att få en 

förflyttning som hamnar inom kravspecifikationens önskade krav, se avsnitt 5.3 

Kravspecifikation. 

7.2 Konstruktion 
Lyfta Lätt har konstruerats med hjälp av det datorbaserade designverktyget Solid Edge ST3. 

Då fokus ligger på funktion mer än konstruktion i det här stadiet av produktutvecklingen, har 

vissa förenklingar gjorts gällande modellen. Nedan beskrivs konstruktionen av framförallt det 

utdragbara bordet. Utformningen av vagnen samt vakuumlyften beskrivs ej vidare. Inte heller 

montering av komponenterna diskuteras. Under framtagningen av det utskjutbara bordet 

konstruerades även en till variant av hur bordet kan tänkas fungera, se Bilaga K – Lyfta lätt 

galler. Den valda konstruktionen ses som det bättre alternativet då det ger en steglös 

inskjutning av bordet och en jämn bordsyta.  

Lyfta Lätt  
Lyfta Lätt, se figur 25, har en bordskiva 

i form av ett band i gummi, likt en 

grövre version av de band som återfinns 

i kassan hos många matbutiker eller ett 

bagageband på flygplatsen. Bandets ena 

ände är fastmonterad på ovansidan av 

vagnen och den andra änden i en spole 

inuti vagnen. Bordets längd justeras 

med hjälp av två armar bestående av tre 

skaft, se figur 26, varav den grövsta är 

monterad i vagnen.  Längst ut mellan de 

två yttersta skaften är en cylinder 

monterad som bandet går längs med. En 

extra cylinder är dessutom monterad vid 

änden av de mellersta balkarna för att 

skapa ett extra stöd för bandet. Om 

bandet inte blir tillräckligt spänt i denna 

utformning, kan fler mellanliggande 

Figur 23 Golv med hjul i profil Figur 24 Sexton hjul i golvet för lättare hantering 

Figur 26 Arm bestående av tre skaft 
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cylindrar krävas. På insidan av vagnen är 13 stycken mindre spolar fastmonterade i vagnens 

sidoväggar, varav fem av dessa spolar är mobila i ett vertikalt spår. Dessa fem spolar är 

dessutom ihopkopplade till en enhet. Då bordet är utdraget till sin maximala längd är dessa 

fem spolar i sitt översta läge, se figur 27, och då bandet puttas tillbaka åker spolarna ned längs 

detta spår. Spolarna vilar mot bandet vilket gör att de fungerar som motvikt, och på så sätt gör 

det lättare att skjuta in bordet. Då bordet är inskjutet maximalt är de rörliga spolarna i sitt 

nedersta läge, se figur 28. Då vagnen i detta koncept innehåller dessa 13 spolar, får 

vakuumpumpen som tillhör vakuumlyften inte plats inuti vagnen. Detta medför att pumpen 

måste placeras på annan plats i närheten av produkten, förslagsvis innanför lagerporten, där 

den är placerad idag.   

 

För att kontrollera att detta koncept inte tippar vid användning, har två möjliga positioner 

undersökts i datorverktyget Solid Edge. Genom att materialbestämma samtliga komponenter 

och därmed ge dem en vikt, kunde masscentrum för vardera position framställas. Den första 

positionen visar maximalt utdraget bord med fyra paket a´ 35 kg längst ut på bordet, samt 

vakuumlyften maximalt utdragen åt samma håll, se figur 29. Den andra positionen visar 

maximalt indraget bord med vakuumlyften maximalt utdragen åt motsatt håll, se figur 30. De 

gröna punkterna i figur 28 och 29 visar var masscentrum beräknas hamna i detta koncept. 

Som det visas i figuren är det på gränsen att konceptet tippar, men med optimering av 

konstruktionen och framförallt den extravikt på 100 kg som är placerad i botten av vagnen, 

kan det säkerställas att konceptet står stadigt. Likvärdig undersökning har utförts gällande 

placering av masscentrum då de fyra paketen är placerade längsmed bandet, och armen är 

utdragen 90° från nuvarande position. Resultatet för detta är även det positivt. Samma tester 

har gjorts för koncept Lyfta lätt galler med godkända resultat, se Bilaga K – Lyfta lätt galler. 

Total vikt på Lyfta Lätt så som det är konstruerat idag är cirka 620 kg [Siemens, Solid Edge]. 

Se Bilaga L – Komponentlista för Lyfta Lätts komponenter och vikt. 

Figur 27 Bordet utdraget maximalt Figur 28 Bordet indraget maximalt 
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7.3 Hållfasthetsberäkningar av bord- och skjutfunktion 
För att få en uppfattning om Lyfta Lätts bordsfunktion är möjlig att realisera, har några 

beräkningar och simuleringar på hållfastheten utförts. För fullständiga beräkningar och 

redovisning av samtliga dimensioner, se Bilaga M – Hållfasthetsberäkningar av bord- och 

skjutfunktion. 

Fullt utdragen har bordet en 

area på 1,5 m
2
. Maxlasten 

har uppskattats till 300 kg 

och antas vara jämnt 

fördelad över bordsytan, 

bandet antas vara stelt.  

Förenklingar och antaganden 

ger en lastfördelning enligt 

figur 31. 

 

Genom att förenkla en teleskoparm till ett elementarfall för konsolbalk [Sundström, 1999] kan 

konstruktionen utvärderas för böjspänning med hjälp av simuleringsprogrammet Comsol, som 

är ett program baserat på finita elementmetoden [Comsol Multiphysics 2008]. Analysen blir 

bara övergripande då förenklingar har gjorts och inga toleranser eller spel finns med i cad-

modellen vilket kan ha inverkan på resultatet. Resultatet av analysen ger en bild av hur stora 

böjspänningar bordet utsätts för samt var påfrestningarna blir som störst.  

Figur 29 Masscentrum vid maximal vikt åt vänster Figur 30 Masscentrum vid maximal vikt åt höger 

Figur x Lastfördelning på bordsyta  

Figur 31 Lastfördelning på bordsyta 
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Av de analyser som genomfördes i simuleringsprogramet dras slutsatsen att störst belastning 

hamnar på det yttersta och smalaste skaftet i armen, och då framförallt i övergången till 

mellan-skaftet, se figur 32. Beräkningar på böjspänning i det smalaste skaftet har därför 

utförts för att kontrollera att konstruktionen håller för lasten.  

Böjspänningen beräknas till 65 MPa vilket visar en spänning långt under böjflytgränsen för 

konstruktionsstål [Sundström, 1999]. För att kontrollera att inte bordet utsätts för störande 

rörelser under lastning genomförs beräkningar på nedböjningen av armarna. Dessa visar en 

nedböjning på ungefär en centimeter då bordet är helt utdraget och maximalt lastat, vilket 

anses vara ett godtagbart värde. Beräkningarna visar att konstruktionen i sitt nuvarande 

utförande är rimlig med utrymme för optimering. Hänsyn måste dock tas till 

friktionsberäkningar i armarna och spolarnas funktion.  

7.4 Ergonomisk förbättring med Lyfta Lätt 
För att undersöka om det slutgiltiga konceptet Lyfta Lätt förenklar arbetet ergonomiskt för 

fraktförarna vid pakethanteringen, användes datormanikinprogrammet Jack [Siemens, Jack ]. 

Genom att jämföra hur kroppen belastas vid dagens pakethantering med hur kroppen belastas 

vid pakethanteringen med hjälp av Lyfta Lätt, kunde ett resultat skapas. Sex statiska 

arbetsställningar som tagits fram utifrån användarstudierna, undersöktes, se figur 33. Varje 

arbetsställning analyserades både gällande en kvinnlig person från den 5 procentilen (höjd: ca 

152 cm och vikt: ca 50 kg) samt en manlig person från den 95 procentilen (höjd: ca 190 cm 

och vikt: ca 100 kg), vilket utgör målgruppen. För att ta reda på hur många procent av denna 

målgrupp som klarar av dessa olika arbetsställningar, användes analysfunktionen Static 

Strenght Prediction. En vikt placerads i vardera hand på manikinen som då motsvarade 

tyngden på ett paket. Då maxvikten på ett paket som får hanteras manuellt är 35 kg, valdes 

just denna vikt som referens. Då Lyfta Lätt innefattar ett lyfthjälpmedel vid pakethanteringen, 

antogs istället en vikt på 5 kg för att symbolisera paketet vid användning av Lyfta Lätt. 

Resultatet visar att belastningen på de olika kroppsdelarna är markant mindre vid 

pakethanteringen med hjälp av Lyfta Lätt, jämfört med vid dagens pakethantering. Analysen 

visar att hela målgruppen har problem i framförallt den övre delen av kroppen (axlar, 

armbåge, bål) i position 1-4 vid dagens pakethantering. Kvinnor från den 5:e procentilen har 

Figur 32 Analys av böjspänning i teleskoparm vid maximal last 
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även problem med position 6. Arbetsmiljöverket påpekar i sin modell för bedömning av lyft, 

se Bilaga B – Ergonomiska riktlinjer, att det i de flesta fall är olämplig att hantera bördor 

tyngre än 25kg vilket också det här resultatet visar. Då pakethanteringen istället utförs med 

hjälp av Lyfta Lätt visar analysen att över 75 % av målgruppen klarar samtliga 

arbetsställningar utan allt för stora belastningar på kroppen. För hela resultatet se Bilaga N – 

Resultat Jack. 

 

7.5 Kostnadsanalys av Lyfta Lätt 
För att undersöka hur mycket det skulle kunna kosta att tillverka denna produkt utfördes en 

kostnadskalkyl. Då konstruktionen inte är definitiv, utan kan optimeras, är detta en väldigt 

grovt uppskattad kostnadskalkyl. Kostnader har tagits från direktkontakt med potentiell 

leverantör, genom elektroniska källor och antaganden. Då kostnaden per komponent blir lägre 

ju fler som köps/tillverkas, har kostnaden för tillverkning av ett koncept samt 50 stycken 

koncept beräknats, se bilaga O – Kostnadsanalys. Även den andra bordsvarianten Lyfta Lätt 

galler undersöktes gällande detta. Resultatet visar att den totala kostnaden för tillverkningen 

av Lyfta Lätt är cirka 195 000 kr/st. Vid tillverkning av 50 stycken blir den totala kostnaden 

cirka 7 340 000  kr, vilket är cirka 147 000 kr/st.  

7.6 Vidare arbete 
Många av komponenterna i konstruktionen kan optimeras, vilket kan leda till minskade 

material och tillverkningskostnader. Flera av de komponenter som ingår i den framställda 

konstruktionen antas finnas färdiga i handeln. Skruvar och fästen för montering måste 

dimensioneras och funktionen av spolarnas och teleskopskaftens mekanik måste utvärderas 

djupare med avseende på bland annat friktion för att se till att bordet blir lätt att skjuta in och 

dra ut. För detta ändamål kan en funktionsmodell underlätta utvärderingen.  

Då Lyfta Lätt väger förhållandevis mycket finns det behov av någon typ av säkerhetsbroms 

för att se till att vagnen hindras från att rulla iväg för lätt vid förflyttning. Vagnen bör heller 

inte kunna förflyttas under pågående lastning.   

Vidare bör en prototyp utvecklas. En prototyp gör det möjligt att utföra användartester, vilket 

är viktigt för att kunna kontrollera att produkten även fungerar praktiskt och inte bara 

teoretiskt. Då produkten ska passa en så stor målgrupp som möjligt, måste den testas av flera 

olika personer. Användarstudierna tyder på att vakuumlyften behöver viss erfarenhet för att 

fungera optimalt vilket gör att användartester med en prototyp kan bli tidskrävande.  

Figur 33 Sex arbetsställningar analyserades. 
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8 SLUTSATS 
Ett flertal koncept har framställts och en konstruktion samt kostnadsanalys har utvecklats för 

det slutgiltiga konceptet. Lösningen Lyfta Lätt medför en förbättrad arbetsergonomi vid 

pakethanteringen för fraktföraren, då den används på rätt sätt. Detta innebär att samtliga mål 

har uppnåtts. Med hjälp av det utdragbara bordet kan paketen sorteras på en mer ergonomisk 

höjd och bordet bidrar även till att färre antal dåliga lyft utförs. Genom användningen av 

vakuumlyfthjälpmedlet kan fraktförarna lyfta paketen utan ansträngning, oavsett tyngd, vilket 

förhindrar dålig belastning på kroppen. Förbättringarna påvisas inte bara i de ergonomiska 

studierna med datorprogrammet Jack, utan även i utvärderingen med QFD. Lösningen medför 

färre antal lyft under knähöjd och en enklare sortering jämfört med dagens pakethantering. 
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9 DISKUSSION 
Under användarstudierna uppkom en konflikt mellan resultatet från observation och resultatet 

från intervjun. Observationerna visade att fraktförarna oftare arbetade i farliga 

arbetsställningar än sorteringspersonalen, medan intervjuerna tyder på att sorterings-

personalen upplever en högre ansträngning. En anledning till att fraktförarna inte ser sitt 

arbete som lika ansträngande kan bero på att belastningsskador uppmärksammans först efter 

en viss tid och att operatörerna vid det laget redan bytt arbetsplats. Att operatören byter 

arbetsplats innebär även att deras arbetsskador inte visas i statistiken för den här typen av 

arbetsplats. Fraktförarna har även mer rotation i arbetet än sorteringspersonalen, då de bara 

spenderar en del av sin arbetsdag med lastning. En anledning till att sorteringspersonalen ser 

sitt arbete som ansträngande är troligen stress men också att arbetet är monotont under en stor 

del av arbetsdagen. Intervjuer och observationer bör genomföras på ett större urval för att 

kunna utesluta att den upplevda ansträngningen beror på faktorer utanför arbetet.     

Utvärderingen av de tre koncepten burlyft, sorteringsbord och vakuumlyft med hjälp av QFD 

kan vara lite missvisande. Detta beror till stor del på hur ingenjörskraven är formulerade. 

Vissa fördelar hos de olika koncepten syns inte i resultatet. 

 Uppskattningarna av antal paket skiljer sig vid varje lastning, väldigt grovt. Att flytta 

runt paket skiljer sig också mycket, då samma paket kan flyttas runt flera gånger. Ett 

sorteringsbord bör ge bättre översikt, vilket i sin tur bör medföra färre antal 

förflyttningar.  

 Förarnas respektive körrundor varierar mycket både vad gäller antalet paket och 

antalet destinationer. Även storleken på paketen kan variera efter rundor. Detta gör det 

svårt att uppskatta ett medelvärde som kan användas vid utvärdering av olika faktorer. 

 Resultatet för hög och låg arbetsyta visas i antal lyft över knähöjd och under axelhöjd, 

inte på själva avståndsmåttet, vilket gör att antalet farliga lyft skiljer sig beroende på 

förarens längd. En lång förare gör inte lika många lyft över axelhöjd som en kort 

förare då paketen för de bägge förarna ligger på en bestämd höjd.   

 Eftersom inget koncept ändrar burens djup och buren är med i samtliga koncept, 

innebär det att samtliga koncept får ett högt värde på ”arbete nära kroppen”. Att buren 

är med i utvärderingen beror på att det fanns idéer och konceptförslag, då QFD 

utformades, som innefattade förändringar i burens utformning. 

När slutkonceptet sedan utvärderas enligt samma metod uppkommer samma missvisningar, 

vilket gör att alla förbättringar inte kommer till sin rätt i QFD. Detta gör att QFD ses som ett 

stöd och en riktning i urvalet, och inte som ett bevis på vad som är bäst. 

De önskemål som ställts upp i kravspecifikationen är inte direkta krav utan just önskemål. 

Dessa finns med för att få tydliga riktlinjer där så många som möjligt bör uppfyllas. Att de 

inte sätts som krav beror på att begränsningarna då skulle bli för svåra. Önskemålen är tagna 

dels från ingenjörskraven uppställda i QFD och dels från AFS’s riktlinjer.  
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Gällande funktion och konstruktion av Lyfta Lätt behöver en del vidareutveckling genomföras 

vilket beskrivs i avsnitt 7.5 Vidare arbete. Förbättringsförslag och funderingar kring dessa har 

dock uppkommit genom projektets gång. 

 Valet att använda en vakuumlyft i Lyfta Lätt trots att ett sådant verktyg får mycket 

negativ kritik i användarstudierna beror på slutsatser dragna utifrån studiebesök, 

diskussioner med handledare på företagen samt egna försök att använda det befintliga 

verktyget. Innan man vant sig vid att använda vakuumlyften går det helt enkelt 

snabbare att lyfta paketen manuellt. I kombination med att belastningsskador 

uppkommer efter en längre period av felbelastning gör detta att lyfthjälpmedlet väldigt 

sällan används, då problemen inte uppmärksammas i tid. 

 Då produkten är väldigt tung även utan extra last, kan den bli svår att hantera 

manuellt. Om inte kulgolvet underlättar manövreringen har även en idé om ett golv 

med palldragarfunktion uppkommit. Genom att bygga vagnen med till exempel en 

inbyggd domkraft, bör den lättare kunna hanteras manuellt. Tanken är då att vid 

stillastående är vagnen nedhissad till marknivå och står därmed stadigt och still. När 

produkten ska tas till annan plats hissas vagnen upp från marken genom att pumpa 

med handtaget, likt en domkraft. 

 För att produkten ska stå still då den är placerad på avsedd plats krävs en lösning för 

just detta, vilket inte konstruerats till detta koncept. En lösning vore att kulhjulen dras 

in i golvet då den ska stå still, genom att till exempel trycka på en pedal med foten. 

Med en hävarmsfunktion kan hjulen, som exempelvis är fastmonterade i en gemensam 

stång, placeras i upphissat eller nedsänkt läge.  

 Ett förslag till handtaget för Lyfta Lätt är ett handtag liknande de som finns på 

bagagevagnar på flygplatser. Vid mobilisering trycks handtaget ihop och vid placering 

släpps handtagen till neutralt läge. Dess funktion måste dock undersökas vidare.    

 Armen som leder vakuumlyften är ledad på två ställen, användartester på detta då fler 

eller färre leder testas kan vara fördelaktigt för att få ett så lätthanterligt hjälpmedel 

som möjligt. 

 De fem rörliga spolarna i vagnen ska fungera som motvikt och hjälpa till att dra in 

bordet eftersom paketen lastas av. Hur tunga dessa ska vara beror både på lasten som 

för tillfället står på bordet och på friktionen i teleskoparmarna samt bandets 

flexibilitet. Att hitta balansen för att bordet ska vara tillräckligt lätt för föraren att 

skjuta in men samtidigt tillräckligt trögt för att inte åka in av sig självt, kräver 

noggranna tester och eventuellt någon typ av spärr. Också gummibandet och dess 

stabilitet är beror på detta. Bandet får inte bågna då de lastas vilket kan göra att fler 

mellanliggande spolar krävs om inte armarna klarar att hålla bandet tillräckligt spänt. 

 När det gäller den andra konstruktionsvarianten av bordet, Lyfta Lätt galler, finns det 

även här problem som kan uppstå. Exempelvis kan paketen fastna i gallret då 

bordsdelarna puttas in i varandra. Detta kan medföra att paketen trycks emot varandra 

och skadas eller att de ramlar ner på marken. En sådan defekt kan uppfattas som 

störande för föraren som i värsta fall resulterar i att föraren slutar använda produkten 

och istället sorterar sina paket som tidigare.  
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Beräkningarna som gjorts är grovt uppskattade och ska ses som riktlinjer vid optimering av 

konstruktionen och inte som fakta.  

Resultatet av JACK gällande den fjärde arbetspositionen visar att belastningen i vristen blir 

alldeles för hög för vad målgruppen klarar av. Detta kan bero på att datorprogrammet 

översätter manikinen till ett mekaniskt system. Då denna arbetsposition är den enda som 

balanseras på en fot, översätts detta till väldigt höga belastningar i just denna fot.  

Denna lösning kan även undersökas vidare med det ergonomiska datormanikinprogrammet 

ALBA. ALBA beräknar den rekommenderade maxvikten vid ett lyft genom att ange start- 

och slutposition för lyftet, hur ofta lyftet utförs samt lastens greppbarhet.  

Kostnadskalkylens resultat kan ändras beroende på konstruktionsutvecklingen. Resultatet blir 

även ett annat då det är ett företag som beställer tillverkning och standard komponenter än en 

privatperson. Liksom konstruktionen bör materialvalet optimeras. Vissa komponenter bör 

kunna tillverkas i något annat material än stål, vilket gör att priserna ändras. Resultatet bör ses 

som en riktlinje då den baseras på flera antaganden.  

Som beskrivs i avsnitt 7.5 Vidare arbete, bör en prototyp byggas när konceptet har utvecklats 

ytterligare. Med denna bör användartester utföras. Det kan dock vara viktigt att 

användartesterna utförs under en längre tid då det tar ett tag att lära sig använda vakuumlyften 

på bästa sätt. Som det framkom under användarundersökningen är det många som ogillar 

användandet av lyfthjälpmedlet då det kan vara besvärligt att använda och därmed tar längre 

tid. Det är dock påtalat, vid studiebesök, att de som kontinuerligt använder sig av detta 

lyfthjälpmedel, bland annat på grund av sin fysik, har lärt sig dess hantering och utför samma 

arbete på kortare tid. Detta är dock inte verifierat då ingen av dessa operatörer har varit 

tillgängliga. Det svåra med denna produkt kan därför bli att övertyga fraktförarna om 

fördelarna med konceptet då det tyder på att vakuumlyften kräver viss erfarenhet för att 

användas optimalt.   

Den mänskliga handen är så överlägsen när det gäller grepp att det blir näst intill omöjligt att 

skapa ett likvärdigt tekniskt hjälpmedel. Detta utgör ett stort problem för utformningen av ett 

hjälpmedel. En annan svårighet i utvecklingen av ett hjälpmedel är att föra fram nyttan av 

produkten så pass väl att användarna accepterar en viss inlärningsperiod. Det kan här vara 

lämpligt att involvera användarna i den vidare utvecklingen då ett eget engagemang kan leda 

till att användaren får mer förståelse för nyttan av produkten.  
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Bilaga A - Metod 

Fas 1- Identifiera problemet, definiera en kravspecifikation och utföra 

informationssök 

Användarobservationer 

För att tydligare definiera problemet bör användarobservationer utföras.  Dessa observationer 

går ut på att studera operatörerna vid utförande av deras arbetsuppgifter. På så sätt bildas en 

uppfattning om var eller i vilka moment av arbetsuppgifterna som eventuella problem 

förekommer. I detta projekt utförs användarobservationer på både Företag A och Företag B. 

Kvalitativ undersökning 

En kvalitativ undersökning bidrar med en djupare förståelse för bakomliggande orsaker och 

funktion för problemet i fråga som studeras. Exempel på en kvalitativ undersökning är 

intervjuer, både personliga och i grupp. I detta projekt används kvalitativ intervju under 

observation, där ett fåtal frågor och följdfrågor ställs till operatören medan denne utför sina 

arbetsuppgifter.  

Subjektiva mätmetoder – Borgs RPE-skala 

För att göra en bedömning av upplevd ansträngning vid dynamiskt arbete används Borgs 

RPE-skala. Skalan är graderad från 6 till 20 och till varje siffernivå hör ett så kallat verbalt 

ankare som beskriver ansträngningsnivån med ord. Siffervärdena ökar linjärt med intensiteten 

av stimuli, hjärtfrekvens och syrekonsumtion. Genom att multiplicera siffer-värdena med 10 

erhålls även en uppskattning av hjärtfrekvensen hos friska individer. 

QFD 

QFD, Quality Function Deployment, är en metod som används för att omvandla användarkrav 

för en produkt till konkreta ingenjörskrav för att säkerhetsställa att man möter kundens behov. 

Den hjälper också till att hitta en lucka på marknaden. Metoden leder till färre och tidigare 

konstruktionsändringar, kortare produktionsutvecklingstider och lägre kostnader vid 

tillverkning av nya produkter. Den leder även till färre problem vid inkörning av nya 

produkter och färre problem på fältet. Metoden går helt enkelt ut på att finna den bästa 

lösningen och tillfredsställa kundens behov [Ullman, 2003]. 

I den första fasen används metoden till att utvärdera användarönskemål och skapa 

ingenjörskrav samt att ta fram vikten av dessa. Metoden används också som ett stöd till 

kravspecifikationen. 
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Fas 2- Konceptgenerering 

Organiserad idégenerering 

Organiserad idégenerering, även kallad Brainstorming, används för att lösa problem eller 

generera idéer.  Metoden går ut på att komma på så många olika idéer som möjligt under en 

viss tid, för att sedan sammanställa dem till passande lösningar för problemet. Viktigt under 

brainstorming är att idéerna inte utvärderas och kritiseras utan att de istället uppmuntras. 

Kvantitet av idéer är bra då de kan leda till kvalitativa lösningar. 

Workshop 

En workshop är en metod som används för att hjälpa projektdeltagarna att komma på nya 

idéer och tänka i nya banor. En workshop går ut på att ett visst antal deltagare, oberoende av 

projektet men med adekvat kunskap, träffas under en session för att utföra en brainstorming 

tillsammans. Detta kan leda till att nya kreativa idéer och lösningar skapas då deltagarna 

kommer med nya tankesätt. 

Fas 3- Konceptutveckling, evaluering och konceptval 

QFD 

I den tredje fasen används QFD metoden till att utvärdera de olika koncepten genom att väga 

dessa i förhållande till användarönskemål och ingenjörskrav.  

Fas 4- Utveckling av slutkoncepten 

Datorbaserade designverktyg – CAD 

Datorbaserade designverktyg, CAD, används för att konstruera en 3D modell av den slutliga 

lösningen. I detta projekt används CAD-programmet Solid Edge. 

Objektiva mätmetoder - Jack 

Jack är ett ergonomiskt datormanikinprogram som kan simulera olika statiska 

arbetssituationer. Programmet analyserar den kroppsliga mekaniken samt vilka delar av 

kroppen som belastas vid det utförda arbetsmomentet. Mätdata såsom kroppsvikt, längd och 

kön matas in i programmet. Programet används här för att utvärdera och jämföra olika 

arbetsmoment i nuläget och med det utvecklade hjälpverktyget, Lyfta Lätt.  

Kostnadsanalys 

En kostnadsanalys genomförs för att ge en uppskattning av hur mycket produkten kostar att ta 

fram. Med resultatet av analysen kan den jämföras med liknande produkter på marknaden ur 

ett ekonomiskt perspektiv. Viktiga faktorer är material, tillverkning, montering och 

efterfrågan. Stor efterfrågan möjliggör serietillverkning vilket gör kostnaden för verktyg 

mindre per enhet. Användandet av standard komponenter och så få komponenter som möjligt 

håller priset nere. 
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Bilaga B – Ergonomiska riktlinjer  

Sittande stående och gående arbetsställningar [AFS 1998:01 sid 38] 

 Rött Gult Grönt 

Arbetsställning Något av nedanstående 

förekommer under en 

väsentlig del av arbetsskiftet 

Något av nedanstående 

förekommer periodvis 

under arbetsskiftet 

Nedanstående gäller för en 

väsentlig del av arbetsskiftet 

Sittande Nacke -Böjd utan rörelsefrihet 

-Vriden utan rörelsefrihet 

-samtidigt böjd och vriden 

-kraftigt inskränkt 

rörelsefrihet 

-böjd utan rörelsefrihet 

-vriden utan rörelsefrihet 

-samtidigt böjd och vriden 

-kraftigt inskränkt 

rörelsefrihet 

-i mittställning med 

möjlighet till fria rörelser 

Rygg -böjd utan rörelsefrihet 

-vriden utan rörelsefrihet 

-samtidigt böjd och vriden 

-kraftigt inskränkt 

rörelsefrihet 

-stöd för ryggen saknas 

-böjd utan rörelsefrihet 

-vriden utan rörelsefrihet 

-samtidigt böjd och vriden 

-kraftigt inskränkt 

rörelsefrihet 

-möjligheter till fria rörelser 

-väl utformat ryggstöd 

-möjlighet att växla till 

stående 

Axel/arm -handen i eller över 

skulderhöjd 

-handen utanför under- 

Armsavstånd utan avlastning 

-handen i eller över 

skulderhöjd 

-handen utanför 

underarmsav- 

Stånd utan avlastning 

-arbetshöjd och räckområde 

anpassade till arbetsuppgift 

och individ 

-god armavlastning 

Ben -otillräcklig plats för benen 

-inget stöd för fötterna 

-kraftigt inskränkt 

rörelsefrihet 

-otillräcklig plats för benen 

-inget stöd för fötterna 

-kraftigt inskränkt 

rörelsefrihet 

-fritt benutrymme 

-bra fotstöd 

-möjlighet att växla till 

stående 

Stående Nacke -Böjd utan rörelsefrihet 

-Vriden utan rörelsefrihet 

-samtidigt böjd och vriden 

-kraftigt inskränkt 

rörelsefrihet 

-böjd utan rörelsefrihet 

-vriden utan rörelsefrihet 

-samtidigt böjd och vriden 

-kraftigt inskränkt 

rörelsefrihet 

-upprätt ställning med 

möjlighet till fria rörelser 

Rygg -böjd utan rörelsefrihet 

-vriden utan rörelsefrihet 

-samtidigt böjd och vriden 

-kraftigt inskränkt 

rörelsefrihet 

-ostabilt eller lutande 

underlag 

-böjd utan rörelsefrihet 

-vriden utan rörelsefrihet 

-samtidigt böjd och vriden 

-kraftigt inskränkt 

rörelsefrihet 

-ostabilt eller lutande 

underlag 

-upprätt ställning med 

möjlighet till fria rörelser 

-möjlighet att växla till 

sittande 

Axel/arm -handen i eller över 

skulderhöjdhanden i eller 

under knähöjd 

-handen utanför ¾ 

armavstånd från kroppen 

-handen i eller över 

skulderhöjd 

-handen i eller under 

knähöjd 

-handen utanför ¾ 

armavstånd från kroppen 

-arbetshöjd och räckområde 

anpassade till arbetsuppgift 

och individ 

 

Ben -otillräcklig plats för ben och 

fötter 

-ostabilt underlag 

-lutande underlag 

-otillräcklig plats för ben 

och fötter 

-ostabilt underlag 

-lutande underlag 

-fri rörelsemöjlighet på 

halksäkert, jämnt och våg-

rätt underlag  

-möjlighet att växla till 

sittande 
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Modell för bedömning av lyft [AFS 1998:01 sid 39] 
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Modell för identifiering och bedömning av ensidigt upprepat arbete [AFS 1998:01 

sid 42]



8 

 

  



9 

 

Bilaga C – Nulägesanalys 

I följande text beskrivs arbetsprocessen för Företag A och Företag B. Då processen är väldigt 

snarlik för bägge företagen beskrivs de två aktuella områdena för projektet som station ett och 

station två. 

Företag A 

Tidigt på morgonen anländer paketen till terminalen i stora metallburar. Dessa scannas av och 

lastas upp på ett sorteringsband. Sorteringsbandet är 82 cm högt och till sin hjälp har 

operatörerna som lastar paketen en vakuumlyft. De paket som är otympliga eller för tunga 

sorteras här bort och placeras i en metallbur. Paketen som placerats på sorteringsbandet 

transporteras vidare till ett arbetslag på 5 personer som sorterar paketen i olika burar beroende 

på destination. Det är här station ett tar vid.  

Längs vardera sida av bandet är flera postburar uppställda. På den ena sidan är de stora, blå 

postburarna placerade. Här packas de paket som ska vidare med en stor lastbil. De blå 

postburarna väger 120 kg då de är tomma vilket gör att de är svåra att manövrera. Dessa 

hanteras därför med hjälp av truck. På denna sida jobbar tre operatörer då de flesta paket ska 

sorteras till dessa postburar. På den andra sidan av sorteringsbandet, där två operatörer jobbar, 

är de mindre postburarna placerade. Dessa väger endast 70 kg då de är tomma och är därför 

något lättare att hantera. I dessa sorteras de paket som ska vidare med fraktbilarna till 

Stockholmsområdet. Operatörerna vid denna station jobbar i ett skift från klockan fyra till nio 

på morgonen och har under denna tid inga bestämda raster. De får istället ta kortare pauser för 

till exempel toabesök då det är lugnt i paketflödet. Varje operatör har ansvar för cirka åtta 

postburar var, men om det blir för mycket att göra hjälps de åt för att hinna med i tempot. De 

inrullande paketen plockas upp från sorteringsbandet av operatörerna och släpps sedan ned i 

en postbur. Då sorteringsbandet är beläget i midjehöjd innefattas här inga lyft varken under 

knähöjd eller över axelhöjd. Då paketen sedan släpps ner i buren istället för att läggas ned, 

innefattar detta inte heller så många icke ergonomiska lyft. När buren börjar bli fullastad, 

måste operatören lägga upp paketet på de andra paketen vilket kan innebära lyft över 

axelhöjd. Då postburarna är uppställda utmed sorteringsbandet innebär detta att de är placerad 

bakom operatören, vilket medför att operatören måste vrida sig 180° för att placera paketet i 

buren. Detta innebär att för varje lyft tillkommer ett vridningsmoment på operatörens rygg 

vilket kan vara påfrestande i längden. Avståndet mellan sorteringsbandet är dock så pass stort 

att operatören måste ta ett så kallat mellansteg, vilket avhjälper vridningen av ryggen något. 

När en postbur är fullastad skjuts den ut från burledet för att ersättas med en ny, tom bur och 

arbetsprocessen fortsätter på samma vis tills alla paket är sorterade. 

Då det i omgångar lastas väldigt många paket under kort tid på sorteringsbandet kan detta 

bilda en stressfull situation. Operatörerna vid sorteringsbandet ska hinna läsa av samtliga 

paket, placera dem i rätt postbur och samtidigt ha koll på att bandet inte överbelastas. Om det 

blir för många paket på bandet samtidigt eller om ett paket fastnar på vägen kan det leda till 

att de inkommande paketen krockar och ramlar ner på golvet. Operatören måste därför 

konstant vara redo att stänga av bandet så att inga paket skadas, vilket görs med hjälp av en 
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knapp i början av bandet. Även detta innebär en stressfull arbetsmiljö vilket kan leda till 

skador och ohälsa.   

De fullastade burarna ställs mot väggen i väntan på att fraktförarna ska hämta dem. Det är här 

den andra stationen tar vid. Fraktförarna hämtar upp de fullastade burarna och kör ut dem på 

lastkajen. Varje fraktförare ansvarar för ett visst område i Stockholmsregionen vilket innebär 

allt från en till fem burar per fraktbil. När buren dragits ut till lastkajen börjar ytterligare en 

sorteringsprocess för att få paketen i den följd de ska levereras. Paketen lyfts ur buren, vilket 

kan innebära både lyft över axelhöjd och under knähöjd och placeras antingen på kajen eller 

direkt i bilen. Tanken är att paketen ska sorteras in direkt i lastbilen, men då paketen ligger 

utan inbördes ordning i postburarna blir detta svårt och fraktföraren tvingas sortera paketen på 

lastkajen. Då paketen först placeras på kajen tillkommer två icke ergonomiska lyftmoment per 

paket, till skillnad från om de skulle lastas direkt in i lastbilen. De båda extralyften innebär 

ofta lyft under knähöjd. När bilen är lastad kör fraktförarna ut på sina rundor. Dessa kan 

variera mycket både vad gäller distans och antal stopp. Den andra stationen tar slut i och med 

urlastningen på rundorna.  

Fraktförarnas arbetsdag tar vid från klockan åtta på morgonen och fortsätter tills de levererat 

alla paket samt hämtat paket från företag. Även förarna arbetar under en viss tidspress då de 

ska vara färdiglastade max en kvart efter det att sorteringen vid bandet är klar.  

Företag B 

På Företag B anländer paketen till terminalen redan på kvällen och de sorteras under hela 

natten. Då paketen kommer till terminalen lastas de upp, direkt från lastbilen, till ett justerbart 

rullband som kan nå ända längst in i lastbilen. Operatören som lastar upp paketen på bandet 

gör detta manuellt men har även ett vakuumverktyg till lyfthjälp, vilket används frekvent. 

Paketen rullar vidare till ett annat transportband som består av uppdelade, tippbara brädor. 

Paketen placeras på brädorna genom automatik och färdas genom en scanner på vägen som 

läser av vart paketen ska. Det andra transportbandet går igenom hela terminalen och när 

paketet når rätt destination tippas brädan och paketet glider ner till sorteringsbandet. Här tar 

station ett vid.  

Vid varje arm av sorteringsbandet är det en operatör som har ansvaret. De paket som tippas 

ner från transportbandet sorteras här manuellt av operatören till rätt bur efter destination. 

Sorteringsbandet är 85 cm högt och har vinklade kanter, vilket innebär att operatören lätt kan 

få ett bra grepp under paketet. Då det är i midjenivå krävs inga lyft under knähöjd och då det 

är väldigt brett blir det inga problem om det skulle komma för många paket samtidigt. Genom 

kanterna på bordet är risken att paketen skulle falla ner på golvet mycket liten. Även här 

släpps paketen ner i burarna istället för att läggas ned, vilket innebär att få icke ergonomiska 

lyft sker. Om den nedersta dörren till buren är stängd kan dock obekväma arbetsställningar 

krävas och då buren är full kan lyft över axelnivå vara nödvändig. Operatörerna som arbetar 

med sorteringen har arbetspass från klockan 21 på kvällen till 7 på morgonen. Tempot är högt 

men det finns många arbetskamrater som kan hjälpa till vid behov. Det finns inplanerade 
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raster och operatörerna kan även gå undan för till exempel toabesök om det skulle behövas. 

När postburarna är fullastade placeras de vid dörren till specifik lastkaj där station två tar vid. 

Fraktförarna börjar sitt arbetspass klockan sju på morgonen med att hämta upp sina tilldelade 

postburar och dra ut dem, en och en, på lastkajen. Här sker sorteringen på samma sätt som på 

Företag A. Paketen bör sorteras direkt in i lastbilen men även här placeras många paket på 

lastkajen för att sortera dem innan de lastas in i fraktbilen. Detta innebär flera lyft under 

knähöjd samt över axelnivå. Lastkajen är ganska liten vilket gör att området att röra sig på blir 

väldigt trångt. Då varje lastbil rymmer paket från cirka 4-5 postburar blir även lastbilarna 

svåra att röra sig i då de ofta blir välfyllda. Detta kan tillsammans skapa en stressfull 

arbetsmiljö och skador kan därför lättare förekomma. När samtliga paket är lastade i lastbilen 

levereras de till sina destinationer. 
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Bilaga D - Analysformulär för fältstudie 

Denna baseras bland annat på checklistan för identifiering av belastningsfaktorer som kan 

vara hälsofarliga [AFS 1998:1, sid 45-47]. 

1. Är golvet/underlaget: 

a. Ojämnt, sluttande, halt eller stumt? 

b. Finns trösklar, nivåskillnader eller andra hinder? 

2. Är arbetsredskap och övriga anordningar olämpligt utformade eller dåligt inställda för 

arbetstagaren och arbetsuppgiften? 

3. Saknas tillräckligt utrymme för arbetsrörelser och arbetsmaterial? 

4. Är arbetshöjden dåligt anpassad till arbetsuppgift och kroppsstorlek? 

5. Utförs långvarigt eller återkommande arbete då ryggen är: 

a. Böjd framåt, bakåt eller åt sidan? 

b. Vriden? 

6. Hålls nacken upprepat eller långvarigt: 

a. Böjd framåt, bakåt eller åt sidan? 

b. Vriden? 

c. Samtidigt böjd och vriden? 

7. Förekommer långvarigt eller återkommande arbete med framåt- eller utförd, icke 

understödd arm eller arbete ovanför axelhöjd? 

8. Förekommer upprepat arbete i underarm och hand med: 

a. Kraftgrepp? 

b. Obekväma handgrepp? 

9. Sker manuella lyft? Beakta faktorer som: 

a. Hur ofta lyften sker 

b. Bördans vikt 

c. Hantering utanför underarmsavstånd 

d. Hantering under knähöjd 

e. Hantering över axelhöjd 

f. Bördans greppbarhet 

g. Krav på precision i lyftet 

h. Personförflyttningar 

10. Sker upprepat, långvarigt eller obekvämt bärande, skjutande eller dragande av bördor? 

11. Utförs långvarigt eller återkommande arbete: 

a. Med upprepning av samma arbetsrörelse? 

b. Med upprepning av samma arbetsrörelser utanför bekvämt räckavstånd? 

Beakta faktorer som vikt och greppbarhet på arbetsobjekt och verktyg. 

12. Saknas tekniska hjälpmedel som kan underlätta arbetet? 

Väg även in dessa faktorer: 

a. Finns det tidsfaktorer, såsom arbetspassens längd, fördelningen av raster och 

pauser, arbetscykeltider mm som förstärker inverkan av någon av riskfaktorerna? 

b. Är möjligheterna att påverka uppläggning och genomförande av det egna arbetet 

små? 

c. Utförs arbetet under tidspress eller medför det negativ stress? 

d. Innebär arbetet ovanliga eller oväntade situationer? 

e. Förstärker kyla, värme, drag, buller och dylikt någon av faktorerna? 

f. Saknar arbetstagaren tillräcklig kunskap som är av betydelse i sammanhanget?  
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Bilaga E – Sammanställning av Kontextuell undersökning 

Fakta om de observerade/intervjuade operatörerna 

Sorteringspersonal: 

A   B 

Kön: Man   Kön: Man 

Längd: 180-185 cm  Längd: 170-175 cm 

Ålder: 30-35 år  Ålder: 25-30 

Jobbat i: 8 år   Jobbat i: 1 år och 3 månader 

C   D    

Kön: Man   Kön: Kvinna  

Längd: 180 - 185 cm  Längd: 150-155 cm 

Ålder: 35-40 år  Ålder: 30-35 år 

Jobbat i: 18 år  Jobbat i: flera år 

Fraktförare: 

E   F 

Kön: Man   Kön: Man 

Längd: 165-170 cm  Längd: 180-185 cm 

Ålder: 25-30 år  Ålder: 25-30 år 

Jobbat i: 3 år   Jobbat i: okänt 

G   H 

Kön: Kvinna   Kön: Man 

Längd: 160-165 cm  Längd: 180-185 cm 

Ålder: 40-45 år  Ålder: 25-30 år   

Jobbat i: 25 år  Jobbat i: 3,5 år 
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Bilaga F - Resultat av Borgs RPE-skala 

För att bedöma den upplevda ansträngningen generellt under en dag fick de observerade ange 

ett värde på Borgs RPE-skala, se nedan. Genom att multiplicera siffer-värdena med 10 erhålls 

även en uppskattning av hjärtfrekvensen hos friska individer. Samtliga personer utom 

Sorteringspersonal C och D svarade på denna fråga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar: 

Sorteringspersonal A: 17 

Sorteringspersonal B: 17 

Fraktförare E: 15 

Fraktförare F: 14 

Fraktförare G: 16 

Fraktförare H: 14 

 

  

Upplevd ansträngning 

6 

7 Mycket, mycket lätt 

8 

9 Mycket lätt 

10 

11 Ganska lätt 

12 

13 Något ansträngande 

14 

15 Ansträngande 

16 

17 Mycket ansträngande 

18 

19 Mycket, mycket ansträngande 

20 
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Bilaga G - Intervju med personal 

8 personer intervjuades, varav 4 var Sorteringspersonal och 4 var Fraktförare.  

Sorteringspersonal: A, B, C och D. Fraktförare: E, F, G och H. 

Vilket/vilka arbetsmoment upplever du som tyngst under din arbetsdag? 

A: En gång i veckan sorteras ett stort antal paket från blå burar till pall. Detta är det absolut 

tyngsta arbetet. Vid sorteringsbandet är det tyngst när det är många paket vilket innebär stress. 

När det är mycket som händer samtidigt.  

B: Sidan med blå burar är tyngst på grund av långa sträckor att springa (mest onsdag-fredag) 

C: Stora paket som det är svårt att få grepp om. Tunga paket även de som är små och tunga. 

D: Inget som är tungt. 

E: När det är stressigt är det som tyngst. Det kan vara antingen vid kajen eller ute hos kund. 

På eftermiddagarna när man kommer tillbaka med paketen från företaget är det jobbigt. Då 

vill man helst bara vara klar och alla är upptagna med eget så det är svårt att få hjälp. 

F: Att packa lastbilen är det tyngsta, det blir stressigt på morgonen 

G: Lastningen är tyngst. Burarna är okej men jag har ju inga andra burar att relatera till. 

H: De tyngsta paketen, ca 2-3 tunga per dag. 

Upplever du att du måste arbeta med dåliga arbetsställningar/arbetsrörelser? 

A: Ja! 

B: Ja, speciellt i stressiga situationer. Det är ofta som arbetsställningarna är icke ergonomiska. 

C: Ja då jag måste lyfta otympliga eller tunga paket. Det är ju upp till en själv att jobba rätt. 

D: Inte så farligt. 

E: Inte så farligt, jag tränar på gym så jag vet hur man lyfter rätt. Jag lyfter inte för tunga 

paket, dem ställer vi på pall och skickar med de större bilarna. 

F: Ja, många. 

G: Vi har fått gå kurs i lyftteknik men jag har ont i nacke och axlar, det är ju för lågt i tak i 

min bil. 

H: Ja då jag måste ta paket från golvet. 

Upplever du att du hanterar gods under knähöjd? 

A: När det är stressigt vid bursbyte kan stora paket ställas på golvet och dessa måste sedan 

lyftas upp i en ny bur. Det är inte så ofta men det förekommer regelbundet. 

B: Riktigt mycket på söndagar. Förekommer annars också. 
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C: Få gånger, om ett paket ska läggas in i buren. 

D: Nej. 

E: Nej, bara om jag måste dra paket men det händer sällan. 

F: Ja. 

G: Inne i bilen ställs paketen in på golvet, så ja. 

H: Ja, inne i bilen. 

Upplever du att du hanterar gods över axelhöjd? 

A: Ja, vid full bur. För tunga paket stalls på golvet tills det finns tid att byta bur. 

B: Mest på småburarna eftersom man fyller dem så högt. 

C: Ja då buren börjar bli full, man får ju ändå inte lasta buren för högt eftersom de inte går in i 

bilen då. 

D: Ja mycket över axelhöjd. 

E: Ja det är ofta. 

F: Inte så ofta. 

G: Ja med varje bur. 

H: Översta lagret av buren. 

Upplever du stress i det här arbetsmomentet? 

A: Ja, när det är många paket och mycket som händer samtidigt. 

B: Ja 

C: Sista timmarna kan det bli stressigt. Vissa stunder kan man ta det lugnt. 

D: Ibland är det väldigt stressigt. 

E: Ja ibland, speciellt på måndagar. 

F: Ja, främst på morgonen 

G: Ja det känns stressigt. Vi har ingen deadline här men ju fortare jag packar desto mer tid får 

jag där ute. 

H: Nej men det beror på vilken runda man har och vilka kunder som är på den rundan. 

Upplever du att du hanterar många otympliga paket? 

(skala: Inte alls, Knappt alls, Något, Ganska mycket, Mycket, Mycket mycket) 

A: Ganska mycket 
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B: Knappt alls 

C: Något 

D: Mycket mycket 

E: Något 

F: Ganska mycket 

G: Något 

H: Knappt alls 
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Bilaga H – QFD 
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Fraktförarnas arbete från bur till lastning av bil översätts i QFD till siffror och mått. För att 

kunna göra krävs grova uppskattningar eftersom det är stora variationer mellan de olika 

körrundorna vad gäller, antal paket, dimensioner på paket, antal destinationer, längd på förare 

etc. Alla dessa variationer påverkar i sin tur antalet lyft och antalet farliga lyft.   

I QFD har följande antaganden används för förarens arbete från bur till lastning av bil 

 70 paket per bil 

 30 paket lastas om 

 4 burar per bil 

 4 paket per bur i botten och i toppen 

Kundönskemålen relateras till ingenjörsparametrarna i en tregradig skala. Detta görs för att få 

en känsla för hur väl ingenjörsparametrarna möter kundens önskemål. I QFD kan man till 

exempel se att kundönskemålet ”Billig att underhålla” har en stark relation till 

ingenjörsparametern ”underhållstid”, en medelstark relation till ”antal standardverktyg” 

medan det har en svag relation till ”introduktionstid”. Detta visar att det är viktigt att få ner 

antalet arbetsmoment vid underhåll för att möta kundkravet men att också andra parametrar 

bidrar. 
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Bilaga I – Ingenjörskrav 

Gränsvärden för ingenjörskraven har baserats på arbetsprocessen som den ser ut idag, 

ergonomiska riktlinjer och grova uppskattningar.  

1 

Arbetsprocessen ska helst medföra max 2 arbetsmoment vilket är antalet arbetsmoment 

vid dagens hantering. Gränsen för ogillande sätts vid 6 arbetsmoment vilket är en 

uppskattning. 

2 

Låg introduktionstid, föraren ska helst kunna använda produkten direkt utan introduktion 

men 8h med tillgång till expertis anses okej vilket är en grov uppskattning på 

upplärningstid 

3 

Föraren ska helst inte göra något lyft under knähöjd men 16 lyft under knähöjd under 

arbetsdagen ses som gillande, baserat på dagens förutsättningar. Gränsen för ogillande 

sätts till 90 baserat på det uppskattade antalet paket vid varje körrunda 

4 
Föraren ska helst inte göra något lyft över axelhöjd men får inte göra mer än 26 lyft över 

axelhöjd under arbetsdagen vilket är baserat på dagens arbetsgång. 

5 
Föraren ska inte hantera paket längre än 45 cm från kroppen[AFS 1998:1] men absolut 

inte längre än 120 cm vilket är dagens maxvärde baserat på postburens djup 

6 
Produkten ska helst inte kräva något underhåll men godkänt 8 timmars underhåll per år, 

en grov uppskattning. 

7 
Helst ska inga verktyg behövas vid underhåll men 3 standard verktyg anses godkänt, grov 

uppskattning 

8 
Produkten ska inte kräva krafter högre än 150 N vid igångssättning och 100 N vid 

förflyttning, [AFS 1998:1], allt under det är bra 

9 
Helst ska produkten finnas i användningsområdet hela tiden men godkänt är 1 minuts 

avstånd från användningsområdet. 

10 
Startiden (igångsättning) av produkten ska helst inte ta någon tid alls men 1 minut anses 

godkänt, grov uppskattning. 

11 

Produkten ska klara ett fall från 86 cm vilket är den högsta kajens höjd. Målet är att klara 

ett fal från 130 cm vilket är höjden för ~kaj+ 58 cm som är det ergonomiska måttet för 

lyft över knähöjd 

12 
Arbetsytan ska helst vara lägre än 125 cm för att förhindra arbete över axelhöjd men 

godkänt upp till 160 cm baserat på dagens arbete 

13 
Arbetsytan ska vara högre än 58 cm för att förhindra arbete under knähöjd [Boghard, 

2008], men 20 cm anses godkänt baserat på höjden på postburens golv. 
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Max antalet arbetsmoment vid användning är uppskattat med hänsyn till hur många 

arbetsmoment som används vid dagens utförande av arbetsuppgiften. Uppgiften om låg 

introduktionstid härrör också från hur arbetet utförs idag då ingen egentlig träning krävs för 

att kunna utföra arbetet. Antalet lyft under knähöjd och över axelhöjd är uppskattat utifrån hur 

arbetsförhållandena ser ut idag och med den utrustning som finns. Arbete ska inte utföras 

längre än 45 cm från kroppen [AFS 1998:01]. Antalet standardverktyg är uppskattat för att 

möta kraven på lätt användning och lätt underhåll. Få verktyg ger färre arbetsmoment vilket 

gör arbetet lättare att förstå och utföra vilket i sin tur gör att arbetet kan gå fortare. AFS 

1998:01 ger ingenjörskravet angående förflyttning av produkten. Ett krav på att produkten ska 

vara i närheten av användningsområdet har ställts upp för att inte riskera att anbringningen av 

produkten ska vara så tidskrävande att det får en negativ effekt på den totala arbetstiden. 

Samma gäller starttiden av produkten. Produkten bör tåla en tuff fysisk miljö vilket här 

innebär att produkten ska klara av ett fall från kajen, det vill säga 68 cm. Arbetsytans lägsta 

och högsta värde har hämtats från antropometriska mått för svenska vuxna, (arbete och teknik 

på människans villkor).  

Resultatet av slutkonceptet är svårt att bedöma för alla parametrar dess nuvarande utformning. 

Underhållstiden kan tas fram först efter att produkten tagits i burk. Antal standardverktyg kan 

bestämmas då Lyfta Lätt’s konstruktion är slutgiltigt bestämd. Krafterna vid förflyttning fås 

då konstruktionen av hjulgolvet utvärderats. Enklare simuleringar/beräkningar kan 

genomföras för ett falltest då konstruktionen är slutgiltigt bestämd med montering. Ett 

slutgiltigt falltest bör göras då en prototyp tagits fram.   
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Bilaga J – Resultat Idégenerering 

Ett utkast av idéer:  
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Bilaga K - Lyfta Lätt galler 

I detta koncept, se figur 1, är bordet uppdelat i tre bordskivor bestående av stångprofiler som 

skjuts in i varandra, se figur 2. Den första bordskivan består av sju spårade stålprofiler som är 

monterade i den övre insidan av vagnen. Den mellersta bordskivan består av sex spårade 

aluminiumprofiler som genom flänsar skjuts in mellan stålprofilerna på den första bordskivan. 

Den yttersta bordskivan består av spårade aluminiumprofiler som skjuts in i profilerna på den 

mellersta bordskivan. I detta koncept är vagnen tom, vilket gör att vakuumpumpen kan 

placeras inuti vagnen. Detta medför att konceptet blir helt mobilt, förutom strömsladden, samt 

att pumpen agerar som motvikt.  

Även detta koncept kontrollerades gällande tyngdpunktens placering. Samma två positioner 

undersöktes. Den första positionen med maximalt utdraget bord samt fyra paket a´ 35 kg 

längst ut på bordet, och med vakuumlyften maximalt utdragen åt samma håll, se figur 3. Den 

andra positionen med maximalt indraget bord med vakuumlyften maximalt utdragen åt 

motsatt håll, se figur 4. De gröna punkterna i figur 3 och 4 var tyngdpunkten hamnar och 

resultatet visar att konceptet klarar båda positionerna. Total vikt på Lyfta Lätt galler så som 

det är konstruerat idag är 535 kg. För att se valt material till samtliga komponenter se bilaga L 

- Komponentlista. 

Figur 3 Tyngdpunkt vid maximal vikt åt vänster Figur 4 Tyngdpunkt vid maximal vikt åt höger 

Figur 2 Tre profiler som skjuts i varnadra Figur 1 Konceptvariant Lyfta Lätt galler 
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Bilaga L – Komponentlista 

I tabellen nedan visas de komponenter som ingår i slutkonceptet Lyft Lätt. 

  

Komponent Material Vikt (kg) 

Lyfthjälpmedel 

Stolpe  6 

Arm  2 

Vacuumlyft  5 

Vagn 

Handtag Stål 43 

Bord Stålplåt 12 

Vägg_insida (2st) Stålplåt 39 (kg/st) 

Vägg_utsida_vl Stålplåt 22,5 

Vägg_utsida_hl Stålplåt 19 

Vägg_utsida_bak Stålplåt 13,5 

Vägg_utsida_fram Stålplåt 13 

Spole (13 st) Stål 9 (kg/st) 

Bandspår Stål 1 

Motvikt  100 

Golv 

Hjul (16st) Stål 0,5 (kg/st) 

Golv Stålplåt 84 

Bord 

u-balk_innerst (2st) Stål 13 (kg/st) 

u-balk_mellan (2st) Stål 10 (kg/st) 

Solid balk (2st) Stål 6 (kg/st) 

Cylinder (2st) Komposit 9,5 (kg/st) 

Rullband Gummi 5 
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Bilaga M – Hållfasthetsberäkningar av bord- och skjutfunktion 

 Fullt utdragen har bordet en area på 1,5m
2
, med en maxlast på 300kg fås en maximal ytlast 

på 2000 N/m
2
. I beräkningarna delas bordsytan in i två delar, A, den del som sticker ut från 

vagnen och B, den del som täcker vagnen. Jämnt utbredd last gör att 192 kg tas upp av area A 

och 108 kg tas upp av area B. Dimensionerna av ytor och laster som används i beräkningarna 

redovisas i Tabell 1. 

 

Antag att bandet är stelt, lasten på 192kg är jämnt fördelad över ytan A och förenklas därför 

till en punktlast som fördelas jämt på krafterna FG och FR, ekvation (1), se figur 1. 

 

 

Cylindern längst ut på teleskoparmarna påverkas alltså av en kraft FG=960N. Fördelat på två 

armar blir kraften FA=480N. Förenklas en teleskoparm till ett elementarfall för konsolbalk 

[Sundström, 1999] är den fast inspänd i ena änden (mot vagnen) med en kraft FA i den andra 

änden, se figur 2.  

Maximal area 1,5 m
2
 

Maxlast 300 kg 

Ytlast, Q 2000 N/m
2 

Lastfördelning, area A 192 kg 

Lastfördelning, area B 108 kg 

Längd bordsskiva, del A, LA 1,6m 

Längd bordsskiva, del B, LB 0,9m 

Längd ytterskaft, Ly 0,9m 

Figur x Lastfördelning på bordsyta  

(1) 

Figur 1 Lastfördelning på bordsyta 

𝐹𝐺 = 𝐹𝑅 =
192 ∗ 10

2
= 960 𝑁 (1) 

Tabell 1 Dimensioner av ytor och laster 
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För att få en bild av hur stora böjspänningar bordet utsätts för och var de största 

påfrestningarna hamnar görs en övergripande analys av teleskoparmen med hjälp av 

simuleringsprogramet Comsol som baseras på finita elementmetoden [Comsol Multiphysics, 

2008], se figur 3. Den grövsta av armens tre skaft är låst i tre plan och en punktlast FA= 480 N 

i z-led placeras längst ut på det yttersta skaftet. 

Ytan över vagnen, area B, täcker det grövsta skaftet på bägge armarna. En ytlast Q=2000N/m
2
 

placeras på ytan och de två skaften är låsta i tre plan. Analysen visar på spänningar långt 

under gränserna för konstruktionsstål, se figur 4. 

Figur 2 Förenklad bild av den yttre teleskoparmen 

Figur 3 Analys av böjspänning i teleskoparm vid maxlast 
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Figur 5 Dimensioner för ytter-skaftets 

tvärsnitt i millimeter 

Enligt dessa analyser dras slutsatsen att störst belastning hamnar på det yttersta och smalaste 

skaftet i armen, i övergången till mellan skaftet. 

Beräkningar på böjspänning och skjuvspänning i 

det smalaste skaftet utförs för att kontrollera att 

materialet håller för lasten. Dimensioner för 

ytterskaftets tvärsnitt redovisas i figur 5 där 

h=0,04m, hf=0,02m, ha=0,01m b=0,02m och 

bf=0,02m. 

 

 

 

 

 

Böjmotståndet summeras enligt Steiners sats 

 

Böjmomentet beräknas med hjälp av kraften FA och skaftets längd Ly 

(2) 

 

𝑊𝑏 =
𝑏 ∗ ℎ2

6
+
𝑏𝑓 ∗ ℎ𝑓

2

6
=
0,02 ∗ 0,042

6
+
0,02 ∗ 0,022

6
= 6,6 ∗ 10−6 

Figur 4 Analys av böjspänning i bordsskivans area B 
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Böjspänningen ges av böjmomentet och böjmotståndet enligt 

 

 

 

Detta visar en böjspänning långt under böjflytgränsen för konstruktionsstål [Sundström, 

1999]. Att comsol visar mycket högre värden kan bero på att programmet ser hörn och kanter 

som oändligt skarpa vilket inte inträffar i verkligheten. Som figur 6 visar är det just i kanter 

och hörn som de absolut högsta värdena visas i Comsol analysen. 

 

Beräkningar genomförs också på nedböjning av armarna. I en första kontroll förenklas 

mellanskaftet och ytterskaftet till en solid med samma tvärsnitt som ytterskaftet och en längd 

l=1,6 m. Kraften är densamma som tidigare FA=480N och elasticitetsmodulen för 

konstruktionsstål hämtas ur formelsamlingen [Sundström, 1999] E=208 GPa. Tvärsnittets 

dimensioner hämtas från figur 5. 

Steiners sats ger tröghetsmomentet, där Iyf är tröghetsmomentet för flänsen, Iy är 

tröghetsmomentet för skaftets högre del och Iyy är tröghetsmomentet för hela tvärsnittet. 

 

 

Figur 6 Analys av kritiska områden för böjspänning 

(3) 𝑀𝑏 = 𝐹𝐴 ∗ 𝐿𝑦 = 480 ∗ 0,9 = 432𝑁𝑚 

(4) 

 

𝜎𝑏 =
𝑀𝑏

𝑊𝑏
=

432

6,6 ∗ 10−6
= 65𝑀𝑃𝑎 

(4) 
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Nedböjningen ges av formeln  

 

 

 

Mer noggranna beräkningar på nedböjningen då även mellanskaftets tvärsnitt tas i beaktande 

genomförs med samma kraft FA och E-modul. Mellanskaftets tvärsnitt ses i figur 7 där 

hA=0,01m, bA=0,02m, hB=0,01m, bB=0,04m, hC=0,04m och bC=0,01m.  

 

Tröghetsmomentet beräknas återigen med hjälp av Steiners sats. Då figuren är symetrisk med 

avseende på y-axeln kan tröghetsmomenten summeras enligt följande 

 

Figur 7 Dimensioner för mellan-skaftets tvärsnitt  

𝐼𝑦𝑓 =
𝑏𝑓 ∗ ℎ𝑓

3

12
=
0,02 ∗ 0,023

12
= 1,3 ∗ 10−8𝑚4 

(5) 

(6) 
 

𝐼𝑦𝑦 = 𝐼𝑦𝐴 + 𝐼𝑦𝐵 = 1,3 ∗ 10−8 + 1,07 ∗ 10−7 = 1,2 ∗ 10−7𝑚4 

 

𝐼𝑦 =
𝑏 ∗ ℎ3

12
=
0,02 ∗ 0,043

12
= 1,07 ∗ 10−7𝑚4 

(7) 

 

𝛿 =
𝑃 ∗ 𝑙

3 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑦
=

480 ∗ 1,6

3 ∗ 208 ∗ 109 ∗ 1,2 ∗ 10−7
= 0,01𝑚 

(8) 
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   =
0,01 ∗ 0,043

12
= 5,3 ∗ 10−8 4 

 

 

 

Yttröghetsmomentet för mellanarmen blir då 

 

 

 

Neböjningen i mellanskaftet 

 

 

 

Mellanskaftet kommer alltså att böjas ner ungefär 2,5mm vid maxlastning. Räknar man på 

nedböjningen i ytterskaftet med en längd på 0,85m 

 

 

 

Summeras nedböjningarna i mellanskaftet samt ytterskaftet fås en nedböjning på ungefär 8 

millimeter vilket inte bör ställa till några problem för användningen eller konstruktionen.  

Beräkningarna som genomförts är grovt uppskattade och användes här främst för att se att 

konstruktionen är möjlig att förverkliga. Beräkningarna kan också användas som riktlinjer vid 

optimering bordets skjutfunktion.  

 

  

 

𝐼𝑦𝐴 =
0,02 ∗ 0,013

12
= 1,6 ∗ 10−9𝑚4 

(9) 

 

𝐼𝑦𝐵 =
0,04 ∗ 0,013

12
= 3,3 ∗ 10−9𝑚4 (10) 

 

𝐼𝑦𝑚 = 2 ∗ 𝐼𝑦𝐴 + 2 ∗ 𝐼𝑦𝐵 + 𝐼𝑦𝐶  

= 2 ∗ 1,6 ∗ 10−9 + 2 ∗ 3,3 ∗ 10−9 + 5,3 ∗ 10−8 = 6,3 ∗ 10−8𝑚4 

(12) 

 

𝐼𝑦𝐶 =
0,01 ∗ 0,043

12
= 5,3 ∗ 10−8𝑚4 (11) 

 

𝛿𝑚 =
𝑃 ∗ 𝑙

3 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑦𝑚
𝛽3 =

480 ∗ 1,6

3 ∗ 208 ∗ 109 ∗ 6,3 ∗ 10−8
∗ 0,53 = 0,0024𝑚 (13) 

 

𝛿𝑦 =
𝐹𝐴 ∗ 𝑙

3 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑦𝑦
=

480 ∗ 0,85

3 ∗ 208 ∗ 109 ∗ 1,2 ∗ 10−7
= 0,0054𝑚 (14) 
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Bilaga N – Resultat Jack 

Nedan beskrivs det resultat som det ergonomiska datormanikinprogrammet Jack gav. De sex 

arbetspositionerna har analyserats gällande en man från den 95:e procentilen och en kvinna 

från den 5:e procentilen. Resultatet från dagens pakethantering har sedan jämförts med 

resultatet från pakethanteringen med hjälp av slutkonceptet Lyfta Lätt. Paketets vikt har satts 

till 35 kg, men då det lyfts med hjälp av ett lyfthjälpmedel vid den nya pakethanteringen har 

det satts till 5 kg. Graferna visar hur många procent av målgruppen som klarar belastningen i 

de olika delarna av kroppen; Armbåge, Axel, Bål, Höft, Knä och Vrist. En godkänd 

procentsats har satts till 75 % och då värdet överstiger detta blir stapeln grön, se figur 1.  

  

Figur 1 Antal procent som klarar belastningen i de olika kroppsdelarna 
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Position 1: Hantering av paket över axelhöjd  

Dagens pakethantering: 

 

Pakethantering med Lyfta Lätt: 

Position 2: Hantering av paket med utsträckta armar 

Dagens pakethantering: 

Pakethantering med Lyfta Lätt:  
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Position 3: Lyft av paket i midjehöjd 

Dagens pakethantering: 

 

 

 

 

 

 

Pakethantering med Lyfta Lätt: 

Position 4: Lyft av paket långt in i bur 

Dagens pakethantering: 

Pakethantering med Lyfta Lätt:  
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Position 5: Lyft av paket från marknivå ur bur 

Dagens pakethantering: 

 

 

 

 

 

 

Pakethantering med Lyfta Lätt: 

Position 6: Lyft av paket vid sortering 

Dagens pakethantering: 

Pakethantering med Lyfta Lätt: 
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Bilaga O – Kostnadsanalys 

Nedan visas en generell kostnadskalkyl för tillverkningen av 1 st och 50 st av de två 

varianterna av det slutgiltiga konceptet. Tabellerna visar kostnaden för vardera variant, 

gällande tillverkningen av en produkt. Då det blir billigare att tillverka en större serie, visas 

även en generell beräkning av vad tillverkningen av 50 produkter kan bli för vardera variant. 

Då den slutgiltiga konstruktionen av de två produkterna inte är definitiv, blir detta en grovt 

uppskattad kostnadskalkyl. Underlag för monteringskostnader har inte hittats och är därför 

inte med i beräkningarna. 

För de komponenter som utvecklats i projektet, har materialkostnaden adderats på det totala 

priset: 

Kostnaden för aluminium enligt källa
1
: 6,92 kr/kg  

Kostnad för rostfritt stål enligt källa
2
: 25 kr/kg  

Kostnad för 1 st Lyfthjälpmedel
3
: 

Arm: 70 000 kr  

Lyfthjälpmedel: 65 000 kr  

 

 

 

Referenslista 

1 
http://www.finansportalen.se/ravaror.htm 

2 
http://www.tibnor.se/web/Prisutveckling.aspx 

3
 http://www.vaculex.com/Products/CranesOverheadsystems/ArticulatedJibCranes.aspx 

Intervju med kundsupport, 120705 

4
http://www.montano.se/prod/Plat-2000x1000x10mm-VV_871424/Plat- 

2000x1000mm_69011/SWE/SEK 
 

5 
http://www.sapagroup.com/sv/company-sites/sapa-profiler-ab/vi-erbjuder/strangpressning/ 

6 
http://www.tellus.se/produkter/visaprodukt.aspx?productId=125&categoryId=16 

Intervju med butik, 120705 

  

http://www.tibnor.se/web/Prisutveckling.aspx
http://www.vaculex.com/Products/CranesOverheadsystems/ArticulatedJibCranes.aspx
http://www.sapagroup.com/sv/company-sites/sapa-profiler-ab/vi-erbjuder/strangpressning/
http://www.tellus.se/produkter/visaprodukt.aspx?productId=125&categoryId=16
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Lyfta Lätt  

Detalj Antal 
(st) 

Material Massa 
(kg) 

Beteckning Tillverkning Pris 
(kr/st) 

Pris 
(totalt) 

Referens 

Vagn         

handtag 1    Färdig komponent 1 000 1 000 Antagande 

sidor 3 Stålplåt  S355 MC D Färdig komponent 2 876 2 876 Montano
4
 

tyngd 1 Stål 70 EN 1.4301 Extrudering 8 000 9 750 Sapa
5
 

rulle 13 Stål   Färdig komponent 500 6 500 Antagande 

Golv         

hjul 16 Artnr: 64215   Färdig komponent 158 2 528 Tellus
6 

golv 1 Stålplåt  S355 MC D Färdig komponent 2 876 2 876 Montano 

Bord         

rulle 2 Komposit   Färdig komponent 1 000  2 000 Antagande 

u-balk innerst 2 Stål 25 EN 1.4301 Extrudering 10 000  10 625 Sapa 

u-balk mellan 6 Stål 10 EN 1.4301 Extrudering 10 000  10 250 Sapa 

Solid balk 6 Stål 23 EN 1.4301 Extrudering 10 000  10 575 Sapa 

Övrigt         

Lyfthjälpmedel 1    Färdig komponent 135 000 135 000 Vaculex
3
 

Övriga 
komponenter 

    Färdiga 
komponenter 

1 000 1 000 
 

Antagande 

Totalt:       194 980  

 

Total kostnad för tillverkning av 1 st Lyfta Lätt: 194 980 kr 

Kostnad för tillverkning av 50 st Lyfta Lätt: 

Vagn:  

Färdiga komponenter och materialkostnad beräknas för 50 st. Extruderingsverktygen har 

samma kostnad oavsett antalet komponenter.  

Total kostnad för vagn: 617 175 kr 

Golv: 

Färdiga komponenter beräknas för 50 st. Rabatterat pris för hjulen vid massköp är 90 kr/st
6
. 

Total kostnad för golv: 215 800 kr 

Bord: 

Färdiga komponenter och materialkostnad beräknas för 50 st. Extruderingsverktygen har 

samma kostnad oavsett antalet komponenter.  

Total kostnad för bord: 202 500 kr 

Övrigt:  

Färdiga komponenter beräknas för 50 st. Rabatterat pris för lyfthjälpmedlet vid massköp är 

60 000 kr för armen
3
.  

Total kostnad för övriga komponenter: 6 300 000 kr 

Total kostnad för 50 st: 7 335 475 kr vilket är 146 710 kr/st 
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Lyfta Lätt galler 

Detalj Antal 
(st) 

Material Massa 
(kg) 

Beteckning Tillverkning Pris 
(kr/st) 

Pris 
(totalt) 

Referens 

Vagn         

handtag 1    Färdig komponent 1 000 1 000 Antagande 

sidor 3 Stålplåt  S355 MC D Färdig komponent 2 876 2 876 Montano
4
 

tyngd 1 Stål 70 EN 1.4301 Extrudering 8 000 9 750 Sapa
5
 

Golv         

hjul 16 Artnr: 64215   Färdig komponent 158 2 528 Tellus
6 

golv 1 Stålplåt  S355 MC D Färdig komponent 2 876 2 876 Montano 

Bord         

Stång_bord1 7 Stål 24 EN 1.4301 Extrudering 20 000  20 600 Sapa 

Stång_bord2 6 Aluminium 9 6061-T6 Extrudering 20 000  20 062 Sapa 

Stång_bord3 6 Aluminium 9 6061-T6 Extrudering 20 000  20 062 Sapa 

Övrigt         

Lyfthjälpmedel 1    Färdig komponent 135 000 135 000 Vaculex
3
 

Övriga 
komponenter 

    Färdiga 
komponenter 

1 000 1 000 
 

Antagande 

Totalt:       215 754  

 

Total kostnad för tillverkning av 1 st Lyfta Lätt galler: 215 754 kr 

Kostnad för tillverkning av 50 st Lyfta Lätt galler: 

Vagn:  

Färdiga komponenter och materialkostnad beräknas för 50 st. Extruderingsverktygen har 

samma kostnad oavsett antalet komponenter.  

Total kostnad för vagn: 292 175 kr 

Golv: 

Färdiga komponenter beräknas för 50 st. Rabatterat pris för hjulen vid massköp är 90 kr/st
6
. 

Total kostnad för golv: 215 800 kr 

Bord: 

Materialkostnad beräknas för 50 st. Extruderingsverktygen har samma kostnad oavsett antalet 

komponenter.  

Total kostnad för bord: 96 226 kr 

Övrigt:  

Färdiga komponenter beräknas för 50 st. Rabatterat pris för lyfthjälpmedlet vid massköp är 

60 000 kr för armen
3
.  

Total kostnad för övriga komponenter: 6 300 000 kr 

Total kostnad för 50 st: 6 904 201 kr vilket är 138 084 kr/st 

 


