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Förord 

Förord 
Detta konstruktionsprojekt har vi gjort tillsammans med Burseryds Bruk i 
Småland. Projektet handlar om att ta fram ett skyddskoncept till två av företagets 
maskinlinjer som spolar upp stålband till förpackningsform. För att göra detta 
projekt har vi använt oss utav de kunskaper vi fått från kurserna vi läst i vår 
maskiningenjörsutbildning. Projektet har varit väldigt lärorikt då vi studerat 
kriterierna som skyddet ska uppnå utifrån ett ergonomiskt perspektiv, samt vad 
lagen säger om skydd.  

Vi vill tacka alla som medverkat i detta projekt, vår handledare på högskolan i 
Halmstad Aron Chibba som gett oss vägledning i under projektets gång. Vi tackar 
även de operatörer på Burseryds bruk som ställt upp och svarat på frågor samt 
Benjamin Fredhage, Anders Hjelmqvist, Sanna nordlund, Peter Berglund och 
Stefan Enocson samt övrig personal på Burseryds Bruk. Vi vill även tacka Kristin 
Hallgard på Garantell som hjälpte oss i vårt projekt. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Burseryds bruk AB. 
Burseryds Bruk är ett företag som tillverkar stålbandsprodukter.  Examensarbetet 
handlar om att utveckla ett koncept för ett skydd som ska användas för att skydda 
operatörerna från roterande delar på företagets maskinlinjer. Syftet med projektet 
var att förbättra arbetssäkerheten för operatörerna som arbetar vid maskinerna 
genom att ta fram ett koncept för ett skydd. 

Projektets första del byggde på ergonomiska datainsamlingsmetoder för att förstå 
de arbetsmoment som utfördes kring maskinen och vilka riskkällor som förekom 
under processens gång. Datainsamlingsmetoderna som utfördes var intervjuer, 
observationer och enkäter med operatörerna från företaget. Detta användes sedan 
för att göra de ergonomiska analyserna hierarkisk uppgiftsanalys och länkanalys. 

Den insamlade data från företagets operatörer användes för att skapa 10 koncept 
som sedan utvärderas. Standarden ”Allmänna krav för konstruktion och 
tillverkning av fasta och öppningsbara skydd” granskades vid 
konceptframtagningsprocessen.  

Det utvalda skyddet testades och simulerades i en modellerad maskinlinje där 
datormanikiner användes tillsammans med skyddet. Projektet avslutades med 
riskanalyser på det framtagna skyddet med hjälp av simuleringar i CAD 
programmet Catias arbetsbänkar och en standard för riskanalyser.   
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Abstract 

Abstract 
This thesis has been carried out in cooperation with Burseryds Bruk AB. 
Burseryds Bruk is a company that manufactures steel strapping. The thesis is 
about developing a concept of protection that should be used to protect the 
operators from the rotating parts of the machinery lines. The aim of the project 
was to improve work safety for operators working at the machines by producing a 
concept for a protective device. 
 
The project's first part was based on ergonomic data collection methods to 
understand the operations performed on the machine and the hazard occurring 
during the process. The methods used to collect data were, interviews, 
observations and questionnaires with the operators of the company. This was then 
used to make the ergonomic analyzes hierarchical task analysis and link analysis. 
 
The data collected from the company's operators was used create 10 concepts 
which were then evaluated. The standard "General requirements for the design 
and construction of fixed and movable guards" were examined at the concept 
development process. 
 
The selected protection tested and simulated in a modeled machine line where 
Computer manikins used together with protection. The project ended with risk 
analyzes on the developed protection with the help of simulations in the CAD 
program Catia workbenches and a standard for risk analysis. 
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Terminologi 

Terminologi  
Följande ord nedanför nämns ofta i rapporten och beskrivs för att underlätta 
läsningen: 

CAD – Computer Aided Design 

CAE – Computer Aided Engineering 

Företaget – Burseryds Bruk AB beläget i Burseryd, Småland. 

Författarna – Benämning av detta examensarbetes författare 

Manikin– Virtuell version av en människa 

Maskinlinjen – Området där samtliga spolverk är uppställda 

Klaffar – Fysiska skydd på spolarna som hindrar ihoprullat emballageband från att 
lossna, axiellt. 

Konceptet – Förslag på skydd 

Innerring/jordning – Metallring som fästs på haspel i spolverk 

Spolverk eller haspelverk – Maskinlinje som rullar upp stålbandet 

Rymden – Arbetsområdet I CAD-programmet 

SIS – Swedish standards institute  

Länkarm – Armen som fästs i skyddets drivanordning 

Skyddspanel – En platta som fästs på länkarmen 

Fästplatta – Plattor som fäster samman länkarm med skyddspanelen 

Ställning – Ställning för maskinlinje eller skyddets ställning (beroende på 
sammanhang) 
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Introduktion 

1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Dagens maskiner i en industri ska utrustas med skydd för en säkrare arbetsmiljö. 
Vanligt förekommande risker med arbete kring maskiner är: 

● Rörliga delar  
● Skärande redskap  
● Utslungande material 
● Nedfallande utrustning 

 
Skydd i egenskap av stopp, avskärmningar och bromsar kan brukas för att skydda 
användare från skador. (Prevent) 

Stålband är en produkt som har en stor variation av användningsområden, bland 
annat till emballage och kabelband. Framställningen av stålband görs genom 
exempelvis kallvalsning, när stålbandet är färdigtillverkat ska det packeteras, detta 
görs med en maskin som kallas spolverk eller haspelverk. Spolverket rullar ihop 
stålbandet till en cylinderform då det matas fram automatiskt till spolverkets 
individuella spolar. En bild av utformningen hos ett spolverk kan ses i figur 1.1. 
Efter att upprullningen avslutats hämtas cylinderrullarna slutligen upp av ett 
automatiserat transporteringssystem i form av en robot och för det färdiga bandet 
vidare till nästa avdelning för paketering. Inställningar av spolverket ändras 
beroende på vilka dimensioner på banden som ska bearbetas.  

En maskinlinje består av 15 stycken maskiner eller sk. spolverk, där varje maskin 
är försedd med två stycken spolar. Detta styrs av varsin kontroll med tillhörande 
nödstopp. Under produktionstillfälle är varannan spole i drift, medan resterande är 
stillastående. Spolarna förbereds inför ny matning av stålband där all förberedelse 
och matning av band på verken görs manuellt. I det manuella arbetet är rutinerna 
av stor vikt för att inte avstanna produktionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1, perspektivbild på spolverk   
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Introduktion 

1.1.1 Företagspresentation 
Burseryds bruk är ett företag beläget i Burseryd, Småland och grundades av 
familjen Josefsson år 1910. Företaget är ett tillverkningsföretag och producerar 
kallvalsade stålbandsprodukter. Den mest producerade produkten är stålband och 
utgör cirka tre fjärdedelar utav den totala mängden producerade varor.  
Företaget har sedan start gjort fem olika ägarbyten och sedan 2014 ägs Burseryds 
Bruk utav Carlyle Group. (BB)  

År 2013 hade företaget 104 anställda samt en omsättning på 473 422 000 kr. 
(Allabolag.se) Företaget strävar efter att uppnå höga krav på kvalitet och en bra 
miljösyn i mån om att uppfylla sina kunders mål och krav på deras produkter. 
(Burseryds bruk) 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att ta fram ett koncept på ett skydd som skall 
implementeras i två av företagets maskinlinjer. Skyddet ska uppfylla både 
företagets ställda kriterier som går ut på att skydda operatörer och behålla en god 
driftsäkerhet. Skyddet skall även följa de lagar och direktiv som gäller för skydd 
och skyddsanordningar.  

Målet är att göra säkrare arbetsmiljö för operatörer och övrig personal som arbetar 
runt maskinlinjen. En högre säkerhet kan medföra att arbetsmiljön förbättras och 
känns tryggare.   

1.2.1 Problemdefinition 
Maskinens konstruktion är förnuvarande riskfylld med öppna, oskyddade spolar 
som rör sig fritt genom rotation runt sin egen axel samt oscillationsrörelser längs 
sin axel. Spolarnas oscillation betyder att de rör sig fram och tillbaka mot 
operatörernas arbetsyta. Två operatörer arbetar med att förbereda en stillastående 
spole under tiden då den motsvarande är i drift, varav detta leder till begränsad 
rörelseförmåga under arbete. Beroende på arbetstakt kan en operatör fastna 
exempelvis med hand eller arm i en spole. Detta kan leda till att operatören inte 
kan nå nödstoppet utan assistans av den andra operatören. Under den tid som 
förflyter mellan att den andra operatören reagerar och ingriper kan detta resultera i 
allvarliga kläm- och skärskador. På grund av det begränsade utrymmet i samband 
med antalet manuella arbetsmoment, kan ett skydd (beroende på dimensioner och 
utformning) störa operatörernas arbetsförmåga och utgöra hinder för fullständiga, 
fungerande arbetsrutiner. Detta kan leda till en försämrad driftsäkerhet och saktar 
ner produktionen.  

För att sammanställa problemet på ett mer konkret sätt görs en frågeställning där 
problemet definieras klarare. Följande frågeställning lyder: 

● Hur ska skyddet vara utformat för att behålla en god driftsäkerhet? 
● Hur ska skyddet utformas så att det uppfyller grundläggande 

säkerhetskrav? 
● Hur kan skyddet utgöra bästa förutsättningar för dess användare utifrån 

ergonomiska perspektiv? 
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Introduktion 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningar har genomförts för att rama in projektet med motivet att undvika 
för stort arbete, tydliggöra vilket resultat som ska framställas och inte medföra 
kunskaper som författarna inte innehar. Avgränsningarna i projektet lyder 
följande: 

● Ett koncept på skydd eftersöks och inte en färdig konstruktion. Slutlig 
implementering av det valda konceptet i maskinlinjen utförs av företaget. 

● En sammanställningsritning över framtaget koncept kommer tas fram, där 
antalet beståndsdelar anges samt vilka basmått som den behöver uppfylla. 

● CE-märkning kommer att behöva göras då skyddet som tas fram kommer 
att modifiera maskinlinjen. CE-märkning av skyddet kommer inte ingå 
som en del i detta projekt, utan företaget ansvarar för detta.  Dock kommer 
underlag till CE-märkningen tas fram som företaget kan använda till 
vidare konstruktion. 

● En reell prototyp kommer inte att konstrueras utan kommer resultera i att 
en ”virtuell” datormodell av det slutliga konceptet tas fram och analyseras.  
Modellen kommer att vara någorlunda simpel i uppbyggnad, så 
utformningen och verkningssättet är mer i fokus. 

● Skyddets verkningssätt kommer att utformas, dock kommer inget förslag 
på drivanordning att tilläggas. Typ av drivanordning kommer fastställas av 
företaget. 

● Val av konstruktionsmaterial till skyddet kommer att föreslås, men inte 
fastställas av författarna. 

● Inga kostnadskalkyler behöver framtas.  
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Metod 

2. Metod  
2.1 Metoddiskussion 
Denna del redogör för vilken metodik som används i projektet.   

2.1.1 Exempel på metoder 
Här sammanställs och utforskas ett flertal metodmodeller. Dessa anger olika 
riktlinjer och tillvägagångssätt som kan tillämpas i en produktutvecklingsprocess. 
Metoderna kan variera i struktur beroende på vilket ändamål produkten är till för. 
Nedan nämnda metodmodeller är hämtade ifrån litteratur där de presenteras i form 
av texter och bilder. Figurer som representerar de olika modellerna illustreras i 
bilaga 1.   

Olssons konstruktionsprinciper 
Modellen enligt Olsson (1995) tar upp en metod som beskriver 
konstruktionsprocessen från idéstadie till framtagning av en fysisk produkt. Varje 
fas beskrivs detaljmässigt med ett flertal olika alternativ upptill beroende på vilket 
tillvägagångsätt som är lämpligast vid lösning av ett specifikt problem. Metoden 
kan tillämpas på ett flertal produktområden, alltifrån enkla till komplicerade 
konstruktioner. Arbetsgången i Olsson (1995) för framtagning av produkter är 
indelad i två olika delar, princip- och primärkonstruktion: 

Principkonstruktion behandlar det inledande arbetet med att först definiera ett 
problem som sedan följs av en undersökning på produktområdet. När 
undersökning utförts påbörjas framtagning av produktförslag som därefter 
utvärderas och presenteras. Det slutliga målet är att komma fram till ett 
principiellt produktförslag att vidareutveckla. (Olsson 1995) 

Primärkonstruktion tar det utvalda produktutkastet till vidareutveckling, där 
detaljkonstruktion förekommer med felanalyser, materialval, kostnadskalkyler 
m.m. Slutresultatet presenteras med detalj och sammanställningsritningar. (Olsson 
1995)  

Franska modellen för produktutveckling 
I den franska modellen enligt Cross (1994), baseras produktutvecklingsprocessen 
utifrån geometriska figurer, där cirklar representerar påståenden eller uppnådda 
nivåer i form av information eller lösta problem. Rektanglar representerar vilka 
aktiviteter som förekommer eller vilket steg i arbetet man förnuvarande befinner 
sig på. Processen påbörjas med att utifrån ett behov, strategiskt utveckla fram 
resultat som produceras i form av exempelvis ritningar. Modellen ger även 
användbara strategier för att ge feedback mellan processtegen och förhindra 
eventuella fel som kan uppkomma. 
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Metod 

 
VDI 2221-modellen 
I denna modell beskriver Cross (1994) processen där ett behov eller problem bryts 
ner till mindre problem. Dessa bearbetas successivt utifrån vad som behöver 
utföras och vilket resultat man kan ta fram från det. Med en uppgift medföljs en 
lösning på uppgiften som sedan följs vidare till nästa uppgift. 
 
Archers produktutvecklingsmodell 
Denna modell formas efter interaktion med omvärlden. Med interaktioner menas 
exempelvis åsikter och tankar från kunder eller användare, designern och 
konstruktörens erfarenhet och övrig extern information som kan vara till hjälp. 
Modellen identifierar sex huvudaktiviteter som är indelade parvis i tre faser; 
analyserande, kreativa och utförande fasen. En summering av delaktiviteter 
presenteras med allt från problemdefinition till beslut och dokumentation.(Cross 
1994) 

Produktmodell enligt Pahl & Beitz 
Framtagningen av nya produkter är enligt Pahl & Beitz (2007) uppdelad i fyra 
arbetsmoment som används i de olika stadierna av produktframtagningen. Det 
första momentet handlar om att förklara konstruktionsprojektets planering och de 
delmål som ingår. Därefter görs konceptuella produktförslag som sedan 
utvärderas beroende på vilket av förslagen som är bäst lämpade för att lösa 
problemet. Efter utvärderingarna görs det en sammanställning, där strukturen av 
konstruktionens utformning klargörs. Här görs även ekonomiska kalkyler på de 
olika förslagen. Slutligen görs detaljkonstruktioner av delarna där dimensioner 
bestäms, tillsammans deras kostnader.(Pahl, G., & Wallace, K., 2007) 

2.2 Metodologi i detta examensarbete 
Genom att studera ovan nämnda metoder har författarna kommit fram till en 
modell som tillämpas i detta projekt. Den är utformad för att anpassas mer till 
projektets innehåll. Nedanför representeras den valda metoden genom ett enkelt 
flödeschema.  

Figur 2.1. Modell av vald metod för projekt framtagen av författarna 
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Metod 

2.2.1 Vald litteratur 
Den litteratur som valts i detta projekt baseras till största delen ämnet ergonomi 
med motivationen att utveckla för operatörerna. En viktig förutsättning för att 
skyddet ska förbättra arbetsmiljön är samspelet mellan människa och teknik. 
Boken Produktutveckling: Effektiva metoder för konstruktion och design valdes 
för att jämföra metoderna som användes i olika typer av verktyg som används i 
konstruktionsprocesser. 

2.2.2 Vald metod 
Modellen är till största delen baserad på princip- och primärkonstruktion från 
Olsson (1995). Skälet till valet av denna metod är att både struktur och innehåll 
ansågs väsentlig till detta projekt vid framtagning och utvärdering av principiella 
produktförslag. Olssons konstruktionsmetoder tillhör enligt Johannesson et. al 
(2004) en grupp som går under begreppet systematiska konstruktionsmetoder. 
Johannesson et. al (2004) menar att systematiska konstruktionsmetoder som 
Olsson (1995), är grundad på erfarenhet och beskriver väl de olika handlingssteg 
som bör utföras i en konstruktionsprocess. Till denna grupp tillhör även metoder 
från Pahl & Beitz (1995), Hubka (1992),Ullman (1992) och Pugh (1992). 

Problemdefinition 
I denna del kommer projektets olika problem identifieras och definieras. Här 
insamlas även nödvändig data i samverkan med operatörer och ansvariga inom 
projektet på företaget. Information om gällande direktiv och standarder kommer 
även presenteras i denna del. Analyser som används i denna del är hierarkisk 
uppgiftsanalys, länkanalys och orsak-verkan diagram. Detta kompletteras med 
intervjuer, och enkäter med maskinlinjens operatörer och servicepersonal 
tillsammans med observationer.  

Kriterieuppställning 
När all datainsamling i problemdefinitionsstadiet fullgjorts ska underlaget 
användas till att ställa upp kriterier. Vid kriterieuppställningen tar författarna 
hänsyn till företagsledningens, operatörernas och övrig säkerhetsansvarig 
personals krav och önskemål på skyddet. Krav enligt gällande direktiv kring 
maskinsäkerhet studeras och används. Detta görs med hjälp av en kriteriematris 
från Olsson (1995). Kriterierna kommer sedan kategoriseras in olika faser i 
produktens livscykel med hjälp av Olssons sökmatris. Kriterierna viktas med 
Olssons första parvisa jämförelsemetod.  

Konceptdesign 
Här påbörjas framtagandet av konstruktionslösningar baserat utifrån kriterierna i 
föregående del. Standarder som samlats in i problemdefinitionen kommer även till 
användning här. Målet med konceptdesignen är att framställa minst ett tiotal 
förslag. 
 
Utvärdering av koncept 
Lösningsförslagen börjar sållas ut, där varje förslag utvärderas om dessa uppfyller 
de givna kriterierna. Efter går det mest lämpade förslaget vidare till nästa del. 
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Metod 

Utvärderingsprocessen görs med hjälp av Olssons andra parvisa jämförelsemetod, 
samt med diskussioner med företaget. Undersökning av produkter på marknaden 
görs genom att försöka kontakta företag som specialiserar sig inom maskinskydd. 
  
Utveckling av koncept 
Det valda konceptet vidareutvecklas, där uppbyggnad och utformning av 
konceptets beståndsdelar görs för att anpassa den till problemområdet. En andra 
utvärdering genomförs på vilken uppbyggnad/utformning som är bäst. Här 
används enkla matematiska uttryck som trigonometri för att beräkna storlekarna 
av skyddets olika detaljkonstruktioner.     

Analyser och produktprovning 
Simuleringen görs med hjälp av olika arbetsbänkar inom CAD-programmet Catia 
V5 där maskinlinjen som skyddet skall implementeras i har också modellerats 
fram. Olika tester utförs då på skyddet då det är implementerat i maskinlinjen med 
hjälp av Catia V5, detta görs istället för att tillverka en prototyp i verkligheten. 
Justeringar av konceptet kan även göras då testerna utförs för bätte anpassning av 
skyddets dimensioner och utformning. Konceptet som valts ut sammanställs och 
modelleras. En FMEA-analys utförs även, med samma mål att upptäcka och 
utvärdera risker med konstruktionen för att minimera eller eliminera framtida 
potentiella faror. 

Presentation 
Projektet presenteras i Högskolan, vid opponering samt heltidspresentationen, 
projektet lämnas till företaget. 

Rapportskrivning/dokumentation 
Rapportskrivning utförs kontinuerligt i projektets gång där exempelvis resultat 
och metoder presenteras. 

2.3 Förberedelser och insamling av data 
Majoriteten av datainsamlingsmetoder hämtas ifrån Arbete och teknik på 
människans villkor (Bohgard et al.2011). Boken ger klara definitioner vilka de 
huvudsakliga skillnaderna är på kvantitativa respektive kvalitativa metoder. Här 
presenteras bra exempel med väl gjorda illustrationer på metoderna och hur man 
kan omsätta dessa i praktiken.  

Kvalitativa metoder för insamling av data 
Metoder för kvalitativa resultat tas till användning för studier som innefattar 
mindre mängd resultat, men där man erhåller mer förståelse över hur användaren i 
fråga tänker och tycker, vilket ger djupare insikt kring problemområdet med 
detaljer. Bra exempel på kvalitativa studier är analys av fel vid användning eller 
metoder för insamling av data kring riskområden. (Bohgard et al.2011) 

Kvantitativa metoder för insamling av data 
Kvantitativa resultat mäts i siffror och i mängder enligt Bohgard et al. (2011), 
med annan benämning objektiva metoder. Objektiv insamlad data kan fås fram 
genom mätningar från observationer och kontroller av problemområde. (Bohgard 
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et al.2011) menar att de objektiva metoderna inte tar hänseende till vad användare 
i ett system har för tankar och reflektioner. 

Standarder och direktiv 
För att underlätta produktframtagningsprocessen används standarder för 
konstruktion utav skydd. Standarder används för att kunna uppfylla direktivens 
krav som ställs på skyddets utformning. En undersökning av olika standarder som 
kan användas som hjälp i konstruktionsarbetet för skyddet. Databasen som 
används för att hitta standarder är E-nav. Ordfraserna som användes var, 
”konstruktion”, ”skydd”, ”säkerhetsanordning”. Direktiv som måste följas vid 
utformningen av skydd hittas på arbetsmiljöverkets hemsida. 

Databassökning 
Under projektets gång krävs en mängd relevant information som grund för 
informationskälla till användbar teknik som ska resultera till ett väl utfört 
konstruktionsarbete. Olika databaser används för att hitta artiklar relevanta till 
projektet. Syftet är för att se forskningen som bedrivs inom valt område. Exempel 
på sökord som användes i detta projekt var bland annat, CAD, CAE, simulation 
och risk assassment. 

Triangulering 
Triangulering används i forskning för att bekräfta ett resultat genom att använda 
sig utav flera metoder att samla in data. Utförandet av flera 
datainsamlingsmetoder som exempelvis kvalitativa intervjuer och dokumentering 
används för att jämföra informationen som insamlats i de olika 
datainsamlingsmetoderna.(Carlsson, B 1991)  
Triangulering används i detta arbete genom att tillämpa ett flertal 
datainsamlingsmetoder. Dessa är intervju, enkäter och observationer. Intervjuer 
har gjorts med både återförsäljare av skydd samt operatörer för maskinlinjen. 
Enkäter lämnas till både servicepersonal och operatörer.  

Observation 
Denna metod används för att ge kunskaper och förståelse för användargränssnittet 
och hur uppgifter utförs, exempelvis hantering av haspelverk. Med observationer 
kan exempelvis avvikelser i användarprocessen, vilket användaren inte själv är 
medveten om, noteras utan att några direkta frågor har ställts, varav detta kan vara 
komplicerat att uppnå genom en intervju. Med bortseende från användarens tankar 
och önskemål, identifieras och dokumenteras arbetet. (Bohgard et al. 2011)  

I detta projekt görs observationer i form utav insamling av bild och filmmaterial 
på operatörerna som arbetar vid maskinlinjerna. Bilder och filmer tas även på 
spolarnas olika rörelser och när maskinen är igång samt stillastående för att förstå 
bättre hur maskinen fungerar. 

Intervju 
En intervju är en datainsamlingsmetod som går att använda sig av i många 
områden där målet är att samla information och åsikter ifrån människor. Att 
intervjua operatörer som arbetar i tillverkningsföretag kan ge en större insikt i hur 
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personen upplever sitt arbete utifrån sina personliga åsikter. Intervjuas olika 
individer som utför samma arbetsuppgifter kan svaren ändå skiljas åt beroende på 
vilka erfarenheter och åsikter som personen har. Listande av frågor har stor 
betydelse för vilken sorts information som eftersöks då olika typer av intervjuer 
kan göras. Intervjuer kan delas in i tre olika kategorier, strukturerad, ostrukturerad 
samt semistrukturerad. Eftersträvas kvalitativ data lämpar sig ostrukturerade 
intervjuer bäst. Kvantitativ data kan samlas in genom en strukturerad intervju. 
(Bohgard et al. 2011).  

Intervjuer gjordes med operatörerna som arbetar vid maskinlinjerna samt med 
övrig villig personal på företaget. En större intervju har även utförts med en 
leverantör av skyddsprodukter. Valet av intervjutyp är en semistrukturerad 
intervju där spontana frågor ställs för att få en bättre dialog med personen som blir 
intervjuad, dock används förbestämda frågor vid intervjuerna. 

Frågeformulär/enkät  
Frågeformulär efterliknar en strukturerad intervju då en person svarar på frågor 
som är förutbestämda. Skillnaden är att den som intervjuas inte behöver vara 
närvarande, det vill säga att ingen förbindelse mellan den som ställer frågor och 
den som besvarar dem. De väsentliga fördelarna med frågeformulär är att data 
från ett stort antal individer kan hämtas in under kort tid, att samma information 
och svarsföljd är likadan för alla respondenter och tillåter att personer förblir 
anonyma. (Bohgard et al. 2011)  

Enkäter lämnades ut till personal i företaget som arbetar med maskinlinjerna för 
att få en större mängd information från personal som inte vill eller kan ställa upp 
på intervjuer då författarna befann sig på företaget. Olika typer av frågor ställdes 
beroende på om svar från operatörer eller servicepersonal söktes. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Sammanfattning av relevant litteratur 
I denna del sammanställs relevant fakta som använts under projektets gång  som 
underlag för det framtagna resultatet. Stor del av informationen har inhämtats från 
litteratur berörande ergonomi och konstruktion i allmänhet och dokument 
gällande lagar och förordningar för säkerhetssystem.  

3.2 Lagar och riktlinjer 
Nedan presenteras vilka lagar och standarder som används i projektet. Direktivet 
som används är Användning av arbetsutrustning. 
 
Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:04)  
Direktivet AFS 2006:04 handlar om de lagar som gäller för användning utav 
arbetsutrustning. Definitionen av arbetsutrustning beskrivs som maskiner, 
verktyg, anordningar, installationer eller redskap som brukas i arbete. Direktivet 
definierar riskområden som ”Område inom arbetsutrustningen eller i dess 
omgivning där utrustningen kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall för som 
helt eller delvis upphåller sig där”. Paragraf ”A 2.13” beskriver krav som 
avskärmningsskydd skall uppfylla, samt vad för krav som ställs på konstruktionen 
för ett skydd eller en skyddsanordning. (AFS 2006:04)  
 
Standarder  
Standarder används för att underlätta användningen och förståelsen av en produkt 
då den brukas eller inhandlas i olika delar av världen. Fungerar en produkt på 
liknande sätt oberoende på var den är lokaliserad minskar chanserna att 
felanvändning uppstår. Standardisering av en produkt kan vara exempelvis 
pedalerna i en bil. Sker avvikelser för en bil från standarden ökar riskerna vid 
användning. I Sverige finns det tre standardiseringsorgan, ITS (Informations 
standardisering), SEK (Svensk Elstandard) och SIS (Swedish Standard Institute). 
Standarder minskar riskerna genom att ha en eller flera gemensamma lösningar 
för ett problem och de krav som ställs på produkten. (Bohgard et al. 2011)   
 
Standarder delas in i tre grupper, A, B och C-standarder. A-standarder beskriver 
bland annat grundläggande principer för konstruktioner som appliceras på 
maskiner. B-standarder handlar om olika typer av säkerhetsrelaterade anordningar 
eller en aspekt gällande säkerheten utav maskiner. Dessa är indelade i 
undergrupper; B1-standarder gäller för speciella säkerhetsaspekter som 
exempelvis avstånd och yttemperaturer. B2-standarder handlar om olika typer av 
skyddsanordningar exempelvis förreglingsanordningar, tryckkännande 
anordningar och skydd. C-standarder används för specifika typgrupper av 
maskiner och beskriver detaljerade säkerhetskrav för dessa. (SIS)  
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Maskinsäkerhet - Skydd - Allmänna krav för konstruktion och tillverkning 
av fasta och öppningsbara skydd (SS-EN 953+A1:2009) 
Är en standard är framtagen av SIS. Standarden bestämdes att tas i bruk den 13 
mars år 2009 och går att läsa på franska, tyska och engelska. SS-EN 953+A1:2009 
tillhör gruppen B-standarder, kompletteringar och förändringar görs av en eller 
flera C-standarder.   
Bilaga A i denna standard beskriver ett flödesschema vars uppgift är att ge 
riktlinjer vid val av skydd som följd av rörliga delar vid exempelvis en maskin. 
Flödesschemat ger förslag på utformningen av skydd. Bilaga A kan kompletteras 
av bilaga B som ger riktlinjer för val av skydd beroende på hur många risker det 
finns för en maskin samt var de befinner sig. Typerna av skydd som kan användas 
är:  

● Fasta skydd  
● Omslutande skydd  
● Avståndshållande skydd  
● Öppningsbart skydd  
● Maskinellt drivet skydd  
● Självstängande skydd  
● Förreglande skydd med startfunktion  
● Ställbart skydd  
● Manuellt ställbart skydd  
● Automatiskt ställbart skydd  
● Förreglande skydd  
● Förreglande skydd med låsfunktion  

(SIS)  
Allmänna konstruktionsprinciper (ISO 12100)  
Allmänna konstruktionsprinciper – riskbedömning och riskreducering togs i bruk 
den 9 oktober år 2010. Standarden används för att hjälpa till vid konstruktion av 
maskiner genom att bidra med vägledning och riktlinjer för att göra maskinen 
säker. SIS definierar begreppet maskinsäkerhet som ”En maskins förmåga att 
utgöra avsedd(a) funktion(er) under dess livstid, varvid riskerna på ett 
tillfredställande sätt har reducerats”. ISO 12100 tillhör undergruppen A- 
standarder. (SIS)  

3.3 Metoder för beskrivning av användare och uppgifter 
 
Hierarkisk uppgiftsanalys (HTA) 
Hierarkisk uppgiftsanalys är en ergonomisk analys som används i huvudsakligt 
syfte för att kartlägga en användares utförande av en uppgift genom att stegvis 
illustrera arbetsuppgifter i form av ett diagram. Dessa kategoriseras sedan in i 
deluppgifter som behövs för att kunna påbörja nästa arbetsuppgift i processkedjan. 
(Bohgard et al. 2011)  

Analysens struktur definieras genom indata från intervjuer och observationer samt 
genom dokumentation över processen. Uppbyggnaden påbörjas med att den 
huvudsakliga uppgiften fastställs, det så kallade huvudmålet, därefter delas de in i 
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delmål eller deluppgifter som görs för att kunna uppfylla målet. Oftast för att få en 
bra och överblickbar struktur brukar cirka 4-8 delmål ställas upp. Slutligen kallas 
de nedersta delmålen för operationer, det vill säga handlingen som utförs på en 
specifik uppgift. Operationen kan innehålla två informationstyper, målet och 
handlingen. Operationerna kan dock vara detsamma oavsett vilken metod man 
väljer. Analysen kan utvecklas vidare och detaljeras ända tills den anses till att 
samtliga mål har erhållits och innehåller det kvalitativa data som behövs. HTA är 
ett väl användbart verktyg för att beskriva fysisk handling i ett system, som 
justering av en maskin genom knapptryckning eller att bestämma ett systems 
funktioner genom att avläsa mätare och kontroller. Som komplement kan även 
kognitivt tänkande och handlande medföras. Ju mer detaljerad en HTA-analys är, 
desto bättre blir överblicken av de olika uppgifterna. (Bohgard et al. 2011) 

Länkanalys (LA) 
Länkanalys kan även kallas sambandsanalys och är en vidareutveckling av HTA, 
där samtliga deluppgifter struktureras upp i ett modelleringsschema. Ett exempel 
kan vara en bild av området där uppgiften utförs, vilka hinder som finns och hur 
en användare rör sig runt området när uppgiften ska utföras. Med rörelser kan det 
innebära en förflyttning i ett system av antingen en maskin eller människa. 
Metoden kan även vara duglig vid studier av hur kommunikationen ser ut mellan 
användare. Likt HTA så inhämtas indata till länkanalysen från intervjuer och 
observationer, dock är det nödvändigt att ha genomfört en HTA-analys före 
länkanalysen för att få ett bättre underlag till den uppgift som ska iakttas. 
Resultatet från länkanalysen anger hur olika system är sammanbundna, hur 
uppgiften utförs och vad i arbetet som man kan göra mer effektivt. (Bohgard et al. 
2011) 

3.4 Idégenerering 
 
Parvis jämförelsematris steg 1 
Framtagna kriterier kan skilja sig väsentligt beroende på vilka förutsättningar de 
har och hur hög viktfaktor respektive kriterier (krav och önskemål) anses enligt 
konstruktör ha. Det vill säga vilka som måste definitivt uppfyllas i konstruktionen 
och vilka som kan rangordnas som önskvärda mål att ha med i konstruktionen. 
Kriterierna sammanställs och poängsätts i en lösningsbedömning, beroende på hur 
hög viktfaktor de valda kriterierna anses ha till skillnad från övriga.  

I lösningsbedömningen ställs kriterierna upp i ett matrisdiagram där varje krav 
och önskemål utvärderas genom att vikta dem med andra krav. Poängsättning från 
0 till 2 görs beroende på vilket av de jämförda kriterierna som anses vara 
viktigare, där exempelvis om det första kriteriet anses vara nödvändigare än det 
andra, tilldelas det högsta poäng 2. Däremot om kriteriet inte anses vara viktigare 
än det andra, tilldelas 0 poäng. Har kraven lika stor betydelse för att uppnå målet 
blir resultatet 1 poäng. När erhållen poängsats sedan tilldelats alla kriterier, 
summeras antalet poäng per krav och önskemål med en korrektionsfaktor i slutet 
för att ge kriterierna en jämn andel i viktningen. Summorna divideras med totala 
antalet poäng för att bestämma viktfaktorn på alla kriterierna. En viktig notering 
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är att alla ingående kriterier ska vara väl formulerade och ha klara samband med 
varandra.(Olsson 1995)  

Sökmatris för kriterier 
Kriterier som ställs upp för ett konstruktionsprojekt kan ha ett samband och går 
därför att dela in i ett antal grupper. Kriterier som tillhör liknande grupper samlas 
in i olika kravområden för att förminska gränserna mellan de olika kriterierna. 
Kriterier sammanställs i kravområden för att förhindra tolkningssvårigheter samt 
att man blandar ihop kriterierna med varandra. Antalet kriterier bör heller inte 
vara för högt för att undvika komplikationer med bland annat vilken som 
prioriteras högst. En sökmatris delar in de olika kriterierna i grupperna.   

● Process  
● Människa   
● Omgivning  
● Ekonomi  

 
Kriterier delas även in i sökmatrisens olika grupper beroende på i vilken del av 
produktens livstid som kraven och önskemålen brukas. Kriterierna delas ofta in i 
11 olika delgrupper, bland annat personsäkerhetskriterier, driftskriterier och 
ergonomiska kriterier. (Olsson 1995) 
 
Parvis jämförelsematris steg 2  
För en slutlig bedömning av kommer de valda förslagen genomgå en slutlig 
utvärdering med målet att välja ut det förslag som ska vidareutvecklas och 
presenteras. Utvärderingen går till genom att avväga mellan de ställda kriterierna 
och vilken rangordning dessa har.  
 
Bedömningen ställer förslagen mot kriterierna där en uppfyllelsebedömning med 
poängsättning genomförs. Förslagen tilldelas en poängsumma beroende på 
huruvida den uppfyller det kriteriet det viktas mot. (Olsson 1995) 
 

3.5 Konstruktion 
 
CAD 
Programmet som även går under begreppet datorstödd konstruktion, är ett mycket 
användbart tekniskt hjälpmedel vid konstruktionsframtagning. Programmet tillåter 
en användare att kunna omvandla skisser till två eller tredimensionella modeller, 
vilket kan varieras i både tråd- och solida strukturer. (Hågeryd, L. et. al 2005) 

Ursprungligen togs programmet fram för att omskapa tidigare handritade 
tvådimensionella ritningar, till ett digitalt format. Dessa ändringar ledde till att 
processen kunde göras effektivare, där det fanns utrymme för ändringar i 
ritningarna och att färdiga geometrier kunde göras kopior av och återanvändas 
obegränsat antal gånger. Ett stort behov uppkom inom flygindustrin, där de 
komplexa geometriska formerna på flygplanskroppar behövde tredimensionell 
hantering med numeriska värden. Dock under tidigt stadie var enbart trådmodeller 
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tillgängliga på grund av de begränsade kapaciteterna på dåtidens datorer.                   
Dagens CAD-system tillåter användaren att både göra tredimensionella modeller 
där fasta dimensioner anges eller att modellerna styrs utifrån parametersatta 
dimensioner, det vill säga att modellerna kan styras av hjälp från 
parametervärden, som kan förändras och anpassas för att uppnå önskvärt resultat.                
Geometrier kan skapas i ett flertal varianter, i form av ytor till solida modeller och 
volymer. (Johannesson et. al 2004) 

Solidmodellering 
I ett CAD-system förekommer olika tekniker där man kan skapa och representera 
en solidmodell på. Exempel på tekniker är svep, där ett tredimensionellt objekt 
kan skapas genom att man för en skapad yta längs en kurva i rymden, därpå bildas 
randytor som representerar den tänkta volymen. Ett annat användbart sätt är 
genom att tillämpa halvrymder för modellen med användning av obegränsat 
dimensionerade ytor, där de slutligen skär varandra, omsluter och avgränsar till en 
volym. Ovan nämnda tekniker utgör grunden för att ta fram mer komplexa 
geometrier. (Johannesson et. al 2004) 

Ytmodellering 
Ytmodellering tillåter användaren att kunna skapa fria och komplicerade former 
som annars kan begränsas i solidmodelleringsverktyget. Grunden för att en yta ska 
skapas är utifrån praktiken en kurva som bildas genom att man sammanbinder två 
eller flera punkter. Ytorna ger många alternativa sätt på hur en geometrisk modell 
kan byggas upp. Till dessa kan plan skapas och sammanfogas med förekommande 
grundformen för fortsatt modellering.  Tillägg som avrundningar, utfyllningar 
eller kompletteringar är möjliga. (Johannesson et. al 2004) 

CAE 
För att simulera en konstruktion, kan tester av fysiska prototyper vara både 
kostsamma och tidskrävande. Dagens teknik har gjort det möjligt att använda sig 
av virtuella prototyper, där en modell skapas i en dator som digitalt simulerar 
konstruktionens olika verkningssätt. CAE är den sammanfattande benämningen 
på datorverktyg för konstruktionssimulering.  Datorverktygen kan tillämpas på 
flera varianter av konstruktioner och är ofta snabbare och effektivare med att 
överskådliga funktioner i en lämplig arbetsmiljö. Olika parametrar kan tilläggas 
och göra inverkan på konstruktionen. Slutligen kontrolleras det att den uppnår det 
resultat som efterfrågas. Resultatet är underlag för att styra modellen mot verkliga 
konfigurationer och fysisk implementering i ett system. (Johannesson et. al 2004) 

SimDesigner 
Simdesigner är ett program där en produkts rörelser kan analyseras. Programmet 
tillåter användaren att kunna analysera produkten under tidigt skede i 
designprocessen och justera eventuella konstruktionsfel som annars kan 
uppkomma på en prototyp. (MSC Software) 

Analys med datormanikiner 
Implementering av människans interaktion med teknik i ett datorprogram görs via 
datormodeller, även kallade manikiner. En manikin är en digital, geometrisk 
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representation av en människokropp. Med manikiner kan man styra systemet 
utefter människans förutsättningar och begränsningar. Fysiska aspekter som 
kropprörelser, muskelstyrka och uthållighet kan testas, men även kognitiva 
aspekter som syn, hörsel eller reaktioner går att undersöka. I programmet tillåts 
konstruktören att ge manikiner olika förutsättningar, såsom kön, storlek och fysik. 
Fördelarna med manikiner är att.  

● Utvärderingsprocessen kan göras enklare av ett specifikt område.     
● Kan ingå som en del av en simulering i ett datorprogram eller ingå i ett 

eget program.  
 
Idag kan man specifiera två olika typer: 

● Manikinprogram för teknisk problemlösning med arbetsområdens 
utformningar som utrymmen och tid. Analys där människan samverkar 
med teknik i vald miljö. 

● Den andra typen av program är en välutvecklad representation av en 
människa som används för utvärdering på människans aktivitet utefter 
ergonomiska perspektiv. 

 
Skillnaden mellan modeller beror på uppbyggnader, egenskaper och hur de 
hanteras. Manikinerna kan efterliknas simuleringssystemen för industrirobotars 
rörelser. Dock är människans kroppsrörelser och uppbyggnadssätt mer komplex 
än en robots rörelser, då individerna kan skiljas betydligt åt.  
 
En manikins antropometriska data kan förändras, det vill säga att man kan 
förändra kroppsmått och är mycket användbart vid utprovning av produkter och 
system. Programmen använder sig av antropometriska data från en databas. 
Nackdelen med antropometrisk data är att den inte nödvändigtvis kan representera 
just de individer som ska samverka med systemet, då antalet användare gör att 
kroppmåtten kan vara helt olika från dem man anger och simulerar i programmet. 
Detta skiljer sig exempelvis på kön, nationalitet och ålder. Manikinen kan utföra 
saker som test av en produkt istället för att tillämpa tester med en verklig person, 
där en verklig prototyp behöver tas fram. Studier av behov som utrymmen, synfält 
och verkningskrets kan göras. Man kan utvärdera ett arbetsområde om potentiella 
risker kan förekomma eller att utföra om belastningar sker på människan under ett 
arbetsmoment. (Bohgard et al. 2011) 

3.6 Material  
Valet av material till skydd enligt arbetsmiljöverket ”får inte skymma uppsikten 
över utrustningens operationer mer än nödvändigt”. (AFS 2006:04)  
 
Transparanta material lämpar sig därför bra som material till skydd då översikten 
inte skyms eller försämras. 
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Aluminium 
Aluminium är en av de vanligaste förekommande metallerna i jordskorpan. Den 
finns i naturen enbart bunden till andra grundämnen. Metallen framställs med 
hjälp av ämnet bauxit, som förekommer ofta i tropiskt klimat där den bryts i 
dagbrott. Ren aluminium är förhållandevis mjuk och kan formas i olika 
temperaturer. I sitt grundtillstånd har därför metallen en låg hållfasthet, men kan 
göras starkare genom legering. Vanliga metaller som legeras med aluminium är 
koppar, magnesium, mangan, kisel och zink. (Nationalencyklopedin) 

Det som kännetecknar aluminiumlegeringars egenskaper är hög hållfasthet, 
korrosionsbeständighet, hög slitstyrka samt låg vikt. Dessa kombinerade 
egenskaper gör det till ett av de mest använda konstruktionsmaterialen. 
Aluminium har ett flertal användningsområden, exempelvis vid tillverkning av 
flera typer av transportmedel som bilar, flygplan och fartyg. Metallen kan även 
användas som byggnadsmaterial och produkter för hushåll. 
(Nationalencyklopedin) 
 
Polymetylmetakrylat  
Polymetylmetakrylat (PMMA) eller akrylplast, som även går under 
handelsnamnet plexiglas, tillhör gruppen amorfa termoplaster. Det som 
kännetecknar amorfa termoplaster är hög transparens (under förutsättning att inget 
fyllmedel har tillsats) och hög styvhet. PMMA är användbar vid formsprutning 
och kan formas till många produkter med hög ljusgenomsläpplighet, exempelvis 
till fönster, belysningskåpor och skyltar. (Nationalencyklopedin)       

3.7 Riskanalys 
 
FMEA 
Felmods- och feleffektsanalys, används för att bestämma de olika fel som uppstår 
vid utvecklingen av en ny eller redan befintlig produkt, samt de konsekvenser som 
felen ger upphov till. En produkt kan ha många olika typer av fel i 
utvecklingsfasen. För att bestämma varifrån felen kommer görs subjektiva 
bedömningar för produktens alla komponenter. Då orsaken till felen, samt vad 
effekterna blir utav dem är förstådda bestäms därefter sannolikheten att de händer. 
(Johannesson et. al 2004) 

Ett systematiskt arbetssätt används för att identifiera uppkomsten, effekterna och 
orsakerna till fel. Då frågorna har besvarats för alla detaljer och funktioner av 
produkten som utvärderas kan risktalet beräknas. Ett risktal är produkten av felets 
effekt, orsak och uppkomst. Uträkningen kan enligt Bohgard et al. (2011) göras 
genom att gradera dessa tre aspekter på en 10 gradig skala för att sedan 
multiplicera ihop dem. Storleken på talet bestämmer hur allvarligt problemet är, 
det är alltså de felen med högst risktal är oftast viktigast att hantera och åtgärdas 
därmed först.  

 
 

17 
 



Teoretisk referensram 

Orsak-verkan-diagram 
Även kallat fiskbensdiagram på grund av dess struktur, har som huvudsaklig 
funktion att finna potentiella orsaker till att ett problem uppstår och 
vidareutvecklar sedan orsakerna i mer detaljerade instruktioner att efterfölja. Detta 
diagram kan ta upp orsaker som inte upptäcks under analysprocessen och ger en 
god grund för fortsatt problemlösning. Vanlig struktur på ett fiskbensdiagram kan 
baseras kring en indelning efter sju stycken områden som kan vara orsakerna till 
ett problem, så kallat sju stycken M: Maskin, mätning, metod, människan, 
material, miljö och management. Dock kan diagrammet struktureras om till andra 
syften i en utvecklingsprocess, exempelvis vid framtagning av kriterier, ge 
översikt på ett system eller kartlägga vilka element som styr kvalitet. Med hjälp av 
insamlad data kan diagrammet peka ut det egentliga skälet till ett svårdefinierat 
problem, samt upptäcka om det eventuellt kan behövas ett större underlag av data 
kring en särskild orsak. (Bergman, Klefsjö, 2012) 

3.8 Interaktionsanalys 
 
Ergonomi 
Begreppet ergonomi beskriver människans interaktion med teknik. Detta 
vetenskapliga ämne ligger till grund för att göra ett enklare användargränssnitt 
och motverka påfrestning för användare vid nyttjande av ett tekniskt system 
oavsett om det är en produkt eller tjänst. Ergonomi är tillämpningsbart inom ett 
flertal områden där människa-tekniksamspel pågår, exempelvis kan detta vara 
användbart för att motverka en viss arbetssituation där det förekommer mycket 
eller väldigt varierat fysiskt arbete, vilket kan ge upphov till flera typer av 
arbetsskador. Men ergonomi kan även behandla arbeten där visuella eller audiella 
avvikelser kan störa det kognitiva beteendet på fel sätt, det vill säga att allt för 
många ljus och ljudsignaler kan störa uppfattningsförmåga och koncentration, 
vilket kan leda till mental belastning. (Bohgard et al. 2011) 

CW och PHEA  
För att en produkt eller ett system ska kunna anpassas och vara förståeligt för dess 
användare, kan det utvärderas med hjälp av analyserna CW och PHEA. Metoderna 
är till för att analysera en produkts användargränssnitt, det vill säga analysmetoder 
som baseras utifrån användarens perspektiv genom att man utvärderar vilka fel 
som kan förekomma vid användning och vilka konsekvenser felet kan medföra. 
Metoderna fungerar även bra för att utvärdera arbetsuppgifter i ett system där 
manuella arbetsmoment förekommer. (Bohgard et al. 2011) 
 
Analys med Cognitive walktrough (CW) 
Resultat från CW visar vilka problem som potentiellt kan uppkomma vid 
användning av en produkt eller system. Analysen grundar sig på explorativ 
inlärning, hur människor hanterar ett system genom att pröva sig fram. Därför 
utvärderar CW användarens antagande av hur ett system fungerar. 
En frågeställning kommer under analysens genomgång att besvaras om huruvida 
en användare gör rätt under interaktion med ett system eller varför gör användaren 
inte gör rätt. 
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Teoretisk referensram 

Analysen baserar sig på frågor som kan besvaras med JA eller NEJ. Med ska en 
motivering till varje besvarad fråga medföras. Motiveringen förklarar orsaken till 
att en användare har klarat uppgiften eller inte samt ger feedback på hur man bör 
gå tillväga för att lösa problemet. 

Exempel på en utvärdering med hjälp av CW vid tryck på ett nödstopp för en 
maskin; 

Uppgift 1: Tryck på nödstopp 
Kommer användaren att försöka uppnå rätt effekt? 

Svar:  
JA, Knappen är uppseendeväckande och uppmanar till handling.  
(Bohgard et al. 2011)      

Analys med Predictive Human Error Analysis (PHEA)  
Predictive human error analysis undersöker möjliga fel i ett system och vad för 
konsekvenser felen kan medföra. Metoden tillåter stor kreativitet hos en 
utvärderare för att finna och föra med många olika användningsfel det går att 
upptäcka. Frågorna som ställs är vad för typ av fel en användare kan begå och vad 
som inträffar när felet händer. Metoden är en bra påbyggnad för en HTA-analys, 
där varje arbetsuppgift kan analyseras och fel identifieras. (Bohgard et al. 2011)    
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4. Resultat 
4.1 Resultat av genomförande 
Denna del presenterar vad som framkommit under projektet med hjälp av ovan 
nämnd information. 
 
Problemdefinition 
Observationerna genomfördes med bilder på en av företagets maskinlinjer, 
inkluderandes alla spolverk och även på transportbandet och roboten som hämtar 
upp de färdiga rullarna. Bilderna kompletterades med filmklipp över hela 
operatörsprocessen, där alla manuella och maskinella procedurer dokumenterades.  

En intervju genomfördes med en av operatörerna på maskinlinjen (se bilaga 5) om 
vilka synpunkter operatören hade på säkerheten kring spolverken och vad som 
kunde förbättras. Enkäter utdelades till samtliga operatörer och servicepersonal 
(se bilaga 2-4).  
Resultatet från all datainsamling användes sedan till att utföra en hierarkisk 
uppgiftsanalys (se bilaga 7), där operatörernas arbetsuppgifter identifierades.  
Detta kompletterades med en länkanalys som visade hur operatörerna förflyttade 
sig när de utförde arbetsuppgifterna (se bilaga 8). Med hjälp av ovan nämnda 
analyser utfördes ett orsak-verkan diagram som sammanställde vilka aspekter man 
bör tänka på vid framtagning av skyddet (se bilaga 9). 

Kriterieuppställning 
Resultatet från problemdefinitionen sammanställdes till totalt 15 kriterier, där 12 
ställdes som krav och 3 som önskemål (se bilaga 10). En del av kriterierna 
hämtades direkt ifrån direktivet användning av arbetsutrustning. Alla krav 
hämtades inte in utan sammanställdes i kriteriet ”Uppfylla krav enligt AFS 
2006:04”. De viktigaste kraven från direktivet ställdes som enskilda kriterier 
exempelvis, ”Inte ge upphov till nya former av skador/belastningar” (se bilaga 
10). Kraven och önskemålen delades in i grupper med hjälp av en sökmatris där 
kriteriernas olika grupperingar identifierades och vilken del av skyddets livscykel 
de tillhörde (se bilaga 11).  

Viktningen av kriterierna utfördes med hjälp av parvis jämförelsemetod (se bilaga 
12). Resultatet av viktningen visade att kraven ”Svårt att kringgå skyddet” och 
”Skydda operatör och övrig personal från fysiska skador” var av störst vikt. Det 
viktigaste önskemålet var ”Inga tillägg av arbetsmoment”.  

Konceptdesign 
Processen uppstartades med att börja skissa på mängder av lösningar på ett skydd. 
I början tilläts fria ramar för att inte förhindra det kreativa tänkandet. Under 
processens gång användes standarden 953, bilaga A och B (se bilaga 14-15) för att 
veta vilken form av skydd som rekommenderas. 
Slutligen framtogs 10 potentiella koncept för vidare utvärdering.  
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Utvärdering av koncept 
De 10 koncepten utvärderades med hjälp av parvis jämförelsemetod steg 2 (se 
bilaga 16). Efter utvärderingen kom det fram till att koncept 1, 2 och 7 uppfyllde 
kriterierna bäst. Poängsummorna av samtliga blev; 

Förslag 1 = 39 poäng 
Förslag 2 = 43 poäng  
Förslag 7 = 38 poäng.  

Förslag 2 med nätpaneler med små sektioner av öppningsbara luckor vid varje 
spole, fick mest poäng. Förslag 1 och 7 togs med som alternativa val till 
kommande presentationen för företaget. 
 

 
   Förslag 1    Förslag 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Förslag 7 
 
 
Företagets åsikter kring valt koncept 
Förslagen presenterades för en ledning som ansvarade för detta projekt. De 
väsentliga skillnaderna mellan varje koncept togs upp och en motivation till varför 
förslag 2 ansågs vara det lämpligaste valet för skydd till spolverken. Förslag 2 
ansågs bäst lämpad att uppfylla kraven på säkerhet för operatörerna och samtidigt 
behålla en god driftsäkerhet. 

Ledningen höll dock inte med om att välja förslag 2 som det primära konceptet. 
Anledningen till detta var att nätpaneler skulle ta upp alldeles för mycket utrymme 
av den begränsade arbetsyta som finns i nuläget samt att både installation och 
reparation skulle medföra stopp i systemet, vilket saktar ner produktionen. Bland 
de alternativa koncepten som fördes vidare var ledningen mest positiv till koncept 
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7, med en förflyttningsbar skyddspanel. Anledning till valet var att konceptet inte 
tar upp mycket plats på arbetsytan och är lättare att anpassa till det automatiserade 
system idag. Med detta förde författarna vidare ledningens önskemål till fortsatt 
arbete.   

Intervju med leverantör för standardprodukter 
För att få mer kunskap om skyddskonstruktioner och vilka standardiserade 
produkter som erbjuds på marknaden idag, gjordes en intervju med företaget 
Garantell i Värnamo (se bilaga 6). Garantell är en leverantör av nätväggar till 
maskinskydd för industri och lager.  

Under intervjun presenterades projektet för företaget, där problemet definierades 
och en presentation av vilka förslag på skydd författarna ville gå vidare med. Efter 
diskussion konstaterades det att problemet skulle vara alltför komplicerat att lösa 
med hjälp av standardiserade produkter. Slutsatsen blev att problemet troligen 
enbart skulle kunna lösas med en specialtillverkad skyddskonstruktion. 
Alternativa förslag visades upp och slutligen kom författarna fram till att förslag 7 
skulle kunna fungera för att lösa problemet. Under slutet av intervjun erhölls 
information av vad man bör tänka på vid implementering av skydd. 

Valt koncept 
Efter mötet med både företaget och Garantell valdes slutligen koncept 7 att 
vidareutvecklas. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Valt förslag 
 
 
 
Utveckling av koncept 
Konceptet fördes därefter till vidare utveckling. I detta steg togs förslag fram på 
utformningar av de olika komponenterna konceptet består av. Konceptet delades 
in i två bestånddelar, del ”A” och del ”B”. Enbart del ”B” valdes att utvecklas där 
5 olika uppbyggnadssätt togs fram (se bilaga 17-18). Dessa utvärderades sedan 
mot utvalda kriterier (se bilaga 19).  
Koncept 5 valdes ut som den slutliga länkarmen, där en enkel stång ska driva 
panelen längs spolverket.(se bilaga 18 & 26). 
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Valt uppbyggnadssätt, A = ställning & drivanordning, B = skyddspanel & länkarm. 
 

I utvärderingen av skyddspanelens utformning (se bilaga 19) kom författarna fram 
till att den mest optimala designen var förslag 4. En detaljritning för panelen 
illustreras i bilaga 27. 

 

 

 

 

 

    Vald utformning, enligt bilaga 18 

Analyser och produktprovning 
Istället för en fysisk prototyp gjordes en virtuell modell av skyddet med hjälp av 
programmet Catia V5. Verktygen för solid- och ytmodellering användes till att 
skapa alla cad-modeller. I Catia V5 gjordes även simuleringar av skyddets 
funktioner med hjälp av arbetsbänken SimDesigner. För att testa skyddet i 
samverkan med operatörer placerades datormanikiner i modellen (se bilaga 22). 
Testerna med manikinerna användes tillsammans med CW och PHEA-analyser 
för att utvärdera operatörens interaktion med skyddet. En FMEA-analys gjordes 
slutligen på skyddet och identifierade vilka fel som kan sannolikt uppkomma och 
förslag på vilka åtgärder som kan vidtas. 

Modellering av spolverk 
En virtuell modell representerandes en del av maskinlinjen där 3 stycken 
spolverk modellerades upp (totalt 6 stycken spolar). Med hjälp av 
tillhandahållna sammanställningsritningar från företaget över spolverken och 
transportbandet med inkluderad robot kunde en 3d-layout över hela systemet 
tas fram. Datormanikinerna kunde sedan placeras i modellen och simuleras.  
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Resultat av simulering 
Skyddet kunde simuleras tillsammans med den nuvarande processen som finns på 
företaget idag och kunde utan hinder förflytta sig från den stillastående spolen till 
den roterande (se bilaga 23). Under simuleringen upptäcktes fel och brister på 
skyddet som användes till CW och PHEA-analys. Som underlag för 
riskanalyserna användes standarden ISO 12100:2010 där riktlinjer för 
riskutvärdering utnyttjades. Metoden för riskreducering användes som riktlinjer 
för utvärderingen av risker med hjälp av FMEA-analysen (se bilaga 20). Vid 
identifieringen av riskerna användes punkt 5.4 i ISO 12100:2010 och 
uppskattningen av riskernas åtgärder med 5.5 i samma standard.  

Resultat av FMEA 
Med FMEA-analysen identifierades 8 stycken risker samt anledningar till varför 
dessa kan utgöra skador för maskinlinjen och på operatörer (se bilaga 22). Radien 
på skyddspanelen förminskades med 15mm för att åtgärda risk 5 & 6, (se bilaga 
22).  

Resultat av CW och PHEA  
Operatörens interaktion med skyddet påvisades genom CW och PHEA-analyserna 
om vilka potentiella användarfel som kunde uppkomma under arbete. I analysen 
skapades tänkbara felscenarion som fel knapptryckning eller att operatören 
försöker flytta på skyddet manuellt. Fyra interaktionsfel identifierades (se bilaga 
21). Därefter skrevs vilka konsekvenser som kan uppkomma av dem och hur man 
kan återgå till det normala systemet. Rekommendationer formulerades om hur 
man bör utveckla vidare skyddet så det kan uppfattas korrekt av operatörerna och 
eventuellt förminska risken för felanvändning i framtiden.   
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4.2 Koncept  
Här presenteras det koncept på skydd som framtagits av resultatet ifrån 
genomförandet. Ritningar över skyddet presenteras i bilaga 26 och 27. 

Uppbyggnad 
Skyddet består av totalt 6 stycken bestånddelar. Av dessa räknas: 

● Ställning 
● Drivanordning 
● Länkarm 
● Fästplatta (2 st.) 
● Skyddspanel 

 
Drivanordningen monteras i mitten på ställningen. Länkarmen kopplas därefter 
ihop med drivanordningen. Två identiska fästplattor tillverkade i aluminium 
respektive plexiglas monteras på toppen av länkarmen. Slutligen monteras 
skyddspanelen ihop med båda plattorna.  

Utformning 
Skyddets beståndsdelar är utformade efter vilka förutsättningar som finns i 
arbetsområdet, det vill säga avstånden mellan roterande delar på spolverken, 
utrymmet mellan spolverken och roboten samt operatörens avstånd till kontroller 
och nödstopp. Beräkningar av länkarm finns i bilaga 25.   

● Skyddspanelen har en cirkulär utformning med en radie på 360 mm, och 
en tjocklek på 20 mm. Kanten på panelen har rundats av för att undvika 
skärskador vid kontakt. Skyddspanelens dimensioner är måttsatta efter 
spolarnas storlek och korrigerade efter simuleringen och FMEA-analysen 
(se bilaga 27). 

● Länkarmen har en totallängd på 707 mm. I nedre delen av länkarmen finns 
ett hål där en drivaxel ska monteras (se bilaga 27). 

● Ställningen är placerad i mitten av maskinen mellan spolarna och har en 
höjd på 210 mm ovanför golvet. Dimensionerna har gjorts så minimala 
som möjligt för att inte förhindra operatörens rörelseförmåga under arbete.       

 
Verkning 
Via länkarmen förflyttas panelen i en bågrörelse till den roterande spolen när nytt 
stålband ska rullas upp. När operatören har fäst i bandet och startat processen 
genom knapptryck på intilliggande kontroll, startas länkarmens rörelsemoment. 
Länkarmen förflyttar panelen 375 mm i sidled från skyddets mittläge med en 
rotationsvinkel på 33°. Skyddet skall från dess mittläge förflyttas 375mm åt varje 
håll för att täcka båda spolarna. Rörelsen ska enbart kunna aktiveras av 
operatören. 
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4.3 Resultat diskussion 
Resultatet av detta projekt blev ett förslag på utformningen av ett skydd för 
företagets maskinlinje. En total konstruktion gjordes inte av skyddet av 
anledningen att det inte fanns tid nog i detta projekt. Företaget hade planer för 
implementeringen av skyddet i maskinlinjen och dess slutliga tillverkning. Ett 
drivsystem för skyddet är inte heller bestämt av samma anledning. Företaget sökte 
ett koncept som de kunde använda sig av vid installeringen och inte ett komplett 
underlag. Då en färdig konstruktion inte togs fram gjordes heller inte några 
hållfasthetsberäkningar. 
Simuleringar med hjälp av olika arbetsbänkar i Catia V5 användes istället för att 
ta fram en fysisk prototyp. Anledningen till detta var att skyddet kunde testas 
tidigare än vad som kunde göras med en prototyp, då färdiga ritningar bör vara 
framtaget innan prototypen tillverkas. Ändringar av skyddets utformning och 
detaljer är enklare att förändra med hjälp av CAD, vilket också medför en 
billigare kostnad. Enligt Roth (1999) är en av drivkrafterna till utveckling inom 
tillverkningsindustrin ett ständigt ökande krav på att förminska tiderna och att 
behålla sin konkurrenskraft vid utveckling av nya produkter. Tiden det tar att 
utveckla en ny produkt har förminskats med hjälp utav CAD/CAE-verktyg. 
Användning av datormanikiner har använts för att relativt simpelt simulera 
skyddets utformning och funktioner kring en människa. Detta görs då skyddet 
simuleras med maskinlinjens roterande delar och funktioner med hjälp av 
arbetsbänken Simdesigner i Catia V5. Testerna som görs är enkla men skall testa 
de grundläggande interaktionerna med maskinlinjens operatörer och det framtagna 
skyddet. Enligt Colombo & Cugini (2005) är virtuell interaktion mellan en 
människa och en prototyp en aspekt som ofta saknas.   
Arbetsgången med företaget var inte som planerat i början, där författarna skulle 
jobba tillsammans med operatörer och ledning för att ta fram skyddet. Istället fick 
författarna fria händer. Detta påverkade feedbacken från företaget, där 
operatörernas åsikter var svåra att få. Detta är för att operatörerna inte kände att 
maskinlinjen behövde skydd, utan att arbetsmiljön var säker om de var försiktiga. 
Den dåliga feedbacken ledde till att kraven som ställdes på skyddet var till stor del 
hämtade ifrån författarnas problemdefiniering och det direktiv som användes. 
Frågeformulären och intervjuerna som kunde utföras gav inte helt klara krav eller 
önskemål. Kriterieuppställning kunde dock utföras. 

I den andra utvärderingen av skyddets uppbyggnad (se bilaga 19) togs inte alla 
krav och önskemål med av skälet att alla kriterier inte var relevanta för varje 
uppbyggnadssätt. Skyddspanelen utvärderades exempelvis inte mot de framtagna 
önskemålen då antalet delar var desamma, de var av samma material och dess 
utformning inte påverkar operatörens arbetsmoment. 
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5. Slutsatser  
5.1 Slutsats 
Projektet hade som syfte att komma fram med ett koncept som skall göra det 
säkrare för operatörerna att arbeta vid två av företagets maskinlinjer. För att göra 
detta behövde ett skydd utarbetas. Frågorna som ställdes i början var: 

● Hur ska skyddet vara utformat för att behålla en god driftsäkerhet? 
● Hur ska skyddet utformas så att det uppfyller grundläggande 

säkerhetskrav? 
● Hur kan skyddet utgöra bästa förutsättningar för dess användare utifrån 

ergonomiska perspektiv? 
 
Svaret på detta var ett koncept som tagits fram och testats i en modellering av en 
utav maskinlinjerna. Skyddet som tagits fram uppfyller troligtvis den första frågan 
gällande driftsäkerhet. Drivsystemet som skall förflytta skyddet mellan de olika 
spolarna är tänkt att styras av samma funktioner som det är idag vid start och 
stopp utav de olika spolarna. Då skyddet inte heller tar för stor plats är det möjligt 
för operatörerna att arbeta vid maskinlinjen utan att skyddet stör den nuvarande 
produktionen.  

Standarder användes vid framtagning av koncepten. Användningen 
flödesscheman som bestämmer vilket typ av skydd som bör användas hjälper till 
att uppfylla kraven ställda från användning av arbetsutrustning. Förslagen från 
standarden stämmer ganska väl med det framtagna konceptets utformning. 
Skyddet kommer dessvärre inte att uppfylla det viktigaste kravet till fullo (se 
bilaga 12). Skyddet avgränsar spolarnas roterande delar från operatörerna, men 
det är lätt att kringgå och uppfyller därmed inte det översta kravet. 

Ergonomiska aspekter testades med hjälp av riskanalysmetoderna CW och PHEA, 
där operatörnas perspektiv vid implementeringen av skyddet i maskinlinjen 
söktes. Tillsammans med analysen utfördes simuleringar med Catia V5 för att 
förstå hur en människa kan samverka med skyddet och maskinlinjen. Till detta 
användes Simdesigner för att simulera skyddets rörelser tillsammans med 
maskinlinjen varav författarna tror att det ger en bättre syn på hur skyddet kan 
implementeras och vilka risker som eventuellt kan uppkomma.  
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5.1.1 Diskussion och Rekommendation till fortsatta aktiviteter 
 
För vidare arbete kan en vidarekonstruktion utföras, där beslut om konceptets 
beståndsdelar kan förändras och om dimensionerna är de mest lämpliga för att 
skydda operatörer fullt ut. I konstruktionen kan man till fortsatt arbete göra 
följande: 
 

● Utforma den undre fästplattan så den placeras under ställningen och ger 
större arbetsyta i gången vid varje spolverk. 

● Ge förslag på drivanordning till länkarmen. En motor kanske inte är den 
mest optimala lösningen, utan att en tryckluftsanordning eller hydraulik 
kan vara effektivare och möjligtvis enklare att felsöka och reparera. 

● Göra fler riskanalyser genom att studera standarden ISO12100:2010 
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6. Kritisk granskning 
6.1 Kritiskt granskning av examensarbetet 
I början var målet med projektet att göra en full konstruktion på ett skydd och 
delta i installationsprocessen tillsammans med företaget. På grund av svårt 
definierade krav och allt för fria händer, ledde detta till stor osäkerhet om vad som 
tänktes presenteras vid projektets slut. 

Enkäter lämnades ut till både servicepersonal och operatörer, dock svarade bara 
operatörerna, och enbart deras åsikter använde 15s vid utformningen av 
kriterierna. 

Under projektets märkte författarna att operatörerna som arbetar vid 
maskinlinjerna upplevde att ett skydd inte var nödvändigt. Anledningen till detta 
var att de kände press att behålla driftsäkerheten som finns utan skyddet. Det såg 
skyddet som ett extra arbetsmoment och att man inte skulle hinna med arbetet då 
skyddet väl var implementerat. Då krav från ledningen att produktionen inte 
skulle försämras vägde detta tyngre än de krav ställda på arbetssäkerheten vid 
maskinlinjerna. Resultatet var att operatörerna hade en negativ inställning till 
skyddet. Författarna försökte att få operatörernas åsikter om utveckling genom att 
försöka utföra intervjuer och lämna ut enkäter. Resultatet av de intervjuer som 
utfördes användes i projektets gång. Då alla operatörer inte deltog i dessa 
intervjuer och enkäter kan det leda till att skyddets utformning inte tog med 
tillräckligt av operatörernas tankar. Detta kan leda till att människorna som arbetar 
vid maskinlinjerna känner sig otryggare att klara sitt jobb då skyddet är 
implementerat. Skyddet kan därför vara onödigt i mån om människornas 
stressnivå, även om skyddets anledning är att göra det säkrare för människorna 
vid maskinlinjen.  

Kriterieviktningen som utfördes resulterade att kriteriet nummer 9 var av större 
vikt än det första kriteriet. Anledningen var att det kriteriet nummer 1 inte kan 
uppfyllas om operatören kan kringgå skyddet. Resultatet från kriterierna 
diskuterades fram först utav författarna och kontrollerades med företaget tidigt i 
arbetet. Då krav 9 inte uppfylls helt leder även det till att det första kravet inte 
heller är uppnått. 

Leverantörer som tillverkar eller levererar skydd kontaktades. Enbart Garantell 
var tillgänglig för intervju och kunde bekräfta att standardprodukter för detta 
projekt inte kunde användas. Resultatet från kriterieviktningen ändrades efter ett 
senare möte med företagets ledning då en större vikt lades på andra kriterier som 
handlar om att inte påverka operatörernas arbetsmoment. 

Konceptets utformning var delvis uppnådd. Företaget hade tankar om att 
rekonstruera den undre ställningen och placera den under ställningen för 
spolverket.   
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Modelleringen av spolverket och robotlinjen i samverkan med skyddet gav ett 
bättre resultat än att enbart simulera skyddets funktioner. Men modelleringen av 
spolverket tog åtskilliga timmar att rita upp. Ritningarna över spolverken var inte 
kompletta på grund av att alla detaljer inte fanns måttsatta, utan enbart basmåtten 
var tillgängliga. Detta påverkade resultatet negativt då mycket inte kunde testas 
fullt ut. Detta leder till att simuleringarna kommer att skilja sig lite mer från 
verkligheten än vad som först var planerat.  

Modellering och simulering i Catia V5 valdes med anledningen att tillverkningen 
av en prototyp skulle ta för lång tid att genomföra samt att implementeringen av 
prototypen i arbetsområdet hade stannat eller saktat ner produktionen för mycket. 
Författarna tyckte att fördelarna med simulering istället för prototyptillverkning 
övervägde nackdelarna. Detta trots att modellen av spolverket kan avvika något i 
dimensioner. Dock krävdes inte en noggrann modellering av maskinernas alla 
detaljer då arbetsmomenten som operatörerna utför gick att simulera, dock väldigt 
enkla simuleringar.  

6.2 Kritisk granskning med avseende på miljö och 
arbetsmiljöaspekter 
 
I detta arbete har författarna försökt ta hänsyn till miljöaspekter som förbrukning 
av material genom att framta en virtuell prototyp av både skyddet och 
maskinlinjen. Då ingen prototyp tillverkades användes inget material för 
simuleringarna.  

Tänkta material för skyddet var aluminium för ställning och länkarmen samt 
plexiglas för skyddspanelen. Aluminium förbrukar mycket energi vid 
framställning, men går till stor del att återvinna. Cirka ¾ av all producerad 
aluminium är återvunnen och brukas idag. För att smälta om aluminium kräver 
processen enbart 5 % energin som ursprungligen krävs för att framställa nytt 
aluminium. (Nationalencyklopedin) 
Plexiglas är en form av termoplast. Termoplaster är återvinningsbara och kan 
brukas igen genom en omsmältningsprocess. (Nationalencyklopedin)  

Skyddet har som första syfte att göra en säkrare arbetsmiljö, varav mycket har 
fokuserats på vilka förutsättningar som finns i den nuvarande arbetsmiljön och hur 
den ses ur människors perspektiv. Därför är det nödvändigt att tillgodose deras 
behov för att undvika att problem uppstår längre fram.   

Måtten är minimalistiska för att kunna anpassas till det trånga utrymmet. 
Operatörer kan uppleva mer stress efter installeringen av skyddet på grund av 
eventuella tillägg i arbetsuppgifterna, samt den minskade arbetsytan som en direkt 
orsak av skyddet.  
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6.3 Förslag till fortsatt projekt 

Då ingen tillverkningskonstruktion gjorts av skyddet, där olika typer av 
tillverkningsprocesser för skyddets olika delar identifierats och jämförts kan ett 
fortsatt projekt avslutas med detta. Framtagning av skyddets drivsystem är heller 
inte bestämt då företaget själva hade planer för detta. Fortsatt arbete med tillverka 
ett komplett skydd med ett fungerade drivsystem som är kopplat till dagens 
styrsystem av maskinlinjen kan behöva göras. Fler ritningar behöver tas fram, 
tillverkningsritningar, svetsritningar och detaljritningar på skyddets ställning. 
Enligt direktivet AFS 2006:04 ska skyddet ha en ”robust konstruktion”. Detta 
arbete tar inte upp detta krav då ställningens slutgiltiga utformning inte är 
bestämd. Då konstruktionens utformning bestäms av företaget görs inga 
hållfasthetsbräkningar i detta projekt. I fortsättningen kan FEM-analyser användas 
för att ta fram ett minimalt skydd som fortfarande behåller sina skyddsegenskaper 
och klarar av sin egen vikt och eventuella stötar från operatörer eller 
servicepersonal. Till slut behöver även kostnadskalkyler göras för både skyddets 
detalj och standardkomponenter samt tillverkningsmetoder för dem. 
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Bilaga 1 Produktutvecklingsmodeller 
 
Princip- och primärkonstruktionsmodellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

baserad på modell enligt Olsson 1995 

 
 
Franska modellen 
 
 
 
 
 
 

 
Baserad på modell enligt Cross 1994 
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VDI-2221 modellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baserad på modell enligt Cross 1994 

 
 
Archers modell  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

baserad på modell enligt Cross 1994 
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Pahl & Beitz modellen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Baserad på modell enligt Cross 1994 
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Bilaga 2 Frågeformulär – operatör 1 
Hej. Vi är två studenter från högskolan i Halmstad och har några frågor om 
haspelverken relaterande det exjobb vi har här på Burseryds Bruk. Vi uppskattar 
svar, men de är helt frivilliga, svaren kommer vi att använda som underlag i vårt 
arbete, för att ta fram en lämplig konstruktion som ska öka säkerheten hos 
haspelverken. 

1. Hur säker upplever du att haspelverket är? 
Säker, gäller att ta det försiktigt 

 

2. Vad anser du som den största skaderisken? 
Fastna med handen/armen mellan haspelns armar 

 

3. Vilka arbetsmoment utför du/ni, och i vilken ordning gör ni dessa?  
- Först jordar (innerringar) på alla hasplar 
- När haspeln är full klipper den första personen banden 
- Direkt därefter tejpas banden och roboten startas 
- Roboten plockar av ringarna och när två pallar är klara (24 ringar) bandas den 

och körs ut. Under tiden svetsar ny ring, färg kollas osv. När roboten är klar 
sätts nya jordar på 

 

4. Hur tror du att man skulle kunna öka säkerheten hos haspelverket? 
Det är svårt att öka säkerheten eftersom det rörliga utrymmet behövs om något krånglar 
osv. 

 

5. Vad har ni för krav/önskemål på en säkerhetskonstruktion? 
- 

 

6. Är det önskvärt att själva kontrollera säkerhetsanordningen eller är det något 
som inte går att justera? 

- 

7. Hur hanteras driftstopp? 
- 

8. Hur ser era rutiner ut? 
- 
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Bilaga 3 Frågeformulär – operatör 2 
 

1. Hur säker upplever du att haspelverket är? 
Säker om man är försiktig 

2. Vad anser du som den största skaderisken? 
Vid alla rörliga delar! Framförallt avhaspel, påhasplarna, skrotrullen 

 

3. Vilka arbetsmoment utför du/ni, och i vilken ordning gör ni dessa?  
En klipper och byter band från A-B. B-A haspel medan en tejpar ringarna och låter 
roboten plocka av ringarna till transportbanan som vidare buntas och läggs på pallar! 
Varpå vi vidare kör ut dem till emballering. Vidare ingår påsvetsning av avhaspelring och 
dylikt. Kontroll i färgrum 

4. Hur tror du att man skulle kunna öka säkerheten hos haspelverket? 
Inte lätt att lösa 

 

5. Vad har ni för krav/önskemål på en säkerhetskonstruktion? 
- 

 

6. Är det önskvärt att själva kontrollera säkerhetsanordningen eller är det något 
som inte går att justera? 

- 

7. Hur hanteras driftstopp? 
- 

8. Hur ser era rutiner ut? 
-  
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Bilaga 4 Frågeformulär - operatör 3 
  

1. Hur säker upplever du att haspelverket är? 
klämrisk 

2. Vad anser du som den största skaderisken? 
klämrisk 

 

3. Vilka arbetsmoment utför du/ni, och i vilken ordning gör ni dessa?  
Person 1 klipper och sätter i bandänden i jorden på den tomma haspeln. Person 2 släpper 
tillhållaren på den stillastående haspeln och tejpar bandänden. Sedan rullas haspeln i rätt 
läge i förhand med spaken sedan startar han roboten och går vidare till nästa haspel. 

4. Hur tror du att man skulle kunna öka säkerheten hos haspelverket? 
- 

5. Vad har ni för krav/önskemål på en säkerhetskonstruktion? 
- 

6. Är det önskvärt att själva kontrollera säkerhetsanordningen eller är det något 
som inte går att justera? 

- 

7. Hur hanteras driftstopp? 
Den som inte stoppat maskinen startar ej heller förrän man kontrollerat att den som 
stannat har gett klartecken 

- 

8. Hur ser era rutiner ut? 
-  
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Bilaga 5 Intervjufrågor operatör 4 
 

1. Vilken kroppsdel anser du vara utsatt för störst skaderisk? Ex en vänsterarm, 
knä, armbåge etc. 

 
Då är det ju armar, armar och händer. 

a. Är det någon specifik hand, exempelvis vänsterhanden? 
Det beror på hur man klipper. Jag kör utan handskar, jag har testat med handskar, ibland 
när man trär i bandet och det expanderar har det vart att handskarna fastnat i innerringen. 

b. Händer det när ni trär i innerringen? 
När man trär i bandet där och då expanderar den, då har jag fastnat med handsken. Det 
har hänt på nya som har kommit hit och börjat jobba. 

c. Om det händer, stänger ni av maskinen? 
Det hinner man egentligen inte, utan det är ren tur att man har fått ur handen. 

2. Vilken/vilka aspekter anser du vara viktigast i utformningen utav ett skydd? 
 

Man måste kunna röra sig. Ju trängre det blir ju jobbigare blir det, släpper det ett band 
eller någonting måste vi ju komma in dit. Ju mer skydd ju trängre blir det 
 

3. Hur skulle du reagera om du eller någon annan är med om en olycka specifikt i 
något utav haspelverken? 

Nä men om vi båda är i närheten bägge två är det ju bara att slå i nödstoppet, ibland blir 
det att någon inte är där, att man klipper själv, stopparna är ju precis där.  

a. Når man dem om man är med om en olycka? 
Ja det gör man. 
 

4. Hur skulle du reagera om en rutin förändras exempelvis om ett arbetsmoment 
tillkommer? 

Det kan ju ta längre tid, vi är ju vana vid detta och kommer det upp grindar tar det en 
stund man vänjer sig.   
 

5. Hur ofta sker service på maskinen (haspelverk 2 och 3)? 
Underhåll en gång i veckan 
 

6. Är det hög stressnivå vid haspelverken? 
När man klipper och sådant är det inte hög nivå, men maskinen måste ju gå. Vi pratade 
om det igår, om det ska sitta grindar och grejer. Eftersom att vi jobbar i ackord är det ju 
stress att vi måste hinna med.  Det hade ju underlättat om de tagit bort det, då har man ju 
inte det där måstet, nu gör vi ju saker vi inte får göra för att hinna med ackordet.  

a. Hur skulle ett tillägg utav en säkerhetsanordning påverka detta? 
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Det är svårare för oss, man tror ju hela tiden att när den här säkerheten inte kommer att 
göra så mycket, men vi säger att det kommer att drabba oss om vi ska få ihop ackordet. 
 

7. Finns det fysiskt utrymme att lägga till ett skydd på haspelverket? 
Det beror på hur det ser ut, det är trångt som det är, men visst det går att sätta dit skydd, 
det får man träna sig till och gå runt på ett bra vis, allting går ju att lösa. 
 
 

 
8. Har du några övriga synpunkter på skyddet som skall utformas? 

Det får ju vara något enkelt och inte stör när vi står och klipper, annars är det inget. 
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Bilaga 6 Intervjufrågor till Kristin Hallgard Garantell 
1. Hur ser er arbetsprocess ut vid skydd, som inte är standardiserade? 
a) Är det mest standardiserade produkter? 

Det är mest standardiserat, är det en kund som aldrig köper något hos oss, en väldigt liten 
kund som vill ha något som inte är standardiserat, tackar vi nej. Är det en väldigt stor 
kund där vi vet vad han gör och vill följa maskinskyddsnormen kan vi göra ett förslag. Då 
gör vi det tillsammans med kunden. Vi vill också att de ska följa normerna, vi vill inte att 
våra skydd ska vara i ett projekt som inte följer normerna. Man vill att det ska hålla 
kraven 

2. Vad är det viktigaste kravet/kraven ert skydd måste uppfylla? 
Skyddet ska göra sitt jobb, ofta är det att skydda människor att komma nära inpå en robot 
eller en maskin. Det är det som de vanligaste maskinskydden används till. Man har ett 
golvavstånd, det är ju hur långt det får vara från golvet, det är regler enligt direktiven att 
det ska vara 180mm för robotar och 200 för maskiner. Det försöker man hålla då, 
samtidigt som att man måste kunna komma in och städa, utan att gå in till maskinen, man 
skall komma under då med städverktyg. Sen ska skyddet ha en viss höjd, standard är då 
2200mm. Sen har man en maska, vi kör med ett säkerhetsavstånd på 120mm. Maskan är 
då 118*7 mm, det är säkerhetsavståndet 120mm, man får inte ha rörliga delar 120mm 
ifrån skyddet. 

3. Vilka direktiv och vad brukar ni kolla på i dessa direktiv? 
Det är då maskinskyddsdirektivet vi kollar på då, och det vi följer med, det använder man 
mycket i Tyskland, vi säljer mycket till Tyskland, det hänvisar vi till. 

a) Vi har kollat på direktiven 2006:04 och 2008:03, men mest på 2006:04 
2006:04 är det man ska kolla på, det kommer att komma en revidering, antagligen börjar 
den till hösten , det har vi redan börjat anpassa våra skydd till den revideringen. 

b) Finns det en version ute för allmänheten? 
Nej inte för allmänheten. Vi är med i SIS, vi är med i den gruppen där, en kollega är med 
där. Därför hänger vi med vad som händer. Det är inga stora förändringar på den nya, för 
våra skydd gör det en del. 

c) Det brukar väl vara en paragraf eller liknande som förändras? 
Det är lite mer nu, lite med hur ofta man går in till maskinen och om man får lov att ha 
fasta skydd, fasta skydd är både med snabbfäste och med skruv och bult, det räknas som 
fasta. Går man in oftare ska man helst ha en dörr, det är det den behandlar, den nya då 
revideringen, när man får ha en dörr och när man får lov att ha snabbfäste.  

4. Vad finns det för standardiserade produkter som ni använder er av vid 
utformningen av skydd, eller är det mesta specialtillverkat? 

Standard kör vi mycket. Vi försöker att anpassa standardprodukterna så det passar 
kunderna. Det står även i den nya revideringen hur man ska testa skydden. Vi har gjort 
pendeltest på våra nu, våra produkter tål 1618J (Joule). Då testar man enligt en norm, på 
ett speciellt sätt. 

5. Har ni några förslag på hur vi kan lösa projektet vårt projekt, utefter våra 
förutsättningar? 

Vi har inga produkter till det, det kan jag ärligt säga, utan då är det de som använder mer 
speciallösningar, exempelvis Brühl, de är duktiga på det. Det finns olika segment inom 
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vår bransch, de är bland de högre segmenten. De har dyrare produkter men mycket mer 
lösningar, andra typer av produkter, de är väldigt duktiga. 

6. Hur hade ni gått till väga med vårt projekt? 
Vi hade tyvärr tackat nej. 

7. Vad skall göras vid CE-märkningen när man modifierat en maskin med ett 
skydd? 

Det gör inte vi, kunden ansvarar för maskinen, och att den har rätt skydd till maskinen. Vi 
måste leverera skydd som självklart följer direktiven, men det är ändå kunden som sätter 
upp skyddet, det är sällan att vi monterar. Det är kunden som ansvarar att det är 120mm 
från de rörliga delarna när man sätter upp det.  Ibland monterar vi, då måste vi montera 
rätt då, men oftast gör kunden det själv.  

8. Vad finns det för olika typer av standardskydd ute på marknaden? 
Man använder nät, som vi har här, det finns olika nätstorlekar och det finns med 
snabbfäste. Då kan man lossa dem snabbt, de ska trilla ut från sin plats nätet, när man 
lossar dem. Sen finns det bult och mutter som man fäster, sen finns det de som är nitade 
direkt in i maskinen. Det finns polykarbonat, som är vanligt, olika typer, ”Lexan” är ett 
märke, det finns olika märken. Det finns plåt som är heltäckt. Har man en 
svetsanläggning, vill man inte att ljusstrålning ska gå igenom, då ska det vara 
heltäckande. Aluminium finns, det går att göra i massa olika vinklar. 

9. Vad brukar Arbetsmiljöverket ställa för krav på skydd?  
 De är ju med i den här gruppen SIS, arbetsmiljöverket. Jag vet faktiskt inte, det kan jag 
inte.  

a) Vad brukar de säga till företag som behöver skydd? 
Jag vet inte, kunden kommer till oss, och säger ”vi behöver skydd här” men vi får inte 
höra vad arbetsmiljöverket säger.  

b) De brukar aldrig lägga ut information, eller skrivit ner synpunkter exempelvis 
”det här måste ni åtgärda”? 

Det ser inte vi, utan kunden kommer till oss. 

10. Vad tror ni att arbetsmiljöverket hade ställt för krav på detta projekt? 
Att man inte kan komma åt de rörliga delarna i maskinen. 
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Bilaga 7 Hierarkisk uppgiftsanalys 
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Bilaga 8 Länkanalys över spolverk 
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Bilaga 9 Orsak-verkandiagram 
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Bilaga 10 skyddets krav och önskemål 
 

 

  

Kriterier Klassificering 
K1 Skydda operatör och övrig personal från 

fysiska skador 
 

K2 Lätt att montera 
 

K3 Enkel att felsöka och reparera 
 

K4 Ergonomiskt anpassad för operatörer 
 

K5 Utbytbara delar 
K6 Inte ge upphov till nya former av 

skador/belastningar 
K7 Uppfylla krav enligt AFS 2006:04 

K8 Jämförbar med produkter på marknaden 
K9 Svårt att kringgå skyddet 

K10 Inte förhindra åtkomst för operatör och 
robot 
 

K11 Inte begränsa överblicken över 
produktionsprocessen 

K12 Inte medföra längre produktionstid 

Ö1 Inga tillägg av arbetsmoment 

Ö2 Få komponenter 

Ö3 Återvinningsbar  
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Bilaga 11 Sökmatris 
 

  

 
 

Livscykel 

Kravområden 

Process Omgivning Människa Ekonomi 

 
 

ALSTRING 

Forskning  K7 K1,K7 K8 
Produktplanering K12,Ö1 K1,K2 K1,K4,K6,

K9 
K12,Ö1 

Produktframtagning K11  K1,K6 K8 
 
 
 
 

 
FRAMSTÄLLNIN

G 

Beredning     
Anskaffning     
Tillverkning    Ö2 
Montering  K2 K2 Ö2 
Kontroll K11  K1,K11  
Lagring     

 
 
 

AVYTTRING 

Förpackning     
Distribution     
Lagring     
Försäljning     

 
 
 

 
 
 

DRIFT 

Köp    K8 
Hemtransport     
Installering  K2   
Användning K11,K12, 

Ö1 
K6 K1,K4,K6,

K9 
 

Underhåll K3  K1,K3, K5,K8,Ö2 
Förvaring     
Kvittblivning     

 
 

 
ELIMINERING 

Hämtning     
Borttransport     
Återvinning    Ö3 
Förstöring     
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Bilaga 12 kriterieutvärdering 
 

 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 Korrektionsfaktor Summa poäng Viktfaktor 

K1 0 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 20 0,139 

 
K2 -2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0,021 

  
K3 -3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 5 6 0,042 

   
K4 -2 2 0 1 2 0 0 1 2 7 13 0,090 

    
K5 -6 0 0 1 0 0 0 0 9 4 0,028 

     
K6 -1 1 2 0 2 2 2 11 19 0,132 

      
K7 -3 2 0 1 1 2 13 16 0,111 

       
K8 -11 0 0 0 0 15 4 0,028 

        
K9 -1 2 2 2 17 22 0,153 

         
K10 -7 1 2 19 15 0,104 

          
K11 -10 2 21 13 0,090 

           
K12 -14 23 9 0,063 

             
  144 1,000 

 

  

 
Ö1 Ö2 Ö3 Korrektionsfaktor Summa poäng Viktfaktor 

Ö1 0 2 2 1 5 0,556 

 
Ö2 -2 2 3 3 0,333 

  
Ö3 -4 5 1 0,111 

     
9 1,000 
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Krav Viktfaktor 
K9 15.3% 
K1 13.9% 
K6 13.2% 
K7 11.1% 
K10 10.4% 
K4 9.0% 
K11 9.0% 
K12 6.4% 
K3 4.2% 
K8 2.8% 
K5 2.8% 
K2 2.1% 
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Bilaga 13 bilaga A SS-EN 953  
Flödesschemat följdes med avseende projektet. Skyddet som bör användas för projektet 
enligt denna standard är ett självstängade skydd eller ett ställbart skydd.  
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Bilaga 14 bilaga B SS-EN 953  
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Bilaga 15 – Funktionssätt för koncept 
Förslag 1 
Hasplarna skyddas utav två stora paneler som flyttas åt sidan då operatör och 
robot behöver arbeta med spolen. Dessa paneler skyddar de riskmoment då 
haspeln roterar och öppnar upp helt när arbete skall utföras. Då hela panelen 
flyttas är alla arbetsmoment vid haspeln tillgängliga 

 

 

Förslag 2 
De roterande delarna skyddas med hjälp av en nätvägg/glasvägg och hindrar 
personer att komma åt de riskmomenten vid de roterande hasplarna. En lucka 
finns vid båda hasplarna (två per maskin) som förflyttas då operatör och robot 
utförs sina arbetsmoment. De roterande delarna skyddas utav luckorna och 
nätpanelen och kan enbart nås då de slutat rotera. De andra arbetsmomenten som 
inte är direkt relaterade till roterande delar är nåbara via hål (öppningar) i väggen. 
Luckan flyttas automatiskt undan då haspeln slutat rotera (samma signal som 
stängde av rotationen flyttar luckan) 
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Förslag 3 
De roterande delarna skyddas av en liten panel och de övriga delarna av maskinen 
är tillgängliga hela tiden då haspeln roterar. Haspeln som inte roterar blir 
tillgänglig då panelen flyttas åt sidan (håll vet ej ännu). Den lilla panelen skyddar 
enbart haspeln. Utformningssättet är ej bestämt, utan kan se ut på många olika 
sätt.  

 

Förslag 4 
Förslag 4 liknar förslag 2 där en liten lucka finns vid en stor nät/glasvägg som 
skyddar riskmomenten vid de roterande delarna. Momenten som utförs är 
tillgängliga via öppningar i väggen, som exempelvis kontrollpaneler och 
tejprullen. Momenten som görs vid haspeln är tillgängliga då luckorna i väggen 
öppnas. Detta görs då operatör eller annan personal som skall jobba där ställer sig 
på en platta på marken. En platta finns för varje lucka, luckorna är stängda hela 
tiden förutom när operatören ställer sig på plattan eller när roboten skall hämta 
rullarna. 

 

Förslag 5 
Skyddet är enbart utformat med en rullbana och en ljusridå. Ljusridån växlar 
mellan de två hasplarna i maskinen. Riskmomenten är bara skyddade med 
ljusridån som stannar maskinen då den bryts om operatören kommer in i 
riskområden vid de roterande delarna. De övriga momenten som utförs vid de 
delar som inte roterar är tillgängliga och bryter inte ljusbryggan. Ljusridåerna 
byter plats från den ena haspeln till den andra beroende på vilken som roterar, 
samt då roboten hämtar de färdigspolade emballagebanden. 
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Förslag 6 
Skyddet är enbart utformat för att skydda precis kring de roterande klaffarna vid 
spolen. Skyddets funktion kan beskrivas som ett paraply då det vecklas in när 
robot hämtar de färdiga emballagebandet hämtas. Utformningen på detta skydd är 
att vara minimalistiskt och enbart skydda de riskkällorna vid de roterande delarna. 
Skyddet är fäst i på klaffarna. 

 

 

 

Förslag 7 
Skyddet är en panel som rör sig mellan de två hasplarna liknande principen med 
vindrutetorkaren på en bil. Ett skydd ska vara fastmonterat vid varje spolverk och 
skyddspanelen kommer förflyttas i sidled, linjärt med spolarna via länkarmar som 
kan drivas beroende på vilken krafttillförsel man vill tillämpa (elektrisk, 
hydraulisk eller pneumatisk).    
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Förslag 8 
Skyddet är efterliknande tidigare förslag 7, men att man låter skyddspanelen 
förflyttas längs en fastmonterad skena i golvet eller alternativt bygger skenan på 
block för att få bättre höjdförhållande. Här kan även likt förslag 7 appliceras olika 
utformningar både på panel och rörelsesystem, beroende på mängden utrymme 
som krävs.  

 

Förslag 9 
En skyddspanel är kopplad till en hydraulisk anordning som justerar höjdläget på 
panelen beroende på behov av utrymme. Anordningen är monterad på ett 
motoriserat rullband som transporterar panelen längs med maskinerna när 
operatörerna arbetar. Via en sensor buren av varje operatör, skickas signaler till 
rullbandet att starta. Resultatet är en maskin som följer operatören i den hastighet 
han/hon har under arbetet.     
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Förslag 10 
Utrymmet under spolverken tas i användning genom att skyddskåpor förflyttas 
upp från golvet och övertäcker den roterande spolen när produktionen startar. 
Tekniken efterliknas den pneumatiska anordningen på en bussdörr som vecklas ut 
ca 90 grader vid full rörelse.   
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Bilaga 16 Jämförelsemetod steg två - utformningsförslag 

  

Skala 
3 Uppfyller kriteriet 
2 Uppfyller troligtvis kriteriet 
1 Uppfyller nästan kriteriet 
0 Kriteriet uppfylls inte  

 

 F
ö 
r 
s 
l 
a
g 
1  

F
ö 
r 
s 
l 
a
g 
2   

F
ö
r
s
l
a
g 
3 

F
ö 
r 
s 
l 
a
g 
4 

F
ö 
r 
s 
l 
a
g 
5 

F
ö
r
s
l
a
g 
6 

F
ö 
r 
s 
l 
a
g 
7 

F
ö 
r 
s 
l 
a
g 
8 

F
ö
r
s
l
a
g 
9 

F
ö
r
s
l
a
g 
1
0 

T
o
t
a
l
s
u
m
m
a 

Krav            
K1 3 3 2 3 0 0 2 2 1 2  
K2 3 2 1 2 2 0 2 1 0 1  
K3 2 3 1 1 2 1 2 2 0 1  
K5 2 3 2 2 3 1 3 1 3 1  
K6 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2  
K7 2 3 1 2 3 0 2 1 1 1  
K8 2 3 1 3 1 0 2 1 1 1  
K9 3 3 1 3 3 0 2 2 0 1  
K11 2 2 1 2 0 0 2 1 1 2  
K12 2 3 2 2 3 1 2 3 1 2  
K13 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3  
K14 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2  
Summa krav 28 31 19 25 24 9 26 21 13 19  
Önskemål            
Ö1 1 2 1 0 3 3 3 3 3 2  
Ö3 2 2 2 1 2 0 2 2 0 1  
Ö4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Summa 
önskemål 

4 5 4 2 6 4 6 6 4 4 59 

            
Summa poäng 39 43 28 33 37 16 38 31 20 26 311 
Förslag/Summa 
(%) 

12.6 13.8 9.0 10.6 11.9 5.1 12.2 10.0 6.4 8.4 100 

Förs vidare? Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej  
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Bilaga 17 Uppbyggnadsätt länkarm 
Förslag 1  
Länkarmen består av två länkarmar. Funktionen efterliknar ett utskjutande 
teleskop. Den mindre armen förflyttar panelen i höjdled, hydrauliskt och den 
större förflyttar den i sidled.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag 2 

Länkarmen är uppdelad i två beståndsdelar. För att skapa ett så litet 
rörelsemoment som möjligt roterar enbart den övre länkarmen panelen i sidled.
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Förslag 3 

Fyra stycken länkar kopplas till panelen för att tillåta en så flexibel förflyttning 
som möjligt i alla riktningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag 4 

En skena hålls upp av två stänger. Skenan förflyttar panelen mellan spolarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61 
 



Bilagor 

 

Förslag 5 

En solid länkarm förflyttar panelen.    
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Bilaga 18 Uppbyggnadssätt skyddspanel 
Förslag 1 

Oval, cirkulär plexiglaspanel som ska omsluta spolen både framifrån och på 
sidorna. 

 

Förslag 2 

Cirkulär nätpanel. 

 

Förslag 3 

Plexiglaspanel med bockade hörnor som separerar spolarna från kontakt på 
sidorna. 
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Förslag 4 

Plan, cirkulär plexiglaspanel med avrundad kant. 

 

Förslag 5 

Plan, rektangulär plexiglaspanel med avrundad kant. 
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Bilaga 19 Utvärdering av länkarm och skyddspanel 
 

Skala 
3 Uppfyller kriteriet 
2 Uppfyller troligtvis kriteriet 
1 Uppfyller nästan kriteriet 
0 Kriteriet uppfylls inte 

 

 Länkarm
 1 

Länkarm
 2 

Länkarm
 3 

Länkarm
 4 

Länkarm
 5 

Sum
m

a totalt 

Skyddpanel 1 

Skyddpanel 2 

Skyddpanel 3 

Skyddpanel 4 

Skyddpanel 5 

Sum
m

a totalt 

Krav             

K1 - - - - -  2 2 2 2 2  

K2 2 2 0 1 3  2 3 1 2 1  
K3 1 1 0 2 3  - - - - -  

K4 2 2 1 1 3  3 3 2 3 2  

K5 1 2 1 1 2  - - - - -  

K6 2 1 1 2 2  2 1 2 2 2  

K7 2 1 1 2 2  2 2 2 2 2  

K8 - - - - -  1 1 1 3 3  
K9 - - - - -  1 1 2 1 2  

K10 2 1 1 0 2  3 3 2 3 2  

K11 2 2 1 1 2  3 2 3 3 3  

K12 - - - - -  - - - - -  

Summa krav 14 12 6 10 19  19 18 17 21 19  

Önskemål             
Ö1 - - - - -  - - - - -  

Ö2 2 2 0 1 3  - - - - -  

Ö3 1 2 1 1 2  - - - - -  

Summa 
önskemål 

3 4 1 2 5  - - - - -  

             

Summa poäng 17 16 7 12 24 76 19 18 17 21 19 94 

Förslag/summa 
i % 

22.7 21.0 9.2 15.8 31.6 100 20.2 19.1 18.1 22.3 20.2 100 

Förs vidare? Nej Nej Nej Nej Ja  Nej Nej Nej Ja Nej  
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Bilaga 20 figur 1 från ISO 12100 
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Bilaga 21 CW & PHEA för operatörs interaktion med skyddet 
Upprullning av emballageband J/N Varför? (F/S) Problem(UP) Anteckningar 

1. Kommer operatören försöka uppnå rätt effekt? J Operatören kommer utföra 
samma arbetsmoment som 
idag. 

 Utbildning om skyddets inverkan i systemet är 
nödvändigt för operatörer, detta för att inneha full 
förståelse för skyddet och dess funktioner vid 
interaktion med systemet. Fortsatt pågående 
interaktionsanalys ger ökad säkerhet och förståelse för 
skyddets implementering. 
Signaler i form av ljus och ljud eller skyltar som 
indikerar skyddets funktion.  

2. Kommer operatören att notera att rätt handling 
finns tillgänglig? 

J Skyddets rörelsefunktioner 
är kopplade till dagens 
driftsystem. 

 

3. Kommer operatören att associera korrekt handling 
med rätt effekt? 

N  Operatören introduceras för 
ett nytt delsystem i 
processen. 

4. Om rätt handling är utförd kommer operatören att 
se att handlingen har fört uppgiften närmre målet? 

J Operatören kommer att se 
att skyddet förflyttas till 
nästa spole. 

 

● Vilken handling kan operatören göra fel vid rätt tillfälle? 
● Vilken handling kan operatören göra rätt vid fel tillfälle? 
● Vad händer om operatören utför en ej fullständig handling eller utesluter en handling? 
● Vad händer om operatören utför handlingarna i fel ordning?  

Fel Orsak Konsekvens Upptäckt Återhämtning 
1. Trycker på fel knapp. 

 
Associerar fel knapp för den 
rätta.  

 

Skydd förflyttar sig inte, eller 
förflyttar sig när det inte ska. 

När skyddet inte förflyttar sig till 
den roterande spolen. 

Återställa systemet och utföra rätt handling, 
att trycka på rätt knapp. 

2. Försöker flytta på skyddet 
manuellt. 

Anser att skyddet förhindrar 
processen, att den inte utför 
sin uppgift korrekt. 

Skyddet och systemet kan ta 
skada och processen kan 
avstanna. Operatör kan också 
utsättas för risk. 

Operatören tror att det kan vara 
rätt handling om systemet inte 
fungerar korrekt. 

Återställning av skyddets driftsystem. 

3. Förstår inte när skyddet ska 
förflytta sig. 

När andra arbetsmoment 
utförs, exempelvis när man 
fäster på innerring på 
stillastående spole. 

Vågar inte utföra sina 
arbetsuppgifter. 
Osäkerhet kring systemet. 

När arbete ska utföras. Ökad förståelse för skyddets driftsystem 
genom utbildning. 

4. Förstår inte hur skyddet ska 
förflytta sig. 

Inte medveten om skyddets 
funktion. 

Kan utföra fel handlingar. 
Osäkerhet kring systemet. 

När arbete ska utföras. Ökad förståelse för skyddets driftsystem 
genom utbildning. 
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Bilaga 22 FMEA skydd
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Bilaga 23 simuleringar i Assembly och Simdesigner 
Simulering av CW och PHEAs första fel 

Operatören trycker på fel knapp, vilket kan leda till att skyddet inte rör sig när den ska, 
samt att den rör sig när det inte skall förflyttas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulering av CW och PHEAs andra fel 

Operatören försöker att med manuell kraft förflytta skyddet till ”rätt” spole. 
Handhavarfel 
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Simulering av CW och PHEAs tredje och fjärde fel 

Operatören är inte beredd på när eller var skyddet skall förflytta sig. Alternativt är en 
annan operatör på fel plats när skyddet har påbörjat sin rörelse av en annan operatör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulering av FMEAs första felrisk 

Operatören snubblar på skyddet, vilket kan leda till allvarliga skador för personen. 
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Simulering av FMEAs fjärde felrisk 

Operatören befinner sig i skyddets rörelsebana då det påbörjar sin förflyttning.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Simulering av FMEAs femte felrisk  

Operatören kommer av misstag in med sin hand när skyddet förflyttar sig till en spole 
som är bredvid en annan spole som roterar där ett annat skydd befinner sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

71 
 



Bilagor 

Simulering av FMEAs sjätte felrisk  

Två skydd stöter i varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulering av FMEAs sjunde felrisk 

Operatören missbrukar skyddet och för sin hand mellan skyddet och den roterande 
spolen. 
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Bilaga 24 simulering av skyddets implementering i 
spolverk 
Bild 1 

De gula spolarna roterar, skyddet blockerar interaktioner med skyddet framifrån.  

 

 

 

 

 

 

Bild 2 

Skyddet längst till vänster. 
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Bild 3 

Skyddet längst till vänster börjar förflytta sig ungefär 66 grader åt höger för att 
skydda den gråa spolen till höger. Förflyttningen av skyddet görs utav operatören 
via en av relälådorna ovanför den gula spolen längst till vänster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4 

Det vänstra skyddet har nu rört sig från den gula spolen till den gråa. Detta händer 
efter att den gula spolen slutat att rotera och förbereds för roboten som skall hämta 
det färdiga bandet. Skyddet i mitten påbörjar samma rörelse som det vänstra 
skyddet avslutat (detta är även påbörjat av operatören via relälådan i mitten). 
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Bild 5 

Skyddet till höger påbörjar rörelsen för att skydda den gråa spolen längst till 
vänster. Skyddet i mitten har nu förflyttat sig till den spolen som precis börjat 
rotera.

 

Bild 6 

Alla skydd har nu förflyttat sig från den gula spolen till den gråa spolen. Detta 
görs då den gula spolen som i början roterade upp bandet till cylinderform, 
avslutat sin uppspolning.  

 

Simuleringens uppgift var att testa en simpel implementering av skyddet i 
maskinlinjen.   
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Bilaga 25 beräkningar av skyddets dimensioner 
Dimensionerna på de olika delarna för skyddet har bestämts genom enkla 
beräkningar, mått är inhämtade från intervju med Garantell (se bilaga 6), 
sammanställningsritningar och testerna av skyddet i det modellerade spolverket. 
Länkarmens längd togs fram med hjälp av enkla trigonometriska beräkningar. 
Skyddet har tre olika lägen, ett mittläge samt två lägen vid respektive spole som 
skall skyddas. Då skyddspanelens centrum ska vara i linje med den cirkulära 
spolens centrum måste längden räknas fram med Pythagoras sats som är 𝑎𝑎2 +
𝑏𝑏2 = 𝑐𝑐2. Vinkeln som skyddet måste röra sig beräknas med hjälp av trigonometri 
där x är vinkeln, Sin 𝑥𝑥 = Hypotenusan

motståedekatet
= 𝑐𝑐

𝑎𝑎
 vilket ger ekvationen för vinkeln 

𝑥𝑥 = Arcsin (𝑐𝑐
𝑎𝑎

). Då drivanordningen inte är bestämd görs enbart en väldigt simpel 
version av ställningen. Axeln som skyddet skall ”rotera” kring är enbart ett hål. 
Drivaxeln från drivanordningen skall sedan fästas i detta hål. Länkarmens längd 
från drivaxelns hål till centrumaxeln på skyddspanelen beräknas med hjälp av 
Pythagoras sats. Längden a = 375mm då drivaxelns centrum är mitt mellan de 
olika spolarna, där spolarnas centrum är 750mm från varandra. Längden b beror 
på hur ställningen för skyddet ser ut samt var den är positionerad. Då val av 
drivanordning inte ingår i detta arbete uppskattas längden från drivaxeln till 
marken vara 225mm. Längden bestämdes då ställningens underkant skall vara 
200mm över golvet för att tillåta städning och underhåll under ställningen. (se 
bilaga 6) Längden b beräknas då genom att ta längden från spolens mittcentrum 
till marken, vilket är 845mm och subtraherar det med 260mm, för att ha drivaxeln 
50mm över ställningen.  𝑏𝑏 = 830 − 260 = 570. 

𝑐𝑐 = √3752 + 5702 = 682.294 ≈ 682𝑚𝑚𝑚𝑚. Vinkeln beräknas. 
𝑥𝑥 = ArcSin[375 682.294⁄ ] = 33.3407 ≈ 33 grader. 

Längden från drivaxeln (vid punkten mellan längderna b och c) till mittpunkten av 
skyddspanelen, där länkarmen tar slut är ungefär 682mm.  

 

 

 

 

 

 

 

Storleken på skyddspanelen testades i modellen av spolverket med skyddet 
implementerat. Radien på plattan var till början 375mm, dock uppstod en 
klämrisk som kunde åtgärdas om radien minskades till 360mm i radie.
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Bilaga 26 sammanställningsritning 
Sammanställningsritningen visar hur detaljritningarna (se bilaga 27) sitter samman, samt ställningen. Det finns inga detaljritningar 
för ställningen då utformningen inte är bestämd. 
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Bilaga 27 Detaljritningar 
Tre ritningar är framtagna för skyddspanel (001), länkarmen (001) och fästplattan (003)
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