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Sammanfattning 

Denna rapport är produkten av Examensarbetet Produktuveckling av 

lyftverktyg på GKN Drive Line Köping AB. Syftet med arbetet är att kartlägga 

grundorsakerna till problemet med att majoriteten av medarbetarna på en av 

monteringsbanorna är negativt inställda till att använda vissa lyftverktyg som 

köpts in. Liknande problem finns på andra håll i företaget.   

 

En kort beskrivning av företaget görs som sedan följs av målen som är 

uppsatta med aktuella avgränsningar. Den stora avgränsningen blir att endast 

fokusera på de tre lyftverktygen som inte används av majoriteten av 

medarbetarna. Fokus lades på utformningen av lyftverktygen för att ta fram en 

mer användarvänlig produkt. 

 

De metoder som används i denna studie är en kombination av 

produktutvecklings- och Lean verktyg. En grundlig förstudie gjordes för att 

skapa förståelse för problemet och för att finna grundorsakerna till problemet. 

Därefter gjordes en ren produktutveckling på de tre lyftarna och 

konceptförslag lades fram.   

 

I slutändan har målen med projektet uppfyllts, vilket har genererat i tre 

konkreta konceptförslag. Guideline är en annan produkt av projektet som 

företaget kommer ha nytta av i framtiden. Det är en checklista med punkter 

som används för framtida inköp eller analys av befintliga lyftverktyg.  

 

 

Nyckelord:  

Användarvänlighet, Design, Ergonomi, Innovation, Konceptframtagning, 

Lean, Lyftverktyg, Produktutveckling. 
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Abstract 

This report is the product of thesis Product development of lifting tools on 

GKN Driveline Köping AB. The purpose of the work is to identify root 

causes of the problem that the majority of employees at one of the assembly 

line has negative attitude to using some of the lifting tools which has been 

purchased. Similar problems exist in other parts of the company.  

 

A short description of the business is done, which is followed by the 

objectives that are set by the define boundaries. The major delimitation is to 

only focus on the three lifting tools that are not used by the majority of the 

employees. The focus was on the design of the lifting tools to develop a more 

user friendly product.  
 
The methods used in this study are a combination of product development and 

Lean tools. A thorough preliminary study was done to create an understanding 

of the problem and to find root causes of the problem. Then a pure product 

development of the three lifts and concept proposals were made.  

 

In the end the project objectives has been fulfilled, which has generated in 

three concrete concept proposals. Guide Linen is another product of the 

project that the company will benefit from in the future. It’s a checklist of 

items used for future purchases or analysis of existing lifting tools. 

 

 

Keywords:  

Concept Development, Design, Development, Ergonomics, Innovation, Lean, 

Lifting Tools, Product Usability. 
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Förord 

Civilingenjörsutbildningen i maskinteknik med inriktning innovativ och 

hållbar produktutveckling vid Blekinge Tekniska Högskola avslutas med 

momentet examensarbete som omfattar 30 högskolepoäng. Examensarbetet 

genomfördes under höstterminen 2011 och är en studie gjord på uppdrag av 

GKN Driveline Köping.  

 

Jag vill tacka alla personer som har varit involverade och bidragit till 

projektet. Framförallt vill jag tacka mina handledare, Benny Jansson på GKN 

Driveline Köping och Mats Walter på Blekinge Tekniska Högskola. Jag vill 

även rikta ett stort tack till produktionstekniker och alla montörerna på 

avdelning 6276 som bidragit med värdefull information. Slutligen vill jag 

tacka Henry Rosendahl på Lifts All, och Hannele Muhonen, på Alviva som 

har delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom sina områden.  
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1 Inledning  

Under detta avsnitt kommer en översikt att ges av bakgrunden till detta 

examensarbete. Vidare ges en presentation av problemformuleringen, dess 

syfte och avgränsningar. Därefter presenteras förväntade resultat av denna 

rapport. 

 

1.1 Företagspresentation 

GKN Driveline Köping AB är en världsledande tillverkare över fyrhjulsdrift 

för personvagnar inom fordonsindustrin. GKN har sin anläggning belägen vid 

Volvo Powertrain AB i Köping, ett av Mälardalens mest industritäta 

områden.
1
  

 

GKN Group 

GKN Public limited company är en internationell teknikinriktad koncern. De 

är verksamma inom fordons-, flyg-, lantbruks-, bygg- och gruvsektorn. GKN 

är en växande koncern som bedriver verksamhet i mer än 30 länder över hela 

världen samt dotterbolag och samarbetsbolag med cirka 40 000 anställda. 

GKN är listade på Londonbörsen och hade under 2010 en försäljning som 

uppgick till 5,4 £ / 8,5 $ miljarder.
1
 

 

GKN Driveline 
GKN Driveline är en ledande leverantör och global koncern av drivlinesystem 

och man inriktar sig framförallt mot fordonsindustrin och erbjuder utveckling 

och tillverkning av bland annat drivlinesystem däribland CV-knutsystem, 

AWD-system, Trans-Axel-system och eDrive-system. Koncernen har 22 000 

anställda vid 49 anläggningar i 21 länder runt om i världen.
1
  

 

GKN Driveline Köping AB (Sverige) 

GKN Driveline Köping AB grundades 1856 som Köpings Mekaniska 

verkstad och var fram till 30 september 2011 ett bolag ägt av Getrag, Volvo 

Cars och Dana. De är tillverkare av AWD (All Wheel Drive) 

fyrhjulsdriftssystem, även kallat allhjulsdrift för personbilar och är ett 

växande företag som i dagsläget fler än 700 anställda. Under 2011 blev de 

uppköpta och ingår nu i GKN koncernen.
1 
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1.2 Bakgrund  

GKN Drivline Köping AB arbetar ständigt med att förbättra verksamheten. 

Detta ligger i linje med deras satsningar på LEAN. Som ett led i arbetet 

uppstod ett behov av en analys över monteringsbanans lyftverktyg och dess 

användning. Syftet med analysen var att kartlägga orsakerna till bristen på 

användningen av de lyftverktyg som företaget införskaffat och för att 

uppmuntra dess användning. Volvo Corprate Standard föreskriver krav som 

innebär att vid en del stationer behöver finnas lyftverktyg som har i uppgift att 

förebygga skador.
5
 Under flera år har en tendens där lyftverktygen som köpts 

in inte används av medarbetare i den utsträckning som önskas. Arbetet 

begränsas till monteringsbanan på avdelning 6276 och ligger till grund för 

denna studie. Banan är igång dygnet runt under treskift där nio personer 

arbetar vid varje skift. Den består av åtta stationer där en person arbetar vid 

varje station i ett roterande schema om 30 min/ station. Den nionde personen 

arbetar som truckförare och förser stationerna med material och är stöd i 

arbetet vid behov.  

 

 
Figur 5. Operationsschema Avd:6276 GKN Driveline Köping AB. 
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På monteringsbanan tillverkas tre olika sorters vinkelväxellådor, PTU (Power 

Take-off Unit). Vinkelväxellådan används i sin tur som en del av AWD 

systemet, vars funktion är att fördela krafter till de drivande hjulen. De 

lyftverktyg som tas upp i denna studie utför lyft av röraxlar som är en del av 

vinkelväxellådan.  

 

De olika röraxlar som monteras på banan är S16 (6kg) 15D-A (5kg) och Eucd 

LR-short (6kg). Antalet gjorda slutväxellådor per dygn är under ett dygn är ca 

810 stycken. I genomsnitt monteras 36 växellådor/ timme på monteringsbanan 

bortsett från störningar i tillverkningen.  

 

 

 
Figur 1. Röraxelns placering i vinkelväxeln.                      Figur 2. En hopmonterad vinkelväxel. 

 

 

 
Figur 3. Vinkelväxelns placering i bil.  
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På monteringsbanan finns sex olika lyftverktyg tillgängliga. Lyftverktygen är 

utspridda på station 1, 2, 3, 6, och 8. 

 

Vid station 1 och 8 används lyftverktygen regelbundet av alla medarbetare. 

Den gemensamma nämnaren för dessa lyftverktyg är att det sker lyft av 

växelhus, tyngre detaljer vars vikt är cirka 17 kg. På station 2, 3 och 6 

används lyftverktygen av enstaka personer eller i mycket liten eller ingen 

utsträckning alls. På dessa stationer lyfter varje medarbetare ca 18 röraxlar/ 

halvtimme vilket är längden av arbetet i det rotationssystem man har på 

banan. Det gemensamma för dessa stationer är att de hanterar röraxlar, som 

väger mellan 5-6 kg. Hädan efter kommer de sistnämnda lyftverktygen att 

kallas Lyftverktyg 1 (på station 2), Lyftverktyg 2 (på station 3) och 

Lyftverktyg 3 (på station 6). De tre lyftverktygen är tillverkade av företaget 

Lifts All, vilket medför en del av materialet som pressenteras i rapporten ha 

direkta anknytningar till deras produkter.  

 

 

 
Figur 6. Operationsschema Avd:6276 GKN Driveline Köping AB Röd-station: Lyftverktyg används 

sällan eller aldrig. Gul-station: Lyftverktyg används alltid. Grön-station: Utan lyftverktyg. 
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1.3 Syfte   

Syfte med denna studie är att redogöra för problematiken som finns kring det 

låga användandet av lyftverktygen på en av företagets monteringsbaner och 

därefter pressentera rekommendationer för framtida bruk. 

 

 

1.4 Mål 

Målet med denna studie är att analysera de befintliga lyftverktygen som finns 

på monteringsbanan för att sedan ta fram konkreta förbättringsförlag på mer 

användarvänliga produkter samt att ta fram en guideline för framtida köp- och 

analys av lyftverktyg.  

   

 

1.5 Frågeställning 

 Vilka lagar och regler är gällande vid användning av lyftverktyg? 

 Vilka är orsakerna till att de befintliga lyftverktygen inte används i 

dagsläget?  

 Hur kan man göra lyftverktygen mer användarvänliga? 

 

 

1.6 Avgränsningar   

Studien kommer att begränsas till avdelning 6276, växel monteringen. Efter 

analys av monteringsbanan görs ytterligare avgränsningar. Fokus läggs på tre 

lyftverktyg som används sällan eller aldrig av medarbetarna. Det är med tanke 

på tidsbegränsning för studien som denna avgränsning görs. 
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2 Metoder  

2.1 Styrgruppsmöten 

Kontinuerliga möten och uppföljningar har hållits med handledare från både 

företaget och skolan. Detta för att få mer information av involverade personer 

och för att stämma av. 

 

 

2.2 Learning by doing 

Learning by doing är en upplevelsebaserad inlärnings metod som gjorts i syfte 

att få djupare förståelse för problemet. En praktisering som gjordes på 

monteringsbanan under tre dagar för att samla in information. Här fick jag 

chansen att bilda min egen uppfattning kring användandet av lyftverktygen 

jämfört med manuella lyft. Jag fick också chansen att lära känna 

medarbetarna på monteringsbanan samt värdefull information kring problemet 

i form av deras åsikter och erfarenheter. Allt som observerats under detta 

moment dokumenterades.  

 

 

2.3 Produktundersökning 

Ett ypperligt tillfälle för att utföra en produktundersökning gavs på Teknik 

Mässan i Stockholm som fungerar som ett stort skyltfönster för olika 

teknikföretag. På mässan fanns ett antal leverantörer för lyftverktyg, däribland 

Lifts All- viktlös hantering, BINAR Quick-Lifts System och BOTAB 

Lyftutrustning. Momentet var framförallt givande i inspirationssyfte och för 

att få produktkännedom samt möjlighet att jämföra de olika produkterna och 

leverantörerna. Utifrån mina observationer och samtal med försäljarna på 

plats finns det inga begränsningar i produktutbudet hos de tre leverantörerna. 

De medger att kunden i stort sett kan komma med vilket problem som helst 

och sedan är det upp till leverantören att erbjuda en produkt som är tekniskt 

genomförbar. Ingen rättvis jämförelse kan göras på prestanda och utformning 

då var och ett av lyftverktygen är utformat till olika arbetsområden. Av dessa 

produkter är det BINAR Quick-Lifts produkt som har bäst utformning i 

handtags- och knapps placering utifrån min bedömning.  
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Figur 7. LiftsAll.- viktlös hantering, Teknik Mässan i Stockholm. 
 

 
Figur 8. BINAR  Quick-Lifts, Teknik Mässan i Stockholm. 
 

 
Figur 9. BOTAB Lyftutrustning, Teknik Mässan i Stockholm. 
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2.4 Intervjuer 

Intervjuer gjordes med medarbetarna på monteringsbanan med hjälp av en 

kvantitativ intervjumetod. Intervjuer med enskilda medarbetare ledde till att 

allas åsikter kom fram. Metoden bygger på att man förberett många frågor 

som kräver korta svar för att få bred statistik över svar. Intervjuerna gjordes 

en åt gången och tog ca 30 minuter var. Intervjuerna gjordes direkt på 

arbetsplatsen för att ha närheten till lyftverktyget i fråga och att man samtidigt 

kan ha ett avslappnat förhållningssätt, samt att medarbetarna känner en 

trygghet vid sin arbetsplats och visa vad de menar direkt på plats.
2
 Se Bilaga 1 

– Intervjuer. Det har även gjorts intervjuer med andra viktiga aktörer. Henry 

Rosendahl försäljare på lyftverktygs tillverkaren Lifts All. Hannele Muhonen 

ergonom på Alviva. Här använde jag mig av en kvalitativ intervjumetod som 

grundar sig i att man har några frågor man vill få svar på och utöver det 

lämnas utrymme för att fritt diskutera kring ämnet för att få relevant 

information.
2
 Intervjuerna varade i cirka1 timme var. Resultatet från 

intervjuerna kommer att brytas ner till konkreta påverkande faktorer i fråga. 

Grundorsaker och förbättringsområden kommer att presenteras efter det.   
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2.5 Ishikawadiagram/ Fiskbensdiagram 

LEAN verktyget Ishikawadiagram är en metod för att kunna visualisera 

problem. Faktorer som påverkar lyftverktyget kategoriseras under de 7 M:en. 

Management, Människa, Metod, Mätning, Maskin, Material och Miljö.
3, 4

 

Resultatet från intervjuerna har lett till att detta diagram skapats.
 

 

 Figur 10. Ishikawadiagram med de 7 M:en.  
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2.6 5 varför -rotorsaksanalys 

LEAN metoden 5 varför bygger på att man ställer frågan varför fem gånger. 

På så sätt bryter man ner problemet till mindre byggstenar tills dess att man 

når dess rotorsak. I de flesta fall når man rotorsaken efter att man ställt frågan 

varför minst 5 gånger.
3, 4 

 

 Varför används inte lyftverktygen? För det tar för lång tid och man 

hinner inte använda verktyget.  

 Varför? För att det går snabbare att lyfta manuellt. 

 Varför? För att de känns överdimensionerad.  

 Varför? De är inte användarvänliga. 

 Varför? Utformningen och komforten är inte optimal. 

 

Tidigare undersökningar visar att de få medarbetare som dagligen använder 

lyftverktyget 1 gör det lika snabbt som medarbetare som utför manuella lyft.  

Slutsatsen från 5 varför är att en utveckling måste ske av lyftverktygen. 

Lyftverktyget skall vara mer anpassat till operationen samt mer 

användarvänlig. De lyftverktyg som finns i nuläget är ett för dåligt alternativ 

jämfört med manuella lyft. 

 

 

2.7 Konceptframtagning 

Utifrån analyserna och Guidelinen som gjorts togs det fram konkreta 

konceptförslag som presenteras i Slutsatser och rekommendationer. Vid 

konceptframtagningen så användes konstruktions verktyg CATIA V5 

Dassault Systemes. 

 

 

2.8 Guideline 

Målet med Guideline är att det skall kunna användas vid analys av befintliga- 

eller vid inköp av nya lyftverktyg. Den skall fungera som komplement till 

befintliga krav och standarder som finns i dagsläget. Detta kommer att 

presenteras grundligare under Slutsatser och rekommendationer Bilaga 2 – 

Guideline.  
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3 Teori 

3.1 Volvo Corporate Standard  

Den standarden som gäller vid framtagning av lyftverktyg är Volvo Corporate 

Standard 2004 - STD 8003,2. Dokumentet överensstämmer med europarådets 

direktiv 90/269/EEC.  Detta dokument utgör GKN Driveline Köpings krav 

inklusive tilläggskrav till Arbetsmiljöverkets föreskrift Belastningsergonomi 

AFS 1998:1 och Manuell hantering AFS 2000:1. Alla avvikelser från 

dokumentet skall utredas, godkännas och dokumenteras.
5 

 

3.1.1 Standarden behandlar områdena: 

 Omfattning och tillämpning (riktlinjer, produkt/process) 

 Arbetsställningar – arbetsrörelser (arbetshöjd, arbetsavstånd, 

monterbarhet) 

 Arbetstyngd (Materialhantering/ Emballage, lyfthjälpmedel, 

handhållna maskiner och verktyg) 

 Statisk belastning 

 Arbetstakt/arbetsuppgifter/ arbetsorganisation (arbetsväxling, 

arbetsutvidgning, upparbetning, teknisk arbetsorganisation, 

arbetsorganisation) 

 Behov av lyftverktyg eller annan form av avlastning kan föreligga 

även om vikten och frekvensen enligt lyftschemat inte visar det.
 5

 

 

 

3.1.2 Följande skall beaktas vid bedömning av lyftarbeten: 

 Förekomsten av dåliga arbetsställningar pga. Arbetsobjektets form, 

gripbarhet eller konsistens. 

 Arbetsobjektets tyngdpunktsläge. 

 Förekomst av accelerationskrafter (hastiga lyft, hastiga 

inbromsningar). 

 Hög intensitet (t.ex. upparbetning). 

 Tiden för varje lyft och bärande, t.ex. långa gångvägar.  

 Förekomst av statiskt muskelarbete i samband med lyftet och 

förekomst av återhämtningspauser.  
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 Är befintliga lyfthjälpmedel användarvänliga?  

 Den totala mängden lyft gods under dagen. 

 Blir ansträngningsgraden stor pga. kombination av ovanstående 

faktorer?
5
 

 

 

3.2 Lyfthjälpmedel 

Arbetsledningen har yttersta ansvaret för att lyfthjälpmedel används. 

Lyftutrustning skall betraktas som skyddsutrustning, vilket innebär att 

arbetstagaren är skyldig att använda den. Detta skall framgå av en skriftlig 

arbetsinstruktion. Vid framtagning av lyfthjälpmedel skall dessa ses som ett 

hjälpmedel för montören att kunna utföra ett ergonomiskt riktigt arbete som 

ger produkter av hög kvalitet. Utformning och installation av lyfthjälpmedel 

skall utföras av en arbetsgrupp som består av ett team med arbetare, ett team 

med produktspecialister samt en ergonom. Om möjligt skall realtidsprov 

utföras för att säkra resultaten vad gäller säkerhet, kvalitet och tidsåtgång. 

Viktigt är att man tillgodoser arbetshöjden och att handhavandet av 

lyfthjälpmedlen blir så enkelt som möjligt samt att man även tar hänsyn till 

säkerhetsaspekterna. Det är brukarna, ergonomen och produktionstekniker 

som skall medverka vid framtagningen. I stycket om lyfthjälpmedel står det 

att faktorer som påverkar behovet av lyfthjälpmedel är: 

 

 Bördans form, greppbarhet och vikt 

 Den totala arbetsbelastningen inom arbetsområdet 

 Lyftfrekvens  

 Lyftarbetets varaktighet  

 Bärsträcka  

 Arbetsställning (åtkomlighet) 

 Övrigt: skärskaderisk, kemiska hälsorisker (beläggning), höga 

temperaturer etc.
5
 

 

 

3.2.1 Lyftverktyget skall underlätta vid: 

Manövrering 

 

 Bördans hela vikt ska avlastas. 

 Hela reella arbetsområdet skall nås. 
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 Lyftverktyget skall vara välbalanserat och lätt att appliceras (smidig 

instyrning viktigt). 

 För precisionslyft kan utbalanserat lyftverktyg konstrueras. 

 Manövrering skall kunna ske med ringa kraft och i lämplig 

arbetsställning, oavsett emballagestorlek.  

 

Handgrepp, manöverdon 

 

 Handgrepp och manöverdon skall medge alternativa arbetshöjder för 

både långa och korta personer.  

 Manöverfunktionen skall vara integrerad i lyftverktygets grepp.  

 Kraftriktning skall sammanfalla med verkningsriktning.  

 Lyftverktygets funktioner och manövrering skall vara logiska och lätta 

att förstå 

 Manöverdonens placering, motstånd och rörelseriktning skall vara 

anpassade till användare och arbetsuppgift.  

 

Funktion, hantering, träning 

 

 Lyftverktyget kan i vissa fall kombineras med åtdragningsverktyg, 

avsyning etc.  

 Vid behov av horisontell förflyttning skall accelerationskrafterna och 

retardationskrafterna vara minimala d.v.s. lyftverktygets massa och 

rullmotstånd omhändertaget.  

 Lyftverktyget skall fungera utan ryck. 

 Tidsåtgången vid hantering skall likna den vid manuellt lyft. 

 Användarna skall ges möjlighet att träna sig i att använda lyftverktyget 

på rätt sätt.  

 Rätt inträning leder till minskad tidsåtgång vid handhavande.  

 Användarna skall få information om att verktyget skall användas och 

varför. 

 Konstruktionen skall inte skymma sikten för fixeringspunkter och 

förband som används vid inpassning och montering.
6
 

 

Uppföljning 

 

 Efter ca 3 månaders användning görs en utvärdering i syfte att 

avhjälpa eventuella fel och brister.
6
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3.3 STD 8003,2 - 1(2)  

 
Figur 11. STD 8003,2 - 1(2) Volvo Corporate standard. 2004 
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3.4 STD 8003,2 - 2(2)  

 
Figur 12. STD 8003,2 - 2(2) Volvo Corporate standard. 2004 
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4 Produktbeskrivning  

Ett lyftverktyg består av tre komponenter. Skensystem, Bal-Trol och gripdon 

som tillsammans bildar ett lyftsystem. De bildar tillsammans ett system av 

balanserad och viktlöshantering av det aktuella objektet. Alla system måste 

uppfylla europeiska säkerhetsföreskrifter och CE-dokument måste finnas.
6 

 

 
Figur 13. Ett komplett lyftsystem. 

 

   

4.1 Skensystem 

Skensystem består av aluminiumbalkar och är den stomme som håller upp 

hela konstruktionen. Den möjliggör förflyttningar i sidled och är speciellt 

utformade för just den arbetsplatsen. Här finns det även andra alternativa 

lösningar så som lyftkranar.
6 
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4.2 Bal- Trol 

Bal-Trol är lyftcylindern som enbart drivs av tryckluft och har som uppgift att 

konstruktionen skall bli tyngdlös och förbättra rörelser i höjdled. Den är 

byggd med en enkelverkande pneumatisk cylinder som kan lyfta upp till 600 

kg. Dessa finns i olika storlek och kan levereras med en lyfthöjd upp emot 8 

meter. Komponenten består av aluminium vilket ger den låg egenvikt som i 

sin tur ökar rörligheten hos konstruktionen.
6
  

 

4.3 Gripdon  

Gripdon är speciellt framtagna för just det momentet som krävs och kan var 

av olika sorter. Exempel på gripdon kan vara expandergripdon, magnet eller 

gripklor.
6 
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5 Nulägesanalys 

5.1 Projektmodell  

De fyra inblandade aktörerna vid framtagning av ett lyftverktyg är GKN- 

Produktionsteknik, GKN-Säkerhet, Alviva- Arbetsmiljö och hälsa samt 

leverantör för lyftverktygen. Beställaren är i detta fall monteringschefen. 

Påverkan av de olika aktörerna vid inköp visualiseras i ett Gantschema. 

 

Figur 14. Gantschema över företagets projektmodell. 

 

 

5.1.1  GKN Produktionsteknik 

När produktionsteknik upptäcker behovet av ett lyftverktyg på en viss station 

skickas signaler till ergonomer på Alviva som utför en riskanalys på den 

aktuella stationen. Produktionsteknik är ansvariga för projektet.  

 

 

5.1.2  GKN Säkerhet 

Det är leverantören som är ytterst ansvarig för säkerheten hos produkten. 

GKN’s säkerhets ansvariga ser till att kraven för säkerhet uppfylls. De går 

igenom handhavande och underhållande instruktioner.  

 

 

Viktiga aktörer Projektstart 
Produkt 
framtagning 

Projektslut med ett 
färdigt lyftverktyg 

GKN Produktionsteknik    

GKN Säkerhet    

Ergonomer    

Leverantör    

Produktion       
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5.1.3  Ergonomer  

Ergonomiföretaget Alviva Arbetsmiljö och Hälsa jobbar med utbildningar där 

medarbetarna utbildas teoretiskt i lyftteknik och skadeförebyggande. När 

teknikerna inser att det behövs ett lyftverktyg på en station så kopplas Alviva 

in i projektet för att göra en ergonomisk riskanalys vilket också görs vid slutet 

av projektet för att säkerhetsställa att stationens blir godkänd. I dagsläget har 

Alviva inte tänkt på om lyftverktygen varit ergonomiskt utformade eller ej. 

De håller med om att handtagens utformning i de tre fallen är ergonomiskt 

ohållbara då det kräver att man jobbar utanför det gröna arbetsområdet.   

 

 

5.1.4  Leverantör 

Leverantören har det yttersta ansvaret för produkten. De är med i projektet 

efter att Produktionsteknik tillsammans med ergonomer bestämt sig för att ett 

lyftverktyg behövs på den aktuella stationen. Utifrån krav och önskemål 

skickas en offert till GKN för godkännande. De specialtillverkar lyftverktygen 

i sin verkstad där all tillverkning och montering sker av de specifika 

lyftverktygen. Lyftverktygen sätts samman för att testas och kunden får även 

testa den innan det levereras. Slutligen monteras lyftverktyget på plats efter 

att man har en fungerande lösning.  

 

 

5.1.5 Produktion  

Medarbetarna på monteringsbanan får vara med att säga sitt i början av 

projektets skede när konceptet på lyftverktyg tas fram. 
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5.2 Lyftverktyg 1 

Lyftverktygen har två handtag för styrning och grip klor som klämmer 

röraxeln vid knapptryckning. Maxbelastning är på 6 kg. Verktyget upplevs 

överdimensionerad med sina två handtag, sikten är dålig och det tar tid att 

sätta in detaljen i mätutrustningen utifrån intervjuerna och egna observationer. 

När den inte används är den i vägen mellan operationer. Enligt Volvo 

Corporate Standard är handtagens och knapparnas placering inte fördelaktig 

då man är utanför det gröna arbetsområdet och det medför en belastning på 

axlar och armar.
5
  

 

 
Figur 15. Lyftverktyg 1, bakifrån och från sidan.  
  

Steg 1, lyft av röraxeln som står vertikalt från bord till mätmaskin där mätning 

av flankspels shims görs. Steg 2, lyft av röraxeln från mätmaskin, tiltar ner 

röraxeln 90 grader så att den ligger horisontellt och därefter laddar palett.  

 

  
Figur 16.  Operationer för lyftverktyg 1. 

Operation 1 

 1 
Operation 2 

 2 
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5.3 Lyftverktyg 2 

Ett handtag som är placerat rakt mot detaljen, med en knapptryckning greppar 

axeln i vertikal led med hjälp av ett expandergripdorn. Maxbelastning är på 

5kg. Det går endast att använda lyftverktyget under operation 2.  Det är 

omöjligt att vinkla lyftverktyget så att den greppar röraxel som ligger lutande 

i korgen. Detta verktyg används inte av någon medarbetare.  

 

  
Figur 17. Lyftverktyg 2, bakifrån och från sidan.  

 

Steg 1, här lyfts röraxeln från korg, vrider upp den så att den är i vertikalt led. 

Sedan släpper man den i maskinen där pressning av lager görs. Steg 2, 

därefter lyfter man ut röraxeln och släpper den på bord. 

  

  
Figur 18. Operationer för lyftverktyg 2. 
 

 

Operation 1 

Operation 2 
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5.4 Lyftverktyg 3 

Ett handtag vinklat åt höger som med en knapptryckning greppar axeln i 

horisontalled. Max belastning på 6 kg. Funktionell men upplevs som trög och 

är i vägen efter operation. Handtaget har en ologisk placering, speciellt svårt 

för vänsterhänta personer. Även här är handtagens och knapparnas placering 

utanför det gröna arbetsområdet enligt Volvo Corporate Standard och det 

medför en belastning på axlar och armar.
 5 

 

 
Figur 19. Lyftverktyg 3, bakifrån och från sidan.  
 

Steg 1, här lyfter man röraxeln i vertikalt led och placerar den i växelhuset.  

 

  
Figur 20. Operation för lyftverktyg 3. 

 

 

Operation 1 

1 
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6 Slutsats och rekommendationer  

Under detta avsnitt kommer slutsats och rekommendationer presenteras som 

produkten av arbetet.  

 

6.1 Projektmodell 

En analys av projektmodellen visar att förbättringar kan göras. Högre krav 

måste ställas från GKN Produktionsteknik på att leverantören skall ta fram 

mer användarvänliga lyftverktyg. Produktionsteknik måste börja jobba ännu 

mer tvärfunktionellt och involvera de andra fyra aktörerna för bästa möjliga 

resultat. Tidigare har Alvivas ergonomer överhuvudtaget inte sett över om de 

inköpta lyftverktygen varit ergonomiskt utformade. De har endast utfört 

riskanalyser. Ergonomerna måste vara med under hela projektets gång och en 

implementering av deras kunskap måste ske vid framtagning av lyftverktyg. 

Leverantörerna saknar ergonomer, de konstruerar verktygen utefter 

beställarens kravställning. Idéerna och sedermera koncepten bör stämmas av 

med produktion och medarbetare. Man bör jobba tvärfunktionellt enligt 

Gantschemat.  

 

Figur 21. Gantschema över företagets projektmodell för framtida inköp av lyftverktyg. 

 

 

Aktörer Projektstart 
Produkt 
framtagning 

Projektslut med ett 
färdigt lyftverktyg 

GKN Produktionsteknik    

GKN Säkerhet    

Ergonomer    

Leverantör    

Produktion     
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6.2 Guideline  

De faktorer som påverkar ett lyftverktygs användarvänlighet presenteras i 

Guideline, Bilaga 2 – Guideline. Den skall fungera som komplement till 

befintliga standarder och kravställning. Guideline är en checklista med 

punkter som ska underlätta vid framtida framtagning av lyftverktyg eller vid 

analys av befintliga lyftverktyg.  

 

 

Helhets tänkt 

Man måste se till att ställa högre krav på användarvänlig och ergonomi 

utformade lyftverktyg från leverantörer. Detta fås framförallt genom kompakt 

helhet som ger känsla av smidighet. Verktyget skall vara enkelt och 

okomplicerat att använda. Stabilt lyftverktyg som inte gungar och svajar 

mellan operationer. 

 

 

Projektuppbyggnad 

Man skall ställa högre krav på att ha användarvänliga lyftverktyg. Tidigare 

har Alvivas ergonomer överhuvudtaget inte sett över om de inköpta 

lyftverktygen varit ergonomiskt utformade. De har bara utfört riskanalyser. På 

Lifts All har man inga ergonomer, konstruktörerna utför bara det arbete som 

företaget kräver. Här är det viktigt att GKN visar vägen och börjar tänka på att 

ta fram lyftverktyg som är skapade ur ett ergonomsikt perspektiv. Arbetet 

måste ske tvärfunktionellt. 

 

Utbildning 

Introducering av ny personal bör ske av en person som är positiv inställd till 

lyftverktyg och som använder dem själv. I dags läget är det många brister vid 

upplärningen. Man missar att introducera med lyftverktyg för nybörjare som 

är så viktigt, så att man redan från början lär sig att använda lyftverktygen.  

Kunskapen är låg då alla inte är medvetna om hur lyften fungerar. De 

långsiktiga biverkningarna måste lyftas fram för att motivera. Gemensamma 

utbildningstillfällen kan införas så att man höjer medvetandet. 

 

Handtag 

Handtagen saknar en röd tråd, då det ena lyftverktyget är olikt det andra. Man 

bör ha enhandslyft speciellt när det gäller lyft av lätta detaljer, då man kan 

använda andra handen som stöd och detta underlättar även vid hög precision . 
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Placeringen av handtagen är viktig då man ska eftersträva att vara nära 

produkten. Man bör erbjuda variation i handtags läge för olika kroppsstorlekar 

samt för höger och vänsterhänta.  Handtaget skall utformas så att armarna 

befinner sig inom det gröna i arbetsmiljöverkets beskrivningar. Armarna ska 

vara i avslappnad nittio graders vinkel i ett naturligt läge.  

 

Knappar  

Det skall tydligt framgå hur lyftverktygen används. Knappen ska vara 

utformad i ett bekvämt material.  Placering skall vara i ett naturligt läge för 

handen. Antalet knappar bör minskas. Enkelhet och tydlighet måste 

frambringas, helst en för grepp (grön) en för släpp (röd) och inga dubbla 

knapptryckningar. Automatiska tiltar istället för manuella, helst med endast en 

knapptryckning.  

 

Sikt 

Fri sikt fås med hjälp av konstruktionens utformning, placering av handtag 

knappar spak och belysning. 

 

Parkeringsläge 

Det upplevs tungt att dra lyftverktyget upp och ned mellan operationerna. 

Detta görs för att slippa att lyftverktyget gungar in i maskin och utrustning. 

Detta leder även till stress då montören alltid måste hålla ett öga på 

lyftverktyget. Lösningar på parkering kan vara magnet, det finns även vissa 

lösningar på detta problem på andra stationer på företaget så som krok eller ett 

band som drar verktyget i rätt utgångsposition. Det kommer leda till att man 

får ett strukturerat rörelsemönster som kommer användas av alla 

medarbetarna och man får på så sätt standardiserat arbetsätt.  
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6.3 Konceptframtagning  

Utifrån Guideline togs det fram 3 stycken koncept. Vid framtagning av 

koncepten lades stor fokus på utformning och design. Framförallt inom de 

områden som finns med i Guideline som handtagen och knappar med dess 

antal och placering vilket i sin tur påverkar sikten. Målen med 

konceptframtagningen var först och främst framtagning av en användarvänlig 

produkt där man strävar mot enkelhet och tydlighet. Det skall eftersträvas en 

röd tråd i handtagens och knapparnas utformning. En modularisering skall 

försöka uppnås där det finns ett standardhandtag med ett fåtal olika 

placeringar. 

 

 

 

6.3.1 Koncept - Lyftverktyg 1  

En omkonstruktion av befintligt lyftverktyg har gjorts med guidelinen som 

underlag och i riktlinje med Volvo Corporate Standard.
 5 

 Där har man 

placerat handtagen direkt mot arbetsaxeln och omplacerat knapparna. Man 

uppnår en bättre arbetställning där armarna befinner sig i ett läge innanför det 

gröna området i standarden. Med detta koncept får man bättre sikt, arbetar 

närmare detaljen och vänster- och högerhänta får samma förutsättningar. 

Tiltningen görs med en knapptryckning istället för med spak. Min 

rekomendation är att göra om befintliga verktyg. 

 

  
Figur 22. Koncept för Lyftverktyg 1, 3D underlag bakifrån och från sidan. 
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6.3.2 Koncept - Lyftverktyg 2  

Konceptet som tagits fram är taget från Lifts All produktutbud och kommer 

att utföra hela arbetet på stationen. Istället för att ha ett expandergripdorn, så 

har man gripklor. Därtill har handtagen och knapparna modifierats efter 

rekommendationerna i Guidelinen. Man kommer nu att ha ett mer 

användarvänligt verktyg där man jobbar närmre detaljen med en godare sikt. 

Den är anpassad för både höger och vänsterhänta. Ur ergonomisk synvinkel är 

arbetsställningen för arbetet i enlighet med Volvo Coroprate Standard.
 5

 Min 

rekommendation är att köpa in ett nytt verktyg. Eftersom att leverantören inte 

vill ge ifrån sig 3D underlaget ur sekretess perspektiv och pga. tidsbrist så 

används ett 2D underlag för att pressentera detta koncept. 

 

 
Figur 23. Koncept för Lyftverktyg 2, 2D underlag bakifrån och från sidan.  
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6.3.3 Koncept - Lyftverktyg 3 

En omkonstruktion av befintligt lyftverktyg har gjorts med guidelinen som 

underlag och i riktlinje med Volvo Corporate Standard.
 5 

 Där har man 

placerat handtaget direkt mot arbetsaxeln och omplacerat knapparna. Man 

uppnår en bättre arbetställning där armarna befinner sig i ett läge innanför det 

gröna området i standarden. Även med koncept uppnår man bättre sikt, 

arbetar man närmare detaljen och vänster- och högerhänta får samma 

förutsättningar. 

 

 
Figur 24. Koncept för Lyftverktyg 3, 3D underlag bakifrån och från sidan.  
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Bilaga 2 – Intervjuer 

Presentation, syfte och omfattning:  

Detaljlyfts projekt handlar om att ta fram nya mer användarvänliga lyftar. 

Undersökningen görs för att få underlag till problemet och intervjuer med 

enskilda medarbetare skall leda till att allas åsikter kommer fram.  Alla 

medverkande förblir anonyma och namn kommer enbart att användas vid 

behov av komplettering av uppgifter. Intervjun består av 9x3 frågor och tar 

mellan 15-30 minuter beroende på svarens omfattning. Du behöver inte svara 

på frågor som känns obekväma.  

 

Undersökningen gjordes bland frivilliga på monteringsbanans två skift, dvs. 

förmiddag och eftermiddags skift.  

 

Kön: 

Könsfördelningen bland de intervjuade är 7 män och 7 kvinnor. 

 

Ålder:  
21, 24, 25, 37, 40, 44, 46, 47, 52, 55, 57, 61, 62, 64 

Snittålder: 45 

 

Antal år på monteringen: 

5månader, 7månader, 8månader, 1,5år, 2,5år, 3.5år, 5år, 5år, 5år, 5år, 5år, 5år, 

6år, 7år 

Snitt antal år: 3.7år 
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Lyftverktyg 1: 

 
1. Hur ofta använder du lyftverktyget som finns tillgänglig på 

stationen? Alltid, ibland eller aldrig. 

  

2 av medarbetarna använder lyften kontinuerligt, medan 12 av dem aldrig 

använder den.  

 

 

2. Vad är orsakerna till att du inte använder eller är missnöjd över 

lyftverktyget?  

 

 Tid, hinner inta använda den  

 Ovana 

 Onödig  

 Tror det gör mer skada än nytta 

 Osäkerhet 

 Slipper gå lika mycket  

 Lyften upplevs klumpig/ otymplig 

 Upplärd utan den 

 Fanns inte från början 

 Opraktisk  

 Lättare utan  

 Slutat använda lyften för att det gör ont i armbågarna när man drar 

lyften upp och ner för att få den att stanna i rätt läge mellan 

operationerna.   

 Hänger i vägen mellan operationer 

 Åker in i ljusridå i fritt läge 

 Osmidig  

 För lång horisontell axel 

 Jobbig spak   

 Skador i axlarna som gör att det blir värre vid användning av lyft 

 Onödig pga. liten rörelse och belastning 
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3. Skulle du kunna tänka dig att använda lyftverktyget kontinuerligt 

om det var användarvänligt och problemfritt? 

 

Ja: 10  

Nej: 2 

Kanske: 0 

Använder: 2 

 

 

4. Hur skulle du vilja att lyftverktyget ser ut i framtiden, i form av 

egenskaper och utformning? Beskriv i punktform. 

 

 Snabbare  

 Mindre  

 Lättare att använda  

 Väga mindre 

 Ej hänga i vägen och fara omkring  

 Ha parkeringsläge  

 Inget klumpigt styre  

 Litet handtag med färre knappar 

 Mer automatisk, istället för spak.    

 Endast ett handtag 

 Kortare horisontell axel  

 Hantagen skall vara bättre placerade, bl.a. i höjd med axlarna och nära 

kroppen. 

 

 

5. Tänker du på riskerna med arbetsskador i ditt arbete?   

 

Ja: 11 

Nej: 3 

 

Kommentarer: 

 Försöker tänka på hållningen när jag lyfter.  

 Tränar axlarna pga. skada.  

 Tror inte att manuella lyft är skadliga för kroppen.  
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6. Har du någon gång råkat ut för en skada eller haft känningar i 

samband med lyftrörelser på stationen? 

 

Ja: 2 

Nej: 12 

 

Kommentarer: 

 Sticker till i axlarna ibland.  

 Ont i knäna pga. vridning med vikt. 

 Skada med lyftverktyg. 

 Fått ont i fingrarna.  

 Trött i axlar och nacke.  

 

 

7. Har du några skador eller känningar som kan relateras till arbetet 

på denna station? 

 

Ja: 4 

Nej: 10 

 

Kommentarer: 

 Ryggskott 

 Mör i ryggen ibland 

 Trötthet i axlar och nacke 

 Man får tänka på att lyfta rätt  

 

 

8. Är det något annat du vill ha sagt angående lyftverktyget eller 

arbetet i och kring stationen? 

 

 Ha utbildning och regler. 

 Om det inte vore bråttom hade man kanske använt lyften . 

 Man hinner inte jobba ergonomiskt, man blir tvungen att vrida på 

kroppen. Detta i sin tur leder till att höfterna tar stryk när du lyfter in 

röraxlarna.  

 Borde finnas tydligare krav på användarna.  

 Ska absolut prova om det kommer en ny lyft.  

 Tror inte att lyften är ergonomisk bra i längden då man blir tvungen att 

anstränga axlarna. 
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9. Vad ger du lyftverktyget på stationen för helhetspoäng? På en skala 

från 1-5, där 1 är värdelös och 5 är perfekt. 

 

2, 4, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 3, 5, 3, 1 

Medelvärde= 2.8 

 

 

 

 



43 

Lyftverktyg 2:  

 
1. Hur ofta använder du lyftverktyget som finns tillgänglig på 

stationen? Alltid, ibland eller aldrig.   

 
Ingen av de 14 medarbetarna använder lyften. 

 

 

2. Vad är orsakerna till att du inte använder eller är missnöjd över 

lyftverktyget?  

 

 Fungerar ej fullt ut, utför bara halva arbetet 

 Inte pålitlig 

 Klumpig/ otymplig 

 Svårhanterlig  

 I vägen mellan operationerna  

 Onödig  

 Fanns inte från början  

 Inget behov 

 Ingen har visat hur den fungerar  

 Inte sett den innan 

 Ingen visade hur den används, de har bara berättat om den 

 Tar för lång tid att använda 

 Obekväm  

 Onödig pga. liten rörelse och belastning 

 

 

3. Skulle du kunna tänka dig att använda lyftverktyget kontinuerligt 

om det var användarvänligt och problemfritt? 

 

Ja: 9 

Nej: 3 

Kanske: 2  

Använder: 0 

 

 



44 

4. Hur skulle du vilja att lyftverktyget ser ut i framtiden, i form av 

egenskaper och utformning? Beskriv i punktform. 

 

 Fungerande  

 Snabbare  

 Smidig  

 Lätthanterlig  

 Enhands grepp  

 Lätt att reglera  

 Inte stå i vägen  

 Skall kunna lyfta röraxlarna från korgar  

 Två handtag ifall man vill köra med båda vänster och höger  

 Mindre   

 Stabil  

 

 

5. Tänker du på riskerna med arbetsskador i ditt arbete?   

 

Ja: 12 

Nej: 2 

 

Kommentarer: 

 Tror att risken är liten för skador. 

 Försiktig pga. problem med armbågarna. 

 Försiktig pga. problem med axlarna. 

 

 

6. Har du någon gång råkat ut för en skada eller haft känningar i 

samband med lyftrörelser på stationen? 

 

Ja: 2 

Nej: 12 

 

Kommentarer: 

 Värk i axlarna vid lyft 

 Trötthet i armarna 

 Trötthet i axlar och nacke 
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7. Har du några skador eller känningar som kan relateras till arbetet 

på denna station? 

 

Ja: 3 

Nej: 11 

 

Kommentarer: 

 Ryggskott 

 Mör i ryggen ibland 

 Verk i rygg och axlar 

 

 

8. Är det något annat du vill ha sagt angående lyftverktyget eller 

arbetet i och kring stationen? 

 

 Ha utbildning och regler. 

 

 

9. Vad ger du lyften på stationen för helhetspoäng? På en skala från 1-

5, där 1 är värdelös och 5 är perfekt. 

 

1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1 

Medelvärde: 1.1 
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Lyftverktyg 3: 

 
1. Hur ofta använder du lyftverktyget som finns tillgänglig på 

stationen? Alltid, ibland eller aldrig.   

1 av de 14 medarbetarna använder lyften.  

  

 

2. Vad är orsakerna till att du inte använder eller är missnöjd över 

lyftverktyget?  

 

 Hinner inte 

 Onödig pga. liten rörelse och belastning 

 Otymplig  

 Ovana  

 I vägen mellan operationerna 

 Jobbigt handtag 

 Får ont i axlarna pga. lyftrörelsen då man drar lyften upp och ned för 

att den inte ska komma i vägen. Framförallt lyft över axelhöjd. 

 Ingen har visat hur den fungerar  

 Har inte haft behov av den 

 Obekväm behöver två handtag  

 Sitter långt från detalj 

 Anpassas till sittande läge. 

 Använde den förut när jag jobbade sittandes  

 Gör ont när man gör rörelser utanför arbetsområdet dvs. över axlar 

eller sidoläge utanför kroppens bredd.  

 Dåligt handtag som upplevs klumpigt, sitter för högt upp och har en 

dålig vinkel.   

 

 

3. Skulle du kunna tänka dig att använda lyftverktyget kontinuerligt 

om det var användarvänligt och problemfritt? 

 

Ja: 8 

Nej: 3 

Kanske: 2 

Använder: 1 
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4. Hur skulle du vilja att lyftverktyget ser ut i framtiden, i form av 

egenskaper och utformning? Beskriv i punktform. 

 

 Snabbare 

 Smidig   

 Inte hänga i vägen  

 Behöver inga förbättringar 

 Den är funktionell  

 Inte fara omkring 

 Vara mer stabil 

 Fungerande   

 Mindre  

 Liten  

 Stabil 

 Bättre utformat handtag 

 Att man slipper arbeta utanför kroppens arbetsområde dvs. ca 30mm  

 

 

5. Tänker du på riskerna med arbetsskador i ditt arbete?   

 

Ja: 9 

Nej: 5 

 

Kommentarer: 

 Sitter ner för bättre grepp. 

 Använder båda händerna. 

 Mer skadligt med lyft än utan. 

 Detaljerna väger för lätt. 

 

 

6. Har du någon gång råkat ut för en skada eller haft känningar i 

samband med lyftrörelser på stationen? 

 

Ja: 2 

Nej: 12 

 

Kommentarer: 

 Känningar i axlarna  

 Trött i axlar och nacke 



48 

 

7. Har du några skador eller känningar som kan relateras till arbetet 

på denna station? 

 

Ja: 2 

Nej: 12 

 

Kommentarer: 

 Ibland känner man i axlarna  

 Värk i rygg och axlar 

 

 

8. Är det något annat du vill ha sagt angående lyftverktyget eller 

arbetet i och kring stationen? 

 

 Ha utbildning och regler.  

 Tycker den är onödig. 

 Tycker den fungerar felfritt  

 Bra för den som vill använda.  

 

 

9. Vad ger du lyftverktyget på stationen för helhetspoäng? På en skala 

från 1-5, där 1 är värdelös och 5 är perfekt. 

 

3, 5, 5, 1, 5, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 1 

Medelvärde: 2.4 
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Bilaga 2 – Guideline   

Helhetstänk 

□ Användarvänlig och ergonomsikt utformad. 

□ Kompakt helhet som ger känsla av smidighet. 

□ Verktyget är enkelt och okomplicerat att använda.  

□ Standardisera handagens och knapparnas placering och utformning så 

att det inte blir omständigt att vänja sig vid nya verktyg eller stationer.   

□ Lyftverktyget är inte i vägen och gungar mellan operationer. 

 

Projektuppbyggnad: 

□ Tillräckliga krav har ställts på leverantören.  

□ Framtagningen har gjorts tvärfunktionellt. Ergonom, leverantör, 

montörer och GKN produktionsteknik är alla inblandade i ett tidigt 

skede. 

 

Utbildning 

□ Personen som utbildar nyanställda i att använda lyftverktyg vid 

arbetsstationen är själv positivt inställd till att använda det och 

motiverar och uppmuntrar alla till att använda dem. Personen har god 

kunskap i vad biverkningarna kan bli om man inte använder verktyget. 

□ Gemensamma utbildningstillfällen ges där man ser över användning 

samt konsekvenser av att inte använda lyftverktygen. 

□ Introducering av nyanställda sker korrekt.  

 

 

Handtag 

□ En röd tråd i utformningen av handtagen. 

□ Så långt det är möjligt eftersträvas enhandslyft. Det ger en känsla av 

enkelhet och ger möjlighet till att man kan använda den andra handen 

som stöd. Detta stöd underlättar när man skall med hög precision sätta 

in detaljen i mätutrustning samtidigt som det gör att man minskar risk 

för skador på detalj och utrustningen. Monteringstiden kortas ner. 

□ Handtaget skall utformas så att användarens armar befinner sig inom 

det gröna området i arbetsmiljöverkets föreskrifter. Armarna ska vara i 

avslappnad nittio graders vinkel i ett naturligt läge.  
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□ Placeringen av handtaget är noga motiverat. Vid enhandslyft skall 

hantagen vara anpassad till både höger- och vänsterhänta. 

 

Knappar  

□ Det framgår tydligt hur man skall använda verktyget. Greppa detaljen 

med grön och släppa den med röd och inga dubbla knapptryckningar.  

□ Är placerade i bra lägen som känns naturligt för handen så att axlar 

och armar inte överbelastas och arbetar utanför de görna området i 

arbetsmiljöverkets föreskrifter.  

□ Automatiska tiltar med knapptryckning istället för manuella. 

 

Sikt 

□ God sikt över arbetsområdet måste ges. 

□ Kan vi förbättra sikten med hjälp av belysning. 

 

Parkering 

□ Skapa ett standardiserat arbetsätt med ett tänkt rörelsemönster 

tillsammans med medarbetarna, därefter placeras det ut ett visst antal 

magneter eller krokar vid operationen eller en annan lösning där man 

kan ha verktyget i vilande läge mellan operationerna. 

 


