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Abstract 

This thesis discusses the development of an ergonomic and functional workstation for 

permeation testing of gas generators. This report is the final part of the mechanical 

engineering program at the University of Borås, comprise 15 credits. This thesis 

implementation consists of a number of multistage processes, where the result from each 

process builds off the former with the aim to create a satisfying result. 

 

The first process was the planning of the project. This included, among other, observing and 

analyzing the current workstation to gain the basic conditions to create a new station. 

 

The process following was a literature study whose purpose was to enhance the knowledge 

around subjects as ergonomics and effective product development methods, but also the 

theory about permeability. Also including in the literature study was the review of different 

checklists to identify ergonomic risks at the current workstation. 

 

The last phase of the process was idea- and concept gathering. During this phase the group 

generated different concepts through creative methods, to then be presented in small concept 

groups with the method conjoint analysis. 

 

The keyword for the development of the final design has been, throughout the process, 

functionality and ergonomics. The concept had different functions in order to make 

optimizing settings to ensure functionality and ergonomics for the individual. The design has 

reduced the risk that the results of the tests are incorrect, as this has previously been a 

problem 

 

A number of suggestions for improvement of the workstation have been suggested to make 

the workstation more ergonomic and safer in the future. 
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II 

Sammanfattning 
Denna rapport behandlar utvecklingsarbetet med att designa en ergonomisk och funktionell 

arbetsstation för permabilitetssökning av gasgeneratorer. Arbetet är den avslutande delen på 

maskiningenjörsprogrammet som görs vid Högskolan i Borås och omfattar 15 högskolepoäng. 

Projektets genomförande bestod av ett antal delmoment där resultaten stod till grund för att 

bygga vidare på nästa moment. 

 

Det första delmomentet var planering av projektet, där ingick bland annat att analysera och 

observera den nuvarande arbetsstationen för få grundförutsättningarna för skapandet av en ny.  

 

Följande delmoment var en litteraturstudie vars syfte var att förhöja kunskap kring främst 

ämnena ergonomi och effektiva produktutvecklingsmetoder, men även teori kring 

vätgaspermeabilitet. I litteraturstudien ingick även genomgång av olika checklistor för att 

identifiera risker inom området ergonomi.  

 

Projektets sista fas var idé och konceptgenerering. Här genererades olika koncept genom 

kreativa metoder för att sedan presenteras i olika konceptgenomgångar i form av conjoint 

analys. 

 

Ledordet för framtagandet av den slutliga konstruktionen har under hela processen varit 

funktionalitet och ergonomi. Konceptet hade olika funktioner för att kunna göra optimerande 

inställningar för att säkerställa funktionalitet och ergonomi för den enskilde individen. 

Designen har reducerat risken för att resultatet av testerna blir felaktiga då detta tidigare varit 

ett problem  

 

Ett antal förbättringsförslag togs fram ifall det skulle finnas behov av en mer ergonomisk samt 

säkrare arbetsstation i framtiden, såsom justerbar utrustning. 
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Förord  

Som ett avslutande kapitel på våra studier till maskiningenjörer vid Borås Högskola, gjordes 

examensarbetet på Autoliv Sverige AB, Vårgårda.   

Autoliv har under drygt 60 år utvecklat och tillverkat säkerhetssystem till person- och 

lastfordon. Genom sin mångåriga erfarenhet är Autoliv en värdsledande leverantör inom 

fordonssäkerhet och genom ständig produktutveckling behåller de sin ledande roll.  

Vi har utfört en stor del av vårt arbete på plats i Vårgårda och haft ett nära samarbete med 

personalen på avdelningen Inflators, Microline. 

Vi vill avslutningsvis tacka de personer som hjälpt oss att göra detta arbete möjligt: 

 All personal vid Autoliv Inflators för en intressant och lärorik tid.  

 David Oscarsson, Industrial Engineer Autoliv Inflator, för kontakt och handledning 

genom hela arbetet.  

 Erik Johansson, Universitetslektor vid Akademin för textil, teknik och ekonomi, Borås 
Högskola, för kontakt och handledning genom arbetet gång.  
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1 Introduktion 
Nedan presenteras det som ligger till bakgrund för arbetet samt dess syfte och avgränsningar. 

 Bakgrund 1.1

Som flertalet företag skickar Autoliv de detaljer som behöver genomgå avancerade tester på, 

till ackrediterade Provnings- och Forskningsinstitut. Detta gäller även för kvalitetstester av 

deras nya gasgeneratorer. 

 

Eftersom detta både är kostsamt och medför extra tidsåtgång har det sedan tidigare beslutats 

av företaget att köpa in utrustning och utbilda personal för att ha möjligheten att göra dessa 

tester internt.  

 

Då det visade sig att testerna som företaget hade gjort inte uppfyllde den tillförlitligheten som 

önskades sänds fortfarande de gasgeneratorerna som ska permabilitetstestas till externt 

Provnings- och Forskningsinstitut. Då önskemålet om att kunna göra testerna på företaget 

finns kvar beslutades det att designa om den befintliga arbetsstationen i förhoppning att 

arbetsstationen skall uppfylla de tekniska kraven och även vara väl utformad för användaren 

 

Den nuvarande arbetsstationen på företaget fungerar som följande: 

Gasgeneratorernas permabilitet testas med hjälp av en masspektrometer samt vakuumpump 

som mäter andelen väte som försvinner ut ur den testade gasgeneratoren. De gasgeneratorer 

som prov skall utfärdas på placeras i en kammare som i sin tur ansluts till läcksökaren, där de 

slutligen får ligga i 24 timmar. Sedan fås information om andelen väte som läckt, tid och 

temperatur med bestämda intervall. 

 

Företaget har i nuläget två olika storleker på de aktuella kammarna och beroende på vilken 

modell av på gasgeneratorn, väljs antingen den stora eller lilla kammaren. Användes den stora 

kammaren läggs denna på en polymerskiva som i sin tur ligger på själva masspektrometern. 

Väljs den lilla kammaren används en polymerdistans för att få upp kammaren till samma höjd 

som den stora kammaren. Anledningen till detta är för att höjden på det rör som kammarna 

ansluts till är inte reglerbart. Se figur 1 och 2 för visualisering av den nuvarande 

arbetsstationen.   

 
Figur 1, Masspektrometer med liten kammare utrustad 
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Figur 2, Masspektrometer med stor kammare utrustad 

De verktyg och komponenter som finns tillgängliga vid arbetsstationen förvaras i en låda vid 

arbetsstationen. De gasgeneratorer som ska testas ligger bredvid stationen i lådor. 

 

Denna lösning på arbetsstationen är inte optimal då det dels inte ges bra testvärden, detta då 

det finns en risk att kammaren inte ligger horisontellt och då inte sluter helt tätt. Dessutom är 

det inte smidigt att byta gasgeneratorer när permabilitetssökningen är färdig eftersom det inte 

finns något enkelt sätt att öppna upp kammaren. Det är dessutom, ur en ergonomisk synpunkt, 

inte gynnsamt för de personer som ska byta gasgeneratorer då det i nuläget involverar tunga 

lyft och icke ergonomiska rörelser. 

 Syfte 1.2

Syftet med arbetet är att ta fram underlag till en konstruktion som ska underlätta bytet av 

gasgeneratorer samt designa, ur en funktionalitet- och ergonomisynpunkt, en fungerande 

arbetsstation. 

 Avgränsningar 1.3

Rapporten kommer inte involvera följande punkter då rapportens magnitud hade blivit för 

omfattande. 

 

 Någon djupare teori angående masspektrometri och gaspermabilitet berörs inte i denna 

rapport. 

 En fysisk framtagning av den slutgiltiga konstruktionen. 

 En arbetsbeskrivning på hur arbetsstationen skall opereras. 

 Närmare kostnadsanalyser av detaljer 

  



 

- 3 - 

 

2 Teori och vetenskaplig referensram 
Följande teori har studerats för att få en djupare förståelse för arbetet.  

 Projektanalys 2.1

Projektanalysen är enligt Wikberg, Ericsson och Törlind (2015) ett första steg för att klargöra 

projektets syfte och reda ut eventuella oklarheter. Denna metod görs i början av projektet och 

klargör uppdragsgivarens förväntningar på projektet. Följande frågor skall besvaras. 

 

 Vad är problemet?  

 

 Vem har problemet? Vem är berörd? Varför de? Hur är de berörda? 

 

 Vilka faktorer berör uppdraget? 

 

 Vad förväntas det leda till? Vad är syftet? Vad är målet? 

 

 Vilka risker finns? Vilka utmaningar finns? Vilka förväntningar? 

 Produktanalys 2.2

För att få en förståelse av olika delmoment i framtagningen av en arbetsstation studeras 

studerades de olika stegen i produktlösning. (Johansson, Persson & Pettersson 2013). Enligt 

Johansson, Persson & Pettersson (2013) är de olika ingående dellösningar som skall uppfylla 

ett definierat behov följande 

 

 Utarbeta detaljerade kriterier 

 Utveckla lösningskoncept 

 Analysera, verifiera och välja lösningskoncept 

 Utarbeta slutgiltiga lösningen 

 Analysera, verifiera och validera den slutgiltiga lösningen  
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 Process 2.3

Ett projekt utförs enligt Tonnquist (2014) av en tillfällig organisation som under en bestämd 

tid skall leverera ett avgränsat mål till en bestämd kostnad. 

 

De olika processerna som projektet kommer att beröra ses i figur 3. 

 
Figur 3, Projektets process 

 Vätegaspermabilitet 2.4

Väte är den minsta atomen som förekommer i naturen och består vanligtvis av endast en 

proton och en elektron. Vätet kan uppträda som två sammansatta atomer vilket då bildar 

vätgas (H2). I detta tillstånd har vätgasen svårare att tränga igenom lager av material så som 

exempelvis metall. 

 

Problem uppstår dock då vätgasen separerar till två väteatomer (𝐻2) →  𝐻 + 𝐻. 
Väteatomerna kan då på grund av reduktionen i volym tränga igenom utrymmet mellan 

metallbindningarna. Efter denna genomträngning kan sedan väteatomerna reagera med 

varandra och återigen bilda vätgas 𝐻 + 𝐻 → 𝐻2. Denna övergång visas i figur 4. Denna 

genomträngning intensifieras med ökat tryck i vätgasen. Denna ökning i tryck kan exempelvis 

bero på temperaturökningar (Honeywell, 2012). Se permeabilitet vätgas figur 4 för en 

överskådlig bild av processen. 

Figur 4, Permeabilitet vätgas 
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 Masspektrometri  2.5

Masspektrometri används främst för att identifiera substanser inom den organsiska kemin. 

Provet som kan befinna sig i fast, flytande eller i gasform förs först in i en så kallad jonkälla 

som under mycket lågt tryck och förhöjd värme, förgasar provet som eventuellt är fast eller 

flytande. 

 

Då elektronernas ursprungskälla beskjuter provmolekylerna med elektroner leder detta till att 

provmolekylen exciteras och sönderdelas till laddade joner samt oladdade fragment. De 

oladdade fragmenten pumpas bort ifrån provet medan jonerna accelereras och separeras i 

jonseparatorn som består av elektrostatiskt och/eller magnetiskt fält. 

 

Då joner separeras är det främst två saker som skiljer dem åt, massa-laddningsförhållandet. 

Att svepa fältet en kort tid, ca en sekund, möjliggör en separation med masstal från 1 till 2000 

𝑚/𝑧, som är förhållandet av massan 𝑚 till laddningen 𝑧. 
 

Efter detta steg kan ett masspektrum erhållas där det är möjligt att se hur mycket av enskilda 

joner som finns i provet (Lindström 1985). Processen beskrivs i figur 5.  

 
Figur 5, En översikt av masspektrometri (USGS 2001) 
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 Ergonomi 2.6

Projektet i fråga omfattar en design av en funktionell lösning för människan i en industriell 

miljö. För att kunna garantera att designen tillgodoser individens behov kan det vara till en 

fördel att ha en förståelse om ergonomi. 

 

Enligt Bridger (2003) är ergonomi läran om interaktionen mellan maskin och människa samt 

de faktorer som påverkar deras interaktion. Ergonomins syfte är att förbättra systemets 

prestanda genom att förbättra interaktionen mellan maskin och människa. Detta kan göras 

genom att ”designa in” ett bättre gränssnitt eller ”designa ut” faktorer i arbetsmiljön som 

påverkar sambandet maskin-människa negativt.  

 

System kan exempelvis förbättras genom att: 

 Designa kontakten mellan maskin och människa så att det blir mer kompatibelt med 

uppgiften och användaren. Detta gör i sin tur det enklare att använda, samt blir det mer 

resistent mot de misstag som människor ofta gör. 

 Förändra arbetsmiljön så den blir mer säker och lämplig för arbetsuppgiften 

 Ändra arbetsuppgiften så den blir mer kompatibel med användaren  

För arbetsstationen som ska utformas, gäller det att förbättra användargränssnittet och göra 

arbetsuppgiften mer överrenstämmande med arbetaren. 

2.6.1 Antropometisk data 

Ordet antropometri betyder enligt Bridger (2003) mätning av den mänskliga kroppen och 

härstammar från de grekiska orden ”anthropos” (människa) och ”metron” (att mäta). 

Antropometrisk data är information angående människans kroppsmått, så som räckvidder, 

proportioner, kroppsställningar och liknande. 

 

Informationen används inom ergonomin för att bestämma de fysiska dimensionerna av bland 

annat utrustning, arbetsytor, kläder och möbler. Detta för att försäkra sig om att den fysiska 

matchningen mellan dimensionerna för utrustning och produkter stämmer med de 

motsvarande användardimensionerna. 

 

Vid bra design av produkter och arbetsplatser är det dessutom viktigt att beakta den 

antropometriska variationen av människor. Enligt Pheasant (2014) är de flesta kroppsmått 

normalfördelade över en population. Beroende på vilka egenskaper som eftersöks på den 

produkt eller arbetsplats, utformas specifika mått eller utrymmen efter storlek på individerna. 

Ska exempelvis rörelseutrymme designas vid en arbetsstation bör designen utgå från de 

största individernas och då används mått ur den 95:e percentilen. Vad som menas med detta är 

att 95 % av de individer, ur en normalpopulation sett, har ett mindre värde på detta mått. 

Designas det efter den 5:e percentilen innebär det här att 5 % av populationen har ett lägre 

värde. Måtten skiljer sig på män och kvinnor då största/minsta kroppsdimensionerna här kan 

variera. 

 

I detta projekt berörs antropometrisk data på skulderhöjd och armbågshöjd, punkt 1 och 2 i 

figur 6, då det är här möjliga belastningsskador kan inträffa vid arbetssationen.  

 

De mått på skuldra och armbåge som kommer användas som referens vid utformningen av 

arbetsstationen visas i tabellerna 1 och 2. Värdena i tabellerna 1 och 2 bygger på data från 

Applied Ergonomics (2009). 
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Figur 6, Antropometiska mått (Applied Ergonomics 2009) 

Tabell 1, Axelhöjd stående 

Axelhöjd stående 95:e Percentilen 5:e Percentilen 

Kvinnor 1462.8 mm 1254.8 mm 

Män 1562.2 mm 1345.9 mm 

 
Tabell 2, Armbågshöjd 

Armbågshöjd stående 95:e Percentilen 5:e Percentilen 

Kvinnor 1128.7 mm 956.0 mm 

Män 1195.6 mm 1012.0 mm 

 

Dimensionen 95:e percentilen män samt 5:e percentilen kvinnor för axelhöjd stående position 

blir då 1562,2–1 254,8 mm. 

 

För armbågshöjd stående blir dimensionen, för 95:e percentilen män samt 5:e percentilen 

kvinnor, 1195,6–956,0 mm 

 Krav 2.7

För att säkerställa att kraven för produkten uppfylls är det fördelaktigt att involvera 

uppdragsgivarens representanter direkt i utvecklingsarbetet. Detta säkerställer att 

uppdragsgivarens behov inte glöms bort (Bergman, Klefsjö 2012). 

 

Uppdragsgivaren kan involveras i utvecklingsarbetet genom att de exempelvis får bedöma ett 

antal koncept vid diverse konceptgenomgångar för att på så sätt kunna säkerställa att tidigare 

ställda krav tillgodoses. 

 Conjoint Analys 2.8

Conjoint analys är enligt Bergman och Klefsjö (2013) en lite annorlunda tillämpning av 

försöksplanering. Syftet med denna metod är att identifiera vilka egenskaper som är viktiga 

för uppdragsgivaren. Detta då många egenskaper lätt definieras som mycket viktiga. 

 

Vid användning av Conjoint Analys får uppdragsgivaren ta ställning till olika koncept där 

vissa egenskaper har satts till en hög respektive låg nivå. På så sätt tydliggörs det vilka 

egenskaper som är viktigast. 
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 Behovsanalys 2.9

Behov förändras sällan genom tiden lika frekvent som lösningar. Ett exempel som tas upp av 

Wikberg, Ericsson & Törlind (2015) är behovet av att lagra data. Behovet är desamma men 

det har framkommit flera olika lösningar sedan de första disketterna kom ut på marknaden, 

bland annat USB, hårddiskar och molntjänster. Detta ger förståelsen att bland annat säkra 

produkten inför framtida ändringar. 

 Koncept och idégenerering 2.10

För framtagning av en konstruktion skapas produktlösningen enligt (Johansson, Persson & 

Pettersson 2013) med ingående dellösningar som skall uppfylla ett definierat behov. Här 

ingår: 

 Utarbeta detaljerade kriterier 

 Utveckla lösningskoncept 

 Analysera, verifiera och välja lösningskoncept 

 Utarbeta slutgiltiga lösningen 

 Analysera, verifiera och validera den slutgiltiga lösningen  

Det är kring dessa punkter idé och konceptgenereringen bör ta hänsyn till för att skapa en 

godtagbar lösning. 

 Kreativa metoder 2.11

För att snabbt få fram olika koncept som kan svara för lösningen på problemet användes olika 

modeller som har till uppgift att stimulera det kreativa tänkandet. 

 

Kreativitet handlar enligt Wikberg, Ericsson & Törlind (2015) om att ha en förmåga att skapa 

nya idéer samt att kunna ”tänka utanför boxen”. Att just tänka utanför boxen kan uppfattas 

som lite svårt ibland, då det ofta utmanar det vanliga tankesättet. Det är dock nödvändigt för 

att på ett tidseffektivt sätt få fram flertalet idéer som kan arbetas vidare på. 

 Koncept 2.12

Begreppet koncept definieras enligt Johansson, Persson & Pettersson (2013) i 

konstruktionssammanhang som en första antydan till en lösning av ett specifikt 

konstruktionsproblem. Lösningen innehåller vanligtvis: 

 

 En överslagsmässig produkt-layout 

 Preliminär kostnadsuppskattning 

 Beskrivning av den tekniska lösningen 

 Lösningens egenskaper i förhållande till produktspecifikationen 

 Motiv för dellösningar 

 Överslagsberäkningar, analyser och experiment samt erhållna resultat av dessa 

Konceptet innehåller inte den mängd info som krävs för att kunna ta fram en fullt färdig 

prototyp. Detta kräver vidareutveckling av konceptet. 
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 Brainstorming 2.13

Brainstorming är en väletablerad metod när det kommer till att få fram kreativiteten hos 

personer. Metoden utvecklades på 1960-talet utav Osborn och går främst ut på att deltagarna 

tillåts att tänka och tala fritt. 

 

Det finns enligt Wikberg, Ericsson & Törlind (2015) antal grundregler som bör följas under 

genomförandet av brainstorming: 

 

1. Det är inte tillåtet att kritisera dig själv eller andra. 

Lösningarna behöver inte vara logiska eller ekonomiskt hållbara. Det viktigaste är att 

få fram olika infallsvinklar. 

2. Vilda och galna idéer. 

Det finns inga begränsningar på hur vilda och galna idéerna kan vara. Alla är 

skyddade emot kritik. 

3. Förbättringar och förändringar. 

Sök möjligheter att kombinera och förbättra andra deltagares Idéer. Detta steg får inte 

uppfattas som kritik, det är snarare vidareutveckling. 

4. Kvantitet. 

Målet är att få en stor mängd idéer snarare än att sikta på ett fåtal väluttänkta. Detta 

grundar sig i att kunna få ett stort antal idéer att välja ifrån. 

 Braindrawing 2.14

För braindrawing gäller samma regler som för brainstorming. Med detta menas att det är 

förbjudet att kritisera samt att en stor mängd av idéer uppmuntras. 

 

Skillnaden är främst enligt Wikberg, Ericsson & Törlind (2015) istället för att yttra sig om 

olika idéer så används olika block där varje deltagare under en begränsad tid skissa på en 

lösning. Deltagarna byter sedan plats alternativt skiss och fortsätter utvecklingen på den nya 

skissen. Metoden bidrar till att de skisser som skapas är gemensamma. Ingen blir då ensam 

upphovsman till en skapad idé. 

 Virtual prototyping 2.15

En metod som har blivit mer vanlig i takt med datorenas kraft har ökat är Virtual prototyping. 

Metoden går enligt Wikberg, Ericsson & Törlind (2015) exempelvis ut på att designern har 

som utgångspunkt en skiss som sedan börjar modeleras på. 

 

Metoden är effektiv eftersom datorprogrammet ger en tydligare bild av skissen, på så sätt kan 

fel upptäckas i ett tidigt stadium.  

 

Wikberg, Ericsson & Törlind (2015) betonar även att inte försköna den virtuella prototypen 

genom exempelvis olika renderingsverktyg om feedback efterfrågas ifrån en grupp. Detta då 

prototypen kan uppfattas som färdig produkt och att det är ett för sent skede att göra 

ändringar. 
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 Konceptutvärdering 2.16

Målet med en konceptutvärdering är enligt Johannesson, Persson, Pettersson (2013) att 

bedöma en produkts kvalité sett till de krav som har ställts på produkten. Med andra ord 

menas det att på ett tidigt stadium bedöms det om den framtida produkten kommer att leva 

upp till de krav som har ställts. För att kunna göra en bedömning av detta användes en 

kombination av Conjoint analys och Pughs matris, Bergman och Klefsjö (2014). 

 

Pughs matris går ut på att en matris ställs upp där olika krav har ett mätbart värde för kundens 

upplevelse av produkten. De olika koncepten värderas sedan efter hur väl de uppfyller ställda 

krav och egenskaper. Matrisen är användbar då den inte enbart väljer bort olika koncept utan 

även succesivt gör förbättringar genom att ta tillvara på idéer ifrån bortgallrade koncept 
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3 Metod 
Följande metod har implementerats i projektet. 

 Nulägesbeskrivning  3.1

I dagsläget så används inte mätmaskinen då den anses för otillförlitlig. Detta då bland annat 

arbetsstationen inte har något utarbetat stöd för kammarna. Detta är viktigt då mätningar av 

gasläckage skall göras. 

 

Bordet som mätmaskinen står på är ca 920 mm högt vilket medför att vid byte av 

gasgeneratorer så måste den genomsnittlige användaren lyfta armbågarna högt till en 

obekväm position. 

 

Då den stora kammaren trycker ned plastmattan som ligger under så medför det att en hög 

friktion skapas och bytet försvåras. 

 

Den lilla kammarens stöd bedöms som ostadigt, då precis efter öppnandet av den lilla 

kammaren måste denna hållas för att den inte skall ramla ihop. 

 

Detta var problem som observerades vid en undersökning av mätstationen och motsvarar 

utgångspunkten för arbetet. För visuell bild se figur 1 och 2 under kapitel 1.1 – Bakgrund. 

 

En marknadsanalys gjordes för att samla in kunskap om främst olika externa komponenter 

som skulle underlätta framtagningen av arbetsstationen. Detta då företagets maskiner var 

anpassade för en helt annan produkt än framtagning av diverse olika prototyper, samt att 

enstyckstillverkning är kostsamt om prototypen skulle byggas av extern part. 

 

Tre olika tillverkare av så de önskvärda externa komponenterna hittades genom sökningar 

online. Dessa tre återförsäljare som visas i tabell 3 säljer alla lika produkter till ett snarlikt 

pris.  
Tabell 3, Extern komponent tillverkare 

Extern komponent tillverkare 

Bosch Rexroth 

AluCon 

Easy Systems 

 

Bosch valdes som leverantör till de olika profilerna främst för att de kunde erbjuda CAD-filer, 

vilket gör att det enkelt går att visuellt modellera arbetsstationen. Ingen annan tillverkare 

erbjöd detta, och då detta arbete är att ta fram underlag för en arbetsstation föll de återstående 

leverantörerna på denna punkt.  

 Litteraturstudie  3.2

Litteraturstudiens syfte var att förvärva kunskap som var nödvändig i projektet för att utforma 

en ergonomisk och funktionell arbetsstation. Se tabell 4 för de sökord som använts. 
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Tabell 4, Sökord 

Sökning Databas Datum Sökord Avgränsningar 

1 Summon   Kvalitet  - 

2 Summon   Ergonomics Bibliotekets katalog 

3 NIOSH   Musculoskeletal Disorders  - 

4 Summon   Workplace design 
Vetenskapliga 

publikationer 

5 Summon   Produktutveckling Bibliotekets katalog 

6 Summon   Bodyspace  - 

7 Summon   Projektledning Bibliotekets katalog 

8 Summon   Process Bibliotekets katalog 

 

För informationssökning online har främst verktyget SUMMON använts som är en söktjänst 

från Högskolan i Borås bibliotek. Sökorden som behandlades var främst ergonomi, 

masspektromi, samt produktutveckling. 

 

Litteraturstudien resulterade i att information som kom till nytta för projektet samlades in. Här 

användes kurslitteratur som har använts under högskoleingenjörsutbildningen i maskinteknik 

på Borås högskola för att erhålla betydande information. Men även böcker och checklistor 

rörande ergonomi som ansågs kunna frambringa kunskap till projektet.  

 

Alla de relevanta sökresultaten lästes igenom och därefter beslutades det om litteraturen var 

relevant eller inte för arbetet. Litteratur som bedömdes relevant var sådan som hade hög 

validerad källa och som påträffades flertalet gånger i andra artiklar.  

 

Var informationen utdaterad kontrollerades denna med nyare litteratur eller artiklar för att 

försäkra att informationen fortfarande var korrekt.  

 

 Intervjuer och kommunikation 3.3

Under arbetets gång har en nära dialog förts med företaget. Detta har varit i form av samtal 

med conjoint analys gruppen som skapades i början av arbetet. Genom dessa samtal togs 

projektanalysen och kraven för arbetet fram. Dessutom presenterades koncepten för denna 

grupp där de utvärderades och bedömdes.  

 

Det utfördes intervjuer där de anställda, som ska komma att arbeta med stationen, fick komma 

med önskemål och förbättringsförslag, vilket presenteras under kapitel 4.2 - Behovsanalys. 

Utöver detta genomfördes dessutom mätkontroller av de anställda, som ska komma att arbeta 

med stationen. Detta för att jämföra den teori som behandlas under kapitel 2.6.1 – 

Antropometisk data med de anställda och påbörja förbättringsarbetet ur en ergonomisynpunkt. 
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4 Resultat 
Här presenteras resultatet från arbetets gång samt ges det en redogörelse av den slutgiltiga 

konstruktionen.  

 Identifierad projektanalys 4.1

En projektanalys har använts i detta uppdrag för att tydliggöra projektets olika moment. För 

detta ställs vanligtvis fem frågor som syftar till att ge ökad förståelse. Se nedan för 

frågeställning kontra svar. 

 

 Vad är problemet?  

– Det finns en arbetsstation som inte lever upp till sin fulla potential. 

 

 Vem har problemet? Vem är berörd? Varför de? Hur är de berörda? 

 – De har outnyttjade resurser som kan kvalitetssäkra gasgeneratorer. Detta uppdrag 

ligger nu på en extern part. 

 

 Vilka faktorer berör uppdraget? 

 – Det berör aspekterna tid, pengar, ergonomi och funktionalitet. 

 

 Vad förväntas det leda till? Vad är syftet? Vad är målet? 

 – Förväntas leda till besparingar inom främst faktorerna tid och ekonomi. Detta då det 

tar tid att skicka prover till annan ort, samt att det är kostsamt att testa hos extern part.  

Kunna använda outnyttjade resurser som finns på företaget, en masspektrometer finns 

redan på företaget. 

 

 Vilka risker finns? Vilka utmaningar finns? Vilka förväntningar? 

 – Förväntningarna är att arbetsstationen skall vara så pass funktionell att den 

säkerställer testet samt vara ergonomisk. Hot som projektet ställs inför är kostnader för 

att säkerställa stationens ergonomi. Felaktiga toleranser som kan komma att störa 

funktionaliteten för arbetsstationen. Hållfasthetsrisker, då den stora kammaren väger 

ca 20kg. 

 Behovsanalys 4.2

För att få information och synpunkter från de som skall arbeta med mätutrustningen gjordes 

en behovsanalys med de anställda. Detta för att få information kring hur de upplever den 

befintliga arbetsstationen samt vilka önskemål de har på arbetsstationen som skall designas. 

Följande punkter önskades: 

 

 Rikligt med bordsyta. 

 Gärna finnas en verktygspanel där diverse utrustning kan hängas. 

 Konstruktionen skall inte vara ömtålig. 
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 Kravspecifikation 4.3

Vid projektets implementering gavs följande krav på konstruktionen och arbetsstationen. 

 

 Ingen del av konstruktionen får vidröra mätutrustningen. Detta för att undvika möjliga 

skador på utrustningen.  

 Konstruktionen ska vara stadig. Den ska väl klara av uppgiften som ställs rent 

hållfasthetsmässigt genom att kunna bära upp den vikt som konstruktionen kommer 

utsättas för. 

 Konstruktionen ska vara så låg som möjligt. Detta för att undvika att ett nytt fäströr, 

mellan kammare och mätutrustning måste införskaffas. Detta för att ett nytt fäströr 

skulle kunna påverka mätvärden och på så sätt försvåra bedömning av resultatet. 

 Arbetsstationen skall vara ergonomisk samt följa företagets interna ergonomistandard.  

 Högt fokus skall ligga på funktionalitet. Det skall vara enkelt att byta provobjekt. 

 Analys av arbetsstation 4.4

En analys av platsen som den nya arbetsstationen var tänkt att placeras på gjordes vilket 

uppmättes till drygt 800x1600 mm. Det är inom dessa mått som arbetsstationen får förhålla 

sig inom. 

 

Kritiska mått som uppmättes för själva konstruktionen var att höjden på mätutrustningen till 

den stora kammarens centrum, denna uppmättes till drygt 350 mm. Detta mått påverkar den 

ergonomiska delen då det inte är föredelaktigt att arbeta högt med armarna. 

 

Avståndet mellan fästanordningen och mätutrustningens ovansida som definierar utrymmet 

som kammarna har var 81 mm. 

 

Storleken på den stora kammaren var 145 mm i diameter och den lilla kammarens diameter 

var 77,7 mm. 

 

 Resultat av ergonomi genomgång 4.5

En ergonomianalys av den befintliga arbetsstationen gjordes för att identifiera de risker som 

förekommer ur en ergonomisk synpunkt. 

 

Genom att gå igenom checklistan Identifikation av riskerna (Nylund 2014) och tabellen över 

muskuloskeletala risker i arbetslivet (Centers for Disease Control and Prevention 1997), se 

bilaga 1 och 3, uppkom en klarare bild över var bristen på ergonomi låg vid den gamla 

arbetsstationen. Den genomförda checklistan Identifikation av riskerna presenteras i bilaga 2. 

 

Den höga kraftanvändning framkommer främst när den stora kammaren ska monteras på plats 

eller när byte av gasgenerator sker. Anledningen till att kraftanvändningen klassas som hög är 

på grund av att den stora kammaren väger ca 20 kg totalt och friktionen mellan polymerskivan 

och kammaren. Tyngden kombinerat med friktionen resulterar i att personal är tvungen att 

lyfta kammaren för att möjliggöra byte av gasgenerator. Vid denna rörelse finns det då även 

risk för att en dålig arbetsställning kan uppstå, detta då en framåtlutad position måste intas för 

att påbörja ett lyft av kammaren. Detta för att undvika den tidigare nämnda friktionen. 
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När kammaren har monterats på plats kommer storleken på kammaren inte bytas innan alla 

stickprov i samma storlek har läcksökts i mätstationen. Ett provuttag från en produktion 

innehåller ca tre gasgeneratorer och varje objekt testas i ca 24 timmar. Detta medför att 

kammarbyte sker på sin höjd tre gånger per vecka och resulterar i att risken för 

belastningsskador som uppkommer på grund av frekvent arbete under en längre tid anses som 

relativt låg. 

4.5.1 Utvärdering antropometiska data  

För att anpassa stationen enligt de antropometriska data, som studerats under kapitel – 2.6.1 

Antropometisk data, jämfördes de relevanta dimensioner som presenterades i tabell 1 och 2 

med de individer som ska komma att operera vid arbetsstationen. Detta ska finnas med vid 

utformning av hela arbetsstationen. 

 

Se tabell 5 för de olika längddata som uppmättes vid mätning av individer som ska komma att 

arbeta vid stationen. 

 
Tabell 5, individer som ska komma att arbeta vid stationen 

Individ Axelhöjd stående (mm) Armbågshöjd stående (mm) 

1 1506 1099 

2 1530 1137 

3 1559 1159 

4 1478 1073 

5 1460 1053 

 

Med detta i åtanke bör de höjdmått, som bedöms som ergonomirisker, dimensioneras till det 

övre dimensionsspannet som ges av tabell 1 och 2 för att passa denna individgrupp. Men för 

att kompensera för att personal, som hamnar i det lägre dimensionspannet, ska kunna arbeta 

ergonomiskt vid arbetsstationen föreslås ett höj- och sänkbart bord. 

 Konceptgenomgångar 4.6

Konceptgenomgångar användes för att få feedback ifrån uppdragsgivaren rörande olika 

tekniska lösningar. I dessa visades prototyper upp med olika egenskaper för att på så sätt 

kunna använda sig utav conjoint analys för att klargöra vilka egenskaper som anses ha mest 

betydelse för företaget. 

 Konceptpresentation 1 4.7

Då kraven växte fram och utvecklades under arbetets gång användes metoden conjoint analys 

vid prototyputvärderingen för företaget. Två olika prototyper togs fram med två egenskaper 

som hade satts på hög respektive låg nivå. Dessa var egenskaperna ”lågt byggd” samt hög 

hållfasthet. Prototyperna presenteras i kapitel - 4.7.1 och kapitel - 4.7.2 

4.7.1 Prototyp 1.A 

Prototypen var designad för att vara hållfast och ha en hög säkerhetsmarginal mot böjningar. 

Dock påverkade denna hållfasthetsegenskap egenskapen ”lågt byggd” negativt eftersom den 

stången under skenan adderade höjd till konstruktionen. Prototypen visas i figur 7. 
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Figur 7, Prototyp 1.A 

4.7.2 Prototyp 1.B 

Prototypen kan till viss del ses som en motsatts till den första då den är lågt byggd men inte 

alls säker sett till egenskapen hållfasthet, då det inte finns någon förstärkning till skenan.  

Prototypen visas i figur 8. 

 
Figur 8, Prototyp 1.B 

4.7.3 Konceptutvärdering 1 

Prototypen som valdes var 1.B detta då egenskapen ”lågt byggd” var högt prioriterad för att 

undvika att behöva införskaffa ett nytt fäströr. Dock framfördes åsikter att försöka utveckla en 

ännu lägre arbetsstation med högre hållfasthet än de båda prototyperna. För effektivisering av 

tillverkningskostnader och framtagningsprocessen önskades en konstruktion med mer 

externtillverkade detaljer. 

 

Dessa krav från uppdragsgivaren klargjorde vilka olika krav som var betydande för 

konstruktionen. En pugh-matris skapades för att ligga till grund vid nästa genomgång. 

Kolumnen referens är struken då det inte finns ett nuvarande system i form av en konstruktion 

eller koncept. Matrisen ses i tabell 6. 

 

Bedömningen i tabellerna 6, 10, 11 och 12 går från 1 till 5 där 1 motsvarar en inte önskvärd 

egenskap medan 5 motsvarar en mycket önskvärd egenskap. Indexet ”+” indikerar om 

egenskapen uppfylls och indexet ”-” indikerar om egenskapen inte uppfylls. Bedömningen av 

engenskapen beslutades av conjoint analys-gruppen. 
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Tabell 6, Kravspecifikation prototypgenomgång 1 

  
Koncept     

Krav Viktning - 1.A 1.B 

Lågt byggd 5 

R
ef

er
en

s 

-5 +5 

Få inköpta detaljer 4 -4 -4 

Hög hållfasthet 4 -4 -4 

summa +     0 5 

summa -     -13 -8 

Nettovärde     -13 -4 

Rangordning     2 1 

Vidareutveckla     Nej Ja 
 

 
Tabellen tydliggör att prototyp 1.A inte uppfyller något av de ställda kraven medan prototyp 

1.B uppfyller ett av kraven. Detta medför att prototyp 1.B kommer att vidareutvecklas och 

efterföljande prototyper, som kommer att behandlas i prototypgenomgång 2, kommer ha 

denna prototyp som grund. 

 Prototypgenomgång 2 4.8

Braindrawing tillsammans med de fastställda kraven ifrån prototypgenomgång 1 användes 

främst för att ta fram två nya koncept. Dock utgick braindrawing-sessionen ifrån frågan ” Hur 

kan den valda prototypen förbättras” istället för framtagning av helt nya idéer. 

 

Två nya egenskaper utvecklades under arbetet och lades till i matrisen. Dessa två egenskaper, 

justering av kammare och högre hållfasthet, var svåra att kombinera så att bägge uppfylls fullt 

ut då grövre profiler begränsar justering av modulerna. De utvecklade prototyperna 

presenteras under kapitel 4.81 och 4.82. 
 

4.8.1 Prototyp 2.A 

Prototyp 2.A är byggd så att den har en gedigen hållfasthet samt är lågt byggd. Den har viss 

typ av ställbarhet vid aluminiumprofilernas ben, dock är denna justeringsmöjlighet lika bra 

som prototyp 2.B. Så justeringsmöjligheterna får bedömas som låg. Prototypen ses i figur 9. 

 
Figur 9, Prototyp 2.A 

4.8.2 Prototyp 2.B 

Prototyp 2.B har lägre mekanisk hållfasthet än föregående prototyp då den använder storleken 

45x45 mm och inte 45x90 mm aluminiumprofiler från Bosch Rexroth. Valet av 45x45 mm 
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profiler möjliggör att skruvar kan användas för att ändra modulernas läge. Mer om denna 

lösning presenteras senare under kapitel 4.10.4 – Fast modul. Denna prototyp får betraktas 

som låg i egenskapen hållfasthet samt hög i justerbarhet jämfört med prototyp 2.A. För 

prototyp 2.B, se figur 10. 

 

 
Figur 10, Prototyp 2.B 

För att undersöka hur mycket 45x45 profilerna böjs gjordes CAE-beräkningar i verktyget 

Creo 2.0 simulate. Det ställdes upp randvillkor för att säkerställa att konstruktionen inte 

deformeras när den större kammarens tyngd vilar på modulerna. I beräkningen användes en 

kraft på 500 N i Y-led (se riktning på de gröna pilarna i figur 11). Detta ger en 

säkerhetsmarginal på ca 60 % då den stora kammarens kraft nedåt är ca 196 N till följd av 

tyngden. 

 

Då intresset endast var att testa profilernas hållfasthet togs inte skena eller vagn med i 

analysen. 

 

Materialen som användes i de olika testerna som presenteras i tabell 7,8 och 9 är de material 

som finns inlagda i Creo simulates material-bibliotek. Materialen valdes för att ge en 

uppfattning hur olika material på komponenterna av konstruktionen skulle påverka 

egenskaperna sett till hållfasthet. 

 
Figur 11, Kraftens riktning 

Materialet som applicerades på 45x45 profilerna var AL6061, se tabell 7.  
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Tabell 7, AL6061 

Elasticitetsmodul 6.89476*10
7
 [kPa] 

Poisson's tal 0.3 

 

Plasten som användes till modulerna med materialegenskaperna och var av typen PVC, se 

tabell 8. 

 
Tabell 8, PVC 

Elasticitetsmodul 2.99991*10
6
 [kPa] 

Poisson's tal 0.4 

 

Stålet som användes till de rörliga plattorna har materialegenskaperna som presenteras i tabell 

9. 

 
Tabell 9, Stål 

Elasticitetsmodul 1.99948*10
8
 [kPa] 

Poisson's tal 0.27 

 

Analysen visade att den maximala böjningen var drygt 0,1 mm vid kraften 500 N i modellens 

Y-led, se figur 12. 

 

Detta innebär att 45x45 mm profilerna kan användas till konstruktionen då böjningen 

bedömdes som acceptabel. 

 

  
Figur 12, Maximal böjning 

4.8.3 Respons av prototypgenomgång 2 

Båda prototyperna ansågs ha hög hållfasthet efter redovisade beräkningar från 45x45 mm 

profilerna. Det bestämdes att olika lösningar från båda prototyperna skulle kombineras till en 

enda lösning. 

 

Genomgången visade att de bägge konstruktionerna inte var tillräckligt låga då de med den 

stora kammarens inte gick att fästa mätutrustningens fäströr med kammaren. Dock ansågs 

genomgångarna ha bringat tillräckligt med klarhet för att utveckla en detaljkonstruktion 

inspirerade av de två olika koncepten samt med hjälp av Pughmatrisen som skapades efter 

konceptgenomgången, se tabell 10. 
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Ett förslag angående ett så kallat mellanstag önskades för att ytterligare stabilisera 

konstruktionen och för att säkerställa att konstruktionen inte står snett. Detta hade då kunnat 

påverka glidegenskaperna och livslängden på vagnarna negativt då en viss del av kullagren i 

vagnarna får en högre belastning. Mellanstaget tas inte med i Pughmatrisen då det enkelt kan 

appliceras mellan 45x45-profilerna på de båda prototyperna. 

 
Tabell 10, Kravspecifikation prototypgenomgång 2 

  
Koncept     

Krav Viktning - 1.B 2.B 

Tillfredställande låg 5 

R
ef

er
en

s 

-5 -5 

Få inköpta detaljer 4 +4 +4 

Hög hållfasthet 4 +4 +4 

Justerbar höjd 3 -3 +3 

Få moduler 3 +3 -3 

summa +     11 11 
summa -     -8 -8 

Nettovärde     3 3 

Rangordning      1 1  
Vidareutveckla     Kombinera 
 

Matrisen tydliggör att de olika koncepten hade både för och nackdelar och gruppen valde att 

kombinera de olika egenskaperna. För att uppnå ett tillfredställande resultat måste 

konstruktionen sänkas ytterligare så att de bägge kammarna är på samma nivå som 

masspektrometerns fäströr. 

4.8.4  Omdesign av hållaren  

Hållaren designades om för att minst motsvara den nuvarande polymerskivan. Med detta 

menades att avståndet från den stora kammarens botten till masspektrometern maximalt fick 

vara 10 mm. 

 

En kraft på 500 N simulerades i centrum av hållaren för att på så sätt likna kraften av den 

stora kammaren. 

 

En beräkning gjordes för en 4 mm tjock bottenplatta med 8 mm tjocka sidor. Måttet på 4 mm 

valdes för att ge en säkerhetsmarginal till permeabilitetssökaren vid form av böjning. Måttet 

på 8 mm valdes dels för att ge ytterligare säkerhetsmarginaler till hållaren, samt att sidorna på 

hållaren inte begränsades av permeabilitetssökaren så som bottenplattan gör. Figur 13 visar att 

böjningen blir 0,125 mm som den röda färgen indikerar.  
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Figur 3, Böjning 4 mm platta 

Detta resultat var tillfredställande eftersom det visade att en säkerhetsmarginal på 6 mm ned 

till läcksökaren vid användning av en 4 mm tjock bottenplatta tillsammans med 8 mm tjocka 

väggar kan användas. 

 

Materialet som användes för hållaren i beräkningen var stål. Samma materialegenskaper som i 

den tidigare analysen användes.  

 Utformning av övrig utrustning 4.9

Utöver konstruktionen behövs övrig utrustning så som arbetsbord, utrustningsförvaring och 

materialfasad anpassas till arbetsstationen.    

4.9.1 Arbetsbord 

En bekväm arbetshöjd för att öppna kammaren bestämdes enligt de antropometriska data som 

studerades, till en höjd runt armbågen. Enligt dessa data, om hänsyn tas till måtten för 95:e 

percentilen män och 5:e percentilen kvinnor, ges en dimensionsbredd från 1195,6 mm till 

956,0 mm, se tabell 2. Helst skulle detta höjdmått utgå ifrån den 5:e percentilen kvinnor men 

då ytterligare höjdmått spelar roll för att arbetsstationen, så som exempelvis höjden för 

bordsytan, dimensioneras bordet efter detta måttspan.  

4.9.2 Utrustningsförvaring 

Då arbetsytan på bordet minskar, på grund av att den funktionella konstruktionen tar mer plats 

än den ursprungliga lösningen, ges det mindre plats för förvaring i låda av verktyg och extra 

komponenter. Den optimala lösningen är att utnyttja väggytorna vid platsen för den nya 

arbetsstationen. Detta sker enklast genom att införskaffa en verktygspanel där utrustningen till 

arbetsstationen kan förvaras. Dock bör hänsyn tas till de antropometriska data som har 

studerats. Verktygen och komponenter bör vara placerade så att personal enkelt kan sträcka 

sig efter dessa utan att behöva anstränga sig nämnvärt. Den dimensionsbredd som bör 

implementeras här är den som uppkommer ur tabell 2, det vill säga mellan 1195,6 mm och 

956,0 mm. Även här används dimensionsbredden för 95:e percentilen män till 5:e percentilen 

kvinnor. 
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4.9.3 Materialförvaring 

Lösningen med materialförvaringen fungerar i nuläget bra. Att ha de komponenter som ska 

testas på materialvagnar bredvid arbetsstationen i lådor är en acceptabel lösning för att inte 

blanda ihop komponenterna. Därför har ingen förändring föreslagits. 

 Slutlig konstruktion 4.10

I den slutgiltiga konstruktionen har alla de krav som uppkommit tagits till vara på samt några 

få detaljer har ändrats, se figur 14. 

 

 
Figur 4, Detaljkonstruktion 

4.10.1 Fästanordning 

För att konstruktionen skall vara stabil vid användning har den utrustats med 

skruvanordningar. Dessa fästes genom att ett hål borras i bordet, så att en skruv på så sätt kan 

fästas med hjälp av en mutter på undersidan. I fästanordningen användes så kallad T-nut, 

45x45-connector från tillverkaren Bosch Rexroth, samt skruv och bricka av M8 respektive 

M10. Se figur 15. 

 

T-nuten möjliggör att kunna fästa skruvar i Bosch profilerna utan att behöva borra och gänga 

hål i dessa. Med hjälp av en 45x45-connector kan profiler bindas samman och i detta fall kan 

även profiler låsas i bordsytan med hjälp av dessa.  

 

 
Figur 5, Fästanordning bord 

4.10.2 Stöd av stommen 

Vid hopsättningen av 45x45-profilerna används en 45x45-connector och T-nut samt 

ytterligare en 45x45 profil från Bosch Rexroth. För att på så sätt ge en bättre stabilitet till 

konstruktionen, se figur 16. 
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Figur 6, Stabilitets säkring 

4.10.3 Hållaren 

Hållaren är designad med 8mm tjocka plattor med undantag för bottenplattan som enligt har 

en tjocklek på 4mm. Plattornas tjocklek valdes för att säkerställa kravet på hållfasthet, se 

kapitel 4.8.4 – Omdesign av hållaren för beräkning av böjning för hållaren. Detaljen visas i 

figur 17. 

 
Figur 17, Hållare 

4.10.4 Fast modul 

Modulerna som ses i figur 18 sitter alltid i hållaren oavsett val av kammare. De har en lutning 

på 45° som gör att kammarens rörelser i sidled är mer begränsade. Dessutom har 

justeringsmöjligheter av kammaren skapats genom att press-passa ett gängat rör i den fasta 

modulen. I dessa rör installeras en skruv med spårryttare, för att förhindra att skruven skruvas 

in eller ut ur hållaren. Denna lösning möjliggör då att kunna förflytta den fasta modulen mot 

hållarens centrum och i sin tur då kunna reglera kammarens centrum upp och i sidled. För den 

fasta modulen, se figur 18. 
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Figur 18, Fast modul 

4.10.5 Liten modul 

Eftersom det är önskvärt att ha den lilla kammaren på samma höjd som den stora kammaren 

krävs det en modul för att höja upp centrum på den lilla kammaren till samma nivå som den 

stora kammaren. Detta görs dels med den lilla modulen som placeras ovanpå de fasta 

modulerna och med hjälp av regleringslösningen som beskrevs ovan under kapitel 4.10.4 - 

Fast modul. Modulen är konstruerad att passa på den 45 gradiga lutning som de fasta 

modulerna har. Den lilla modulen visas i figur 19. 

 

 
Figur 19, Liten modul 

4.10.6 Justering av höjd 

För att kompensera för fel som kan uppstå vid tillverkningen, samt att ge mer frihet till 

företaget att själva reglera vissa höjder på konstruktionen, valdes det att ett antal delar av 

konstruktionen ska vara justerbara. Detta är fördelaktigt då det inte fanns ritningar tillgängliga 

på de bägge kammarna eller på masspektrometerns rör. På grund av komponenternas 

svårmätta geometri kunde de mått som uppmättes endast användas till en ungefärlig ritning, 

vilket i sin tur gjorde att valet av justerbara delar till konstruktionen implementerades. 

4.10.7 Stomme 

De Bosch profiler som har en lodrätt position, se figur 20 och 21, är dimensionerade några 

millimeter för långa för att kunna stödja en möjlig höjdändring. Genom att lossa de 

connectorns som håller ihop de horisontella och lodrätta Bosch profilerna kan de horisontella 

profilerna sänkas eller höjas. Detta då för att kunna ge mer utrymme att ställa in höjden till 

den mest optimala för aktuell kammare. Se markering i figur 20 och 21 för lägesändring.  
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Figur 20, Översta läget 

 
Figur 21, Justering av läge  

4.10.8 Justering av höjd - fast modul 

Funktionen för justering genom skruvarna beskrivs i kapitel 4.10.4 – Fast modul. I figur 22 så 

visas det lägsta läget som den stora kammaren kan ha då den är i kontakt med hållarens 

bottenplatta. I figur 23 visualiseras hur en centrering av de fasta modulerna påverkar den stora 

kammarens höjd sett till hållarens bottenplatta. 

 

 
Figur 22, Lägsta möjliga läge 
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Figur 23, Justerat läge 

För att justera den lilla kammaren används samma metod med skillnad ifrån att kammaren nu 

inte är i kontakt med de fast modulerna, utan att de istället ändrar höjden på den lilla modulen 

där kammaren är placerad. 

4.10.9 Säkerhet 

En säkerhetsaspekt är att modulerna inte skall förflytta sig i oönskade led och på så sätt ramla 

ur hållaren. 

 

Genom skruven som går in i den fasta modulen säkras rörelserna för denna del av 

konstruktionen. Den kan enbart röra sig i en riktning genom rotation på skruven.  

 

Den lilla modulen är säkrad genom att den är gjord med nedgående sidor som täcker en del av 

den fasta modulen och på så sätt hindrar att den lilla modulen glider i oönskade led vid 

exempelvis öppning av kammarna, se figur 24. 

 

 
Figur 24, Säkring av liten modul 

En av de främsta säkerhetsaspekterna var att skenan inte hade ett integrerat stop vilket gjorde 

att det fanns ett hot att vagnen skulle kunna glida av konstruktionen och falla fritt. Detta 

skulle på så sätt kunna leda till både individ- och materialskada. 
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Denna risk löstes genom att ett stopp gjord av Delrin placerades i sista skruvhålet på skenan, 

se figur 25. 

 
Figur 25, Stopp skena 

Säkerhetsåtgärder, så som stopp på den lilla modulen och stopp för den stora bakre 

kammardelen, har lämnats öppna att fyllas i vid behov. Detta då företaget först vill testa 

konstruktionen och se ifall dessa åtgärder är nödvändiga. Återgärderna behandlas under 

kapitel 6 – Säkerhetsförslag. 

4.10.10 Materialval 

För att en konstruktion skall fungera i miljöer där belastningar uppstår är valet av material 

centralt. Redan tidigt i arbetet bestämdes att två typer av material skulle användas, metall för 

hållaren och plast för modulerna. Metall valdes till grund för sin höga hållfasthet. Plast valdes 

för sin enkelhet i bearbetning samt att det är ett relativt billigt material. 

4.10.11 Plast till modulerna 

Valet av vilket plast som skulle användas för modulerna stod mellan två stycken vanliga 

plasttyper, Delrin samt PVC. Delrin valdes till jämförelsen då det redan fanns på företaget och 

rekommenderades till modulerna. PVC för att det är en vanligt förekommande plasttyp och 

för att kunna ha ett material att kunna utvärdera Delrinets egenskaper mot (Bruder 2013). 

Matrisen ses i tabell 11. 
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Tabell 11, Viktningsmatris materialegenskaper 

  
Plast 

Egenskaper Viktning Delrin PVC 

Hög E-modul 4 +4 +4 
Segt 3 +3 -3 

Krymptålig 4 +4 +4 

Dimensionsstabilitet 4 +4 +4 

Låg friktion 4 +4 +4 

Återvinning/miljö 4 +4 -4 

Leverantör finns 5 +5 -5 

Lågt pris 2 -2 +2 
summa + 

 
28 18 

summa - 
 

-2 -12 

Nettovärde 
 

26 6 
Rangordning 

 
1 2 

Välj   Ja Nej 
 

Som matrisen tydliggör har Delrin totalt sett fler fördelar än PVC. Viktningen i matrisen 

skedde internt inom gruppen. 

4.10.12 Val av stål till hållaren 

Vid val av metall som kan användas till hållarna gav företaget rådet av stål av typen EN-

1.5217 (BE Group 2016). Detta då mikrolegerade stålet hade använts tidigare med 

tillfredställande resultat.  

 

För att undersöka om typ av stål bör användas till konstruktionen skapades en Pughmatris för 

att undersöka om mikrolegerade stål är lämpliga eller om typen konstruktionsstål bör 

användas. Dessa två typer av stål undersöks då de båda har dokumenterad svetsbarhet bland 

dess listade egenskaper (Tibnor 2012). Svetsbarheten var något som prioriterades högt då 

hållaren totalt sitter ihop med åtta svetsar. Hållfastheten listades högt på grund av kravet på 

hållfasthet. Skärbarheten listades då bitarna kommer skäras till bestämd längd vid 

tillverkning. 

 

För ett godkännande av den listade egenskapen som finns dokumenterad i matrisen krävs en 

rangordning av 3 eller högre. Matrisen ses i tabell 12. 

 
Tabell 12, Val av stål 

  
Ståltyp Ståltyp 

Egenskaper Viktning Mikroleg. Konst.stål 

Hög hållfasthet 5 + - 

svetsbarhet 5 + + 

skärbarhet 3 +  

summa + 
 

13  

summa - 
 

-  

Nettovärde 
 

13  

Välj   Ja  
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Matrisen tydliggör att mikrolegerat stål har totalt sett fler fördelar än konstruktionsstål som 

inte uppvisar samma höga hållfasthet. 

 

För de mikrolegerade stålet så är skärbarheten god enligt BE Group (2016). Detta resulterar i 

att skärbarheten sätts som godkänd i matrisen. Skärbarheten i konstruktionsstålet fanns inte 

dokumenterad i den angivna källan. Detta bedömdes dock inte påverka slutresultatet då 

konstruktionsstålet faller på sin låga hållfasthet. 

 

Slutsatsen för denna undersökning är att det mikrolegerade stålet EN 1.5217 lämpar sig för 

hållaren. 

4.10.13 Val av externa detaljers egenskaper 

Följande detaljers egenskaper sammanställs nedan för att redogöra varför dessa detaljer valts 

till den slutgiltiga konstruktionen. 

4.10.14 Val av vagnar 

Valet att använda Bosch Rexroths railrunner var främst dess egenskaper att kunna åka på en 

skena som sedan kan fästas på aluminiumprofilerna. Då detta är inköpta standarddetaljer så 

uppfylls också företagets krav om få egentillverkade detaljer. 

 

En viktig anledning till att skenorna samt vagnarna valdes var eftersom vid denna 

konstruktion så uppkommer det inga större moment eftersom tryck-krafterna endast verkar 

inom ”benen”. Detta sågs som den främsta risken i termen hållfasthet. 

 

Vagnen utsätts främst för konstant tryckande kraft då den aktuella kammaren ligger på vagnen 

under permeabilitetssökning. Dess konstruktion klarar av statiska krafter på upp till 35,900 N 

(Bosch Rexroth 2015). Denna kraft kommer aldrig konstruktionen utsättas för, utan detaljen 

valdes främst för att skruv av storleken M8 kan fästas på plattan. Dessa skruvar är kraftfullare 

än exempelvis M6 och säkerställer därför på ett effektivare sätt att plattan inte förflyttar sig på 

vagnen. Då även vagnarna utrustade med m8-skruvar har större yta så minskar trycket på 

vagnarnas yta. I valet vägdes det även in att skruvhålen som hållaren fästs i är längre ifrån 

varnadra. Detta skulle då kunna öka stabiliteten eftersom mindre av hållarens material är 

utanför fästpunkterna och kan ge upphov till ett moment om kammarens tyngdpunkt skulle 

råka ligga utanför skruvinfästningarna. Detta är dock inget som behandlades vidare då det inte 

fanns möjlighet att testa det i verkligheten, utan det valdes en mer defensiv design före 

eventuella kostnadsskillnader för att inte ge uppkomst till dessa teoretiska risker. 

4.10.15 Skenan och den övre profilens längd 

Det enda direkta kravet som ställdes på skenan och den övre profilen var att företagets längsta 

gasgenerator skall kunna placeras i den stora kammaren, samt att det inte får finnas risk för att 

de främre vagnarna åker ur från skenan. För att göra arbetsstationen kostnadseffektiv togs 

bara standardlängder för skenorna från tillverkaren med i undersökningen. 

 

Olika längder på skenor samt de övre Bosch-profilerna påverkar främst två egenskaper, 

öppningen och säkerhetsmarginalen. Öppningen är hur många millimeter den stora kammaren 

kan dras isär tills den bakre delen tar i stoppet på skenan.  
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Säkerhetsmarginalen är hur många millimeter det är från den främre vagnenens ände till 

skenans främre ände då kammaren är fastsatt permeabilitetssökaren och ligger centrerat i 

hållaren. I tabell 13 och 14 ses hur säkerhetsmarginalen ändras om skenan är olika 

standardlängder samt om den övre profilen är 50 mm längre. 

 

Dessa olika längder uppkommer då skenan läggs i kant med de bakre profilerna, se figur 26. 

 
Tabell 13, Samband mellan skenas och övre profilens längd, öppning och säkerhetsmarginal – första tabellen 

Skenans 

längd(mm) 

Övre profilens 

längd(mm) 

Öppning(mm) 

 

Säkerhetsmarginal 

(mm) 

638 750 170 128 

596 750 170 86 

536 750 170 26 
 
Tabell 14, Samband mellan skenas och övre profilens längd, öppning och säkerhetsmarginal – andra tabellen 

Skenans 

längd(mm) 

Övre profilens 

längd(mm) 

Öppning(mm) 

 

Säkerhetsmarginal 

(mm) 

638 800 230 78 

596 800 230 28 

536 800 230 - 

 

 
Figur 26, Skena i kant med profil 

Egna enklare undersökningar visade att en öppning på ca 170 mm var tillfredställande för att 

enkelt kunna placera företagets största gasgenerator i den stora kammaren.  Med denna 

motivering samt tillfredställande säkerhetsmarginal valdes en längd av 596 mm samt en profil 

av längden 750 mm. Detta då en längre profil skulle påverka kravet om rikligt arbetsutrymme 

negativt då konstruktionen tar upp mer plats på bordet.   

 Övrig utrustning 4.11

Följande kompletterande utrustning har lagts till som förslag till företaget. 

4.11.1 Arbetsbordet 

Arbetsbordet som föreslogs var ca 740 mm högt. Detta då höjden på masspektrometern är ca 

300 mm. Dessa längder adderade, samt den stora kammarens höjd, ger en maximal höjd på ca 

1180 mm. Detta mått ligger inom de tidigare definierade gränserna.  
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Bordet som föreslogs är inte höj och sänkbart. Anledningen till detta är för att göra 

arbetsstationen mer kostnadseffektiv då ett bord som är höj och sänkbart tillför en betydande 

kostnadsökning, jämfört med ett fast bord.   

4.11.2 Vertygspanelen 

För att passa en normalfördelad population valdes ett mått innanför den 95:e samt 5:e 

percentilen för axelhöjd.  

 

Detta gör så 95:e samt 5:e percentilen för män respektive kvinnor kan hålla armen rätt fram 

och ta önskat verktyg. Detta genererade ett dimensionsspann på 1562,2–1 254,8 mm, från 

golvet till verktygstavlans underkant.  

4.11.3 Materialförvaring 

Som det beskrivs innan finns det redan en bra lösning på materialförvaring. För att göra 

lösningen ännu bättre valdes placera vagnarna, med de komponenter som ska testas, på varsin 

sida om arbetsstationen. På så vis erhålls ett enkelt ut- och inflöde och risken att råka blanda 

redan testade komponenter med de som ännu inte har testas minskar. Förutom placeringen av 

materialvagnarna beslutades det att märka upp vilken sida om stationen som var inflöde och 

utflöde. 

 Övriga resultat 4.12

En BOM (bill of materials) har skapats för att förse företaget med nödvändig information 

gällande inköp av detaljer som ingår i konstruktionen, se bilaga 4. 

 

För ritningar till de egentillverkade detaljerna fast modul, rörlig platta samt liten modul, se 

bilaga 5-7. 
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5 Diskussion 
En stor del utav arbetsstationens kostnad är inköpen av vagn respektive skena. Priset skulle 

kunna reduceras ifall dessa köptes i mindre storlekar. De större storlekarna köptes dock främst 

för att grövre skruvar skulle kunna användas med dessa vagnar. En mindre storlek bör kunna 

användas om man istället för att fokusera på storleken på en vanlig skruv köper in en mindre 

skruv med hållfastare material. Detta skulle leda till att en mindre skena samt vagn behövde 

köpas in, vilket kunnat göra stationen billigare. 

 

Beroende på vagnarnas dimension skulle en möjlighet vara att borra upp större hål på de 

mindre vagnarna. Detta skulle även det vara en möjlighet för att kunna använda grövre 

skruvar på de mindre vagnarna. Denna möjlighet ses dock som begränsad då materialet i 

vagnarna är härdat vilket försvårar möjlig bearbetning avsevärt samt att bearbetning av 

vagnen kan resultera till deformationer av vagnens geometri. Vilket i sin tur kan resultera i 

försämrade glidegenskaper för vagnarna. 

 

Anledningen till att fyra stycken vagnar behövs istället för enbart två är följande orsaker: 

 

1: Variationer 

Då det fanns osäkerheter kring spelet mellan skenan och vagnens underdel så valdes det att 

använda fyra stycken vagnar för att säkerställa att hållarna ligger på samma höjd. Detta spel 

specificerades inte på tillverkarens produktbeskrivning. 

 

2: Egentillverkning 

För att reducera antalet tillverkade komponenter var det nödvändigt att använda totalt fyra 

vagnar. Om enbart två vagnar hade använts så skulle en ny typ av hållare med nya mått 

behövas för att uppfylla kraven. Det finns misstankar om att även två stycken nya hållare 

skulle behövas designas för att inte den nya hållaren skulle störa kammarnas infästningar samt 

ge en centrerad tyngdpunkt. 

 

Att de båda kammarna och röret inte hade några tillgängliga ritningar skapades en viss 

osäkerhet kring konstruktionen. Detta då man i den akademiska världen är van vid att alltid ha 

exakta mått eller att ha möjlighet att ta fram dessa. Detta fanns det ingen möjlighet till i denna 

uppgift på grund av detaljens svårmätta geometri och avsaknaden av mer avancerade 

mätverktyg specificerade för uppgiften. Detta skapade ett helt annat sätt att lösa uppgifter än 

vi var vana vid. Vi insåg att det bästa av situationen var tvunget att göras och skapa en 

konstruktion där det inte spelade någon roll ifall kammarna eller röret hade exakta mått eller 

inte. Detta tankesätt resulterade i de ställbara modulerna.  

 

Då denna rapport inte tar hänsyn till de olika tillverkningsmetodernas kostnader så är det svårt 

att bestämma ifall detta är ett kostnadseffektivt sätt att uppnå en funktionell och ergonomisk 

arbetsstation. För detta behövs ytterligare arbete i form av olika undersökningar och 

utvärderingar. 

 

Under arbetets gång insåg vi att det är många praktiska lösningar som gruppen inte visste 

existerade på marknaden. Detta var bland annat vagnarna samt skenorna, då dessa är väldigt 

specifika för industrin och sällan något man stöter på i det civila. Samma gällde spårryttaren 

som föreslogs skulle användas istället för att exempelvis gänga hållet i hållaren och att 

justeringen utgå ifrån detta. För dessa råd är vi tacksamma till de anställda på företaget. 
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6 Säkerhetsförslag 
Då ett av kraven var att arbetsstationen skulle vara så pass säker som möjligt arbetades det 

tidigt fram olika typer av säkerhetsanordningar, dessa uppträdde främst i prototyp 2.A i form 

av olika plattor som skall säkra kammarens rörelser. 

 

Då det i framtiden kan vara önskvärt med en säkrare station, som nämns i kapitel 4.5.9 – 

Säkerhet, har det tagits fram olika åtgärder som kan ta och bidra till att stationens säkerhet 

ökar vid hanteringa av de olika kammarna. 

 Säkring av den lilla kammaren 6.1

Den lilla modulen har inget stop i själva konstruktionen för kammaren. Så det finns risk vid 

felaktig hantering att den kan falla ur vid byte av gasgenerator. Denna risk kan elimineras 

genom att ett stopp liknande den på skenan byggs och sedan skruvas ner i modulen. Denna 

lösning har visualiserats i figur 27. 

 

 
Figur 27, Säkringsförslag liten kammare 

 Säkring av den stora kammaren 6.2

Samma risk som i punkten tidigare, dock gäller detta den stora kammaren då det inte finns 

något stopp för den. Denna säkerhetsrisk kan återgärdas genom att en rektangulär metalbit 

svetsas fast på bakre hållaren, se figur 28. 
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Figur 28, Säkringsförslag stor kammare 

Ifall en mer ergonomisk arbetsstation skulle önskas i framtiden så rekommenderas det att byta 

ut bordet till ett höj och sänkbart bord med som kan justeras mer exakt efter den person som 

för tillfället arbetar vid stationen.  

 

Då denna konstruktion inte är testad rekommenderas det att fortsätta skicka gasgeneratorer till 

en extern provnings och forskningsinstitut under bestämd tid i samband med att produkter 

från samma provuttag testas i masspektrometern. Detta för att på så sätt säkerställa att 

konstruktionen uppnår ställda krav och kvalitet säkras för gasgeneratorerna. 

7 Slutsats 
Ett underlag togs fram för att förbättra den nuvarande arbetsstationen. Utgångspunkten har 

varit att förbättra ergonomin och mätsäkerheten. Det slutliga konceptet som presenterades gav 

en hög funktionalitetaspekt och hade goda ergonomiska lösningar. Förbättringsförslag så som 

ökad säkerhet och ergonomi gavs för att i framtiden kunna optimera det föreslagna konceptet. 
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BILAGA 1 CHECKLISTA IDENTIFIERA RISKERNA 
 

Checklista – Identifiera riskerna 

1. Är golvet/underlaget 

a. Ojämnt, sluttande, halt eller stumt? 

b. Finns trösklar, nivåskillnader och andra hinder? 

 

2. Är arbetsredskap och övrig anordningar och övriga anordningar olämpligt utformade eller 

inställda för arbetstagaren och arbetsuppgiften? 

 

3. Saknas tillräckligt utrymme för arbetsrörelser och arbetsmaterial? 

 

4. Är arbetsstolen dåligt utformad eller dåligt inställd? 

 

5. Saknas vid stående arbete möjlighet att sitta och vila? 

 

6. Innebär arbetet långvarigt sittande? 

 

7. Är arbetshöjden dåligt anpassad till arbetsuppgift och kroppsstorlek? 

 

8. Är synförhållandena dåligt anpassade till arbetets syn krav så att de leder till påfrestande 

arbetsställningar? 

 

9. Utförs långvariga eller återkommande arbete då ryggen är: 

a. Böjd framåt bakåt eller åt sidan? 

b. Vriden? 

C. Samtidigt böjd och vriden? 

 

10. Hålls nacken upprepat eller långvarigt? 

a. Böjd framåt, bakåt eller åt sidan? 

b. Vriden? 

c. Samtidigt böjd eller vriden? 

 

11. Förekommer långvarigt eller återkommande arbete med framåt eller utåtförd icke understödd 

arm eller ovanför axelhöjd? 

 

12. Förekommer upprepat arbete i underarm och hand med: 

a. Vridrörelser? 

b. Kraftangrepp? 

c. Obekväma handgrepp? 

d. Tangenter eller knappsatser? 

E. Stora precisionskrav? 
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13. Utförs tröttande benarbete: 

a. Upprepade uppstigningar på pall, stege eller dylikt? 

b. Upprepade hopp, långvarigt huksittande eller knästående? 

c. Används det ena benet ofta som "stödben"? 

d. Med pedaler? 

 

14. Sker manuella lyft? Beakta faktorer som: 

a. Hur ofta lyften sker 

b. Bördans vikt 

c. Hantering utanför underarmsavstånd  

d. Hantering under knähöjd 

e. Hantering över axelhöjd 

f. Bördans greppbarhet 

g. Krav på precision i lyftet 

h. Personförflyttningar 

 

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

 

16. Utförs långvarigt eller återkommande arbete 

a. Med upprepning av samma arbetsrörelser? 

b. Med upprepning av samma arbetsrörelser utanför bekvämt räckavstånd? 

Beakta faktorer som vikt och greppbarhet på arbetsobjekt och verktyg. 

 

17. Saknas tekniska hjälpmedel som kan underlätta arbetet? 
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BILAGA 2 CHECKLISTA FRÅN OBSERVATION AV DEN GAMLA ARBETSSTATIONEN  
 

Checklista – Identifiera riskerna 

1. Är golvet/underlaget 

a. Ojämnt, sluttande, halt eller stumt? 

b. Finns trösklar, nivåskillnader och andra hinder? 

Kommentar: 

Golvet är stumt, men då det inte är frekvent arbete vid stationen så kan möjligtvis en 

plastmatta läggas vid stationen. 

2. Är arbetsredskap och övrig anordningar och övriga anordningar olämpligt utformade eller 

inställda för arbetstagaren och arbetsuppgiften? 

Kommentar: 

I dagsläget kan det kännas lite rörigt med olika blocknycklar. Det finns ingen specifik plats de 

skall ligga på utan allt läggs i en och samma låda. 

3. Saknas tillräckligt utrymme för arbetsrörelser och arbetsmaterial? 

Kommentar:  

Att det skall finnas mer utrymme för arbetsmaterial och gott om arbetsutrymme är ett 

önskemål ifrån företaget. 

4. Är arbetsstolen dåligt utformad eller dåligt inställd? 

Kommentar:  

Ingen arbetsstol på arbetsstationen. 

5. Saknas vid stående arbete möjlighet att sitta och vila? 

Kommentar:  

Korta arbetsperioder. Vila ses då inte som en nödvändighet. 

6. Innebär arbetet långvarigt sittande? 

Kommentar:  

Nej, arbetet utförs stående. 

7. Är arbetshöjden dåligt anpassad till arbetsuppgift och kroppsstorlek? 

Kommentar:  

Avsaknaden av höj- och sänkbart bord gör den dåligt anpassad för olika individer. 

8. Är synförhållandena dåligt anpassade till arbetets syn krav så att de leder till påfrestande 

arbetsställningar? 

Kommentar:  

Nej, arbetet kräver inte höga syn krav 

9. Utförs långvariga eller återkommande arbete då ryggen är: 

a. Böjd framåt bakåt eller åt sidan? 

b. Vriden? 

C. Samtidigt böjd och vriden? 

Kommentar:  

Då arbetet inte utförs så frekvent anses inte detta som en riskfaktor. 

10. Hålls nacken upprepat eller långvarigt? 

a. Böjd framåt, bakåt eller åt sidan? 

b. Vriden? 

c. Samtidigt böjd eller vriden? 

Kommentar: 

Då arbetet inte utförs så frekvent anses inte detta som en riskfaktor. 
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11. Förekommer långvarigt eller återkommande arbete med framåt eller utåtförd icke understödd 

arm eller ovanför axelhöjd? 

Kommentar:  

Nej, inget långvarigt arbete förekommer på arbetsstationen. 

12. Förekommer upprepat arbete i underarm och hand med: 

a. Vridrörelser? 

b. Kraftangrepp? 

c. Obekväma handgrepp? 

d. Tangenter eller knappsatser? 

E. Stora precisionskrav? 

Kommentar:  

Inte upprepat, men kraftangrepp och obekväma handgrepp förekommer främst vid byte av den 

stora kammaren. 

13. Utförs tröttande benarbete: 

a. Upprepade uppstigningar på pall, stege eller dylikt? 

b. Upprepade hopp, långvarigt huksittande eller knästående? 

c. Används det ena benet ofta som "stödben"? 

d. Med pedaler? 

Kommentar:  

Dessa punkter förekommer inte vid arbetsstationen. 

14. Sker manuella lyft? Beakta faktorer som: 

a. Hur ofta lyften sker 

b. Bördans vikt 

c. Hantering utanför underarmsavstånd  

d. Hantering under knähöjd 

e. Hantering över axelhöjd 

f. Bördans greppbarhet 

g. Krav på precision i lyftet 

h. Personförflyttningar 

Kommentar:  

Lyft sker max 3ggr per vecka vid byte av gasgeneratorn. Beroende på gasgeneratorns storlek 

varierar kammarens totala tyngd från antingen 4,5 eller 20kg. Hantering utanför 

underarmsavstånd förekommer. Bördans greppbarhet är någorlunda bra. Dock kommer inget 

förbättringsarbete göras med greppbarheten. 

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

Kommentar: 

Det förekommer ej något långvarigt, skjutande, dragande och upprepat bärande på 

arbetsplatsen. Dock kan byte den större kammaren klassas som obekvämt bärande när denna 

ska läggas på plats. 

16. Utförs långvarigt eller återkommande arbete 

a. Med upprepning av samma arbetsrörelser? 

b. Med upprepning av samma arbetsrörelser utanför bekvämt räckavstånd? 

Beakta faktorer som vikt och greppbarhet på arbetsobjekt och verktyg. 

Kommentar:  

Långvarigt arbete förekommer ej vid arbetsstationen. 
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17. Saknas tekniska hjälpmedel som kan underlätta arbetet? 

Kommentar: 

Ja, en konstruktion som underlättar byte av gasgeneratorer behövs främst för den stora 

kammaren. Detta då den nuvarande lösningen inte ger en optimal bytesprocess för 

gasgeneratorerna. 
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BILAGA 3 – TABELL ÖVER MUSKULOSKELETALA RISKER I ARBETSLIVET 
 

Kroppsdel 
typ av riskfaktor 

Starka 
samband 

Samband Otillräckliga 
Samband 

Frånvaro av 
samband 

Nacke och 
nacke/skuldra 

    

- Repetitiva rörelser  X   
- Kraft  X   
- Kroppställning X    
- Vibration   X  

Skuldra     
- Repetitiva rörelser  X   
- Kraft   X  
- Kroppställning  X   
- Vibration   X  

Armbåge     
- Repetitiva rörelser   X  
- Kraft  X   
- Kroppställning   X  
- Kombination X    

Hand/Handled 
(Karpaltunnelsyndrom)* 

    

- Repetitiva rörelser  X   
- Kraft  X   
- Kroppställning   X  
- Vibration  X   
- Kombination X    

Tendinit (senor)     
- Repetitiva rörelser  X   
- Kraft  X   
- Kroppställning  X   
- kombination X    

 
Karpaltunnelsyndrom*: Stickningar och domningar i fingrar, framförallt på natten. Om besvären känns i 

tummen, pekfingret, långfingret och eventuellt ringfingret kan det vara karpaltunnelsyndrom, som är vanligt men 

sällan allvarligt. (1177.se) 
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BILAGA 4 – BILL OF MATERIAL 
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Bilaga 5 – Ritning fast modul 
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Bilaga 6 – Ritning liten modul 
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Bilaga 7 – Ritning hållare 
 

 


