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Förord 
 
Detta examensarbete utgör det sista momentet i högskoleingenjörsutbildningen vid Lin-
köpings universitet. Arbetet har utförts vid Stora Ensos pappersbruk i Grycksbo, Dalarna.  
 
Vi anser att arbetet har varit lärorikt och inspirerande då vi har fått använda våra förvärvade 
kunskaper inom konstruktion och CAD. Vår förhoppning är att företaget kommer att ha nytta 
av detta examensarbete, framförallt i arbetet med att minska arbetsskadorna. 
 
Vi vill rikta ett varmt tack till våra handledare, Urban Mård Stora Enso AB och Jonas 
Detterfelt IKP LiTH, för deras hjälp under arbetets gång. Tack även till personalen på IKP:s 
mekaniska verkstad för deras trevliga bemötande och hjälpen att tillverka provutrustning. 
 
Slutligen vill vi tacka de anställda vid pappersbruket i Grycksbo för vänligheten att hjälpa oss 
och svara på våra frågor vid besöken på företaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linköping, december 2005 
 
Anders Eriksson & Jonas Knutsson 
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Sammanfattning 
 
Tyngdpunkten i arbetet ligger på framtagningen av ett handhållet verktyg för hantering av 
papphylsor vid Stora Ensos pappersbruk i Grycksbo. Framtagningen av verktyget följer er-
hållen kunskap inom konstruktionsmetodik och syftar till att förändra dagens arbetssätt och 
därmed minimera risken för arbetsskador vid den manuella hanteringen av hylsorna. Studier 
av alternativa lösningar, som skulle kunna skapa gynnsammare förutsättningar för att uppnå 
målet, har också genomförts. Resultatet, med rekommendationer och underlag för fortsatt 
arbete, som överlämnas till företaget innehåller följande: 
 

 CAD-ritningar i form av en 3D-modell över framtaget verktyg. 
 

 Förslag på modifiering av hylshäck för en effektivare hantering. 
 

 Förslag på grundläggande förändringar som idag enbart tillämpas i viss utsträckning. 
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Abstract 
 
This degree project has its focus on giving rise to a tool that handles cardboard cores at Stora 
Enso´s Grycksbo mill. The procedure of creating the tool follows our knowledge in design 
methodology. The purpose of this project is to change the work method and with that decrease 
the risk too suffer industrial injuries related to the manual handling of cardboard cores. A 
survey of alternative solutions that could create favourable conditions to achieve the purpose 
has been implemented. The result, with recommendations and basic data for further work, 
which is handed over to the company contains following: 

 
 CAD-drawings in the form of 3D-models of the tool. 

 
 Proposals of modifying the core holders. 

 
 Fundamental proposals of procedures that in the present position only are adopted to a 

certain extent. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Pappersbruket i Grycksbo i Dalarna byggdes redan 1740. Bruket köptes av Stora Kopparberg 
år 1966. Idag ägs och drivs bruket av Stora Enso, detta efter sammanslagningen mellan 
svenska Stora och finska Enso 1998. Företaget har 500 anställda i Grycksbo, ett samhälle med 
2000 invånare. Bruket tillverkar två typer av papper. Den ena, G-print, är ett fiberfritt fin-
papper vars användningsområden är affischer, broschyrer, omslagspapper etc. Den andra 
kallas LumiMatt och är av högre kvalitet och lämpar sig för produkter som kräver hög 
utskriftskvalitet, exempelvis exklusiva omslag och konstböcker. 
 
Papperet som produceras rullas upp på papphylsor, likt hushållspapper. Dessa papphylsor 
finns i olika dimensioner, 70, 76 och 150 mm innerdiameter, som varierar med pappers-
kvaliteten för den aktuella ordern. Hylskapen är en avdelning som kapar hylsorna till rätt 
längd, lagerhåller och slutligen distribuerar hylsorna till rätt arbetsstation. Papphylsorna 
fraktas med hjälp av en truck i speciella hylshäckar. All hantering vid respektive station sker 
manuellt och operatören lyfter hylsorna för hand. 
 

1.2 Problembeskrivning 
Hylsorna levereras till rullmaskinerna i en hylshäck som rymmer ca 100 hylsor, se Figur 1.1. 
För att hylsorna ska ligga stabilt placeras de längsta i botten. Det inträffar ofta att de hylsor 
som ska användas i rullmaskinen ligger långt ner i hylshäcken. Operatören måste då plocka ur 
och ställa ett stort antal hylsor på golvet för att komma åt rätt. Detta innebär ett till synes 
onödigt arbete med många lyft. Ett ytterligare moment uppstår då operatören lyfter hylsorna 
från golvet in i rullmaskinen. När arbetstempot är som högst laddas rullmaskinen med nya 
hylsor ungefär var femte minut. Hylsorna greppas med händerna enligt Figur 1.1 och lyften 
blir tyngre med ökad hylslängd. Enligt hylstillverkaren Mohed Emballage AB väger hylsorna 
ca 3 kg per meter.  
 
Problemet med värk i handleder och underarmar uppstår främst på grund av sättet hylsorna 
greppas på. Boken Verktygsergonomi (Lindqvist, 1998) behandlar vikten av ett ergonomiskt 
arbetssätt, allt ifrån arbetsplats till specifika maskiner och hur dessa hanteras. Att greppa och 
lyfta saker mellan fingrarna är snarare ett precisionsgrepp än kraftgrepp och bör inte användas 
när belastningen är hög. Istället bör ett mer naturligt grepp eftersträvas. Ett grepp som är mer 
anpassat för hög belastning kan liknas med hur en pistolkolv greppas.  
 

 
Figur 1.1: T.v. visas en dagsaktuell hylshäck och t.h. visas greppet som används idag 
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1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten och om möjligt ta fram en 
principlösning på ett verktyg som underlättar hanteringen och framför allt minimerar risken 
för arbetsskador. 
 

1.4 Metod 
Under arbetet med konceptframtagningen kommer kompendiet Systematisk konceptutveckling 
(Liedholm, 1999) att användas. Genom att följa metodiken i kompendiet fortlöper arbetet på 
ett strukturerat sätt. Processen är indelad i tre faser. Första fasen beskriver hur man utifrån ett 
problem upprättar en lösningsoberoende kravspecifikation, i vilken det redovisas vilka egen-
skaper produkten ska ha. Den andra fasen undersöker produktens funktioner och genererar 
lösningsprinciper till dessa. Målet med fasen är att skapa ett funktions/medel-träd alternativt 
en morfologisk matris, båda med uppgift att på ett strukturerat sätt beskriva produktens funk-
tioner och alternativa medel för att realisera dessa. I den tredje och sista fasen kombineras 
medel till de olika funktionerna till ett antal koncept. Slutligen utvärderas de skapade kon-
cepten varefter ett eller flera väljs för vidare utveckling.  
 
Samtliga moment under arbetet har genomförts gemensamt av författarna. Arbetet inleddes 
med ett besök på pappersbruket i Grycksbo för att diskutera uppgiften och på plats kunna 
studera och dokumentera problemet. Intervjuer med anställda, både operatörer och personer 
inom företagshälsovård, genomfördes för att få synpunkter, önskemål och idéer men framför 
allt kunskap om problemet. Vidare fortsatte arbetet med att systematiskt följa metodiken i 
kompendiet. När tredje fasen avslutades återstod ett koncept. Vidareutvecklingen av det valda 
konceptet inleddes med ett kraftprov som visade vilken kraft verktyget behöver överföra. 
Vidare genererades fyra förslag på slutgiltiga lösningar, av vilka den bästa lösningen valdes 
och dimensionerades för att slutligen kunna överföras till en 3D-modell i CAD-verktyget 
Pro/Engineer. 
 

1.5 Avgränsningar 
Eftersom att arbetstiden är begränsad till 10 veckor är det nödvändigt att göra vissa avgräns-
ningar för att projektet ska vara genomförbart. Arbetet kommer inte att behandla flödet av 
hylsor inom fabriken, utan enbart hanteringen av hylsor vid rullmaskinerna. I första hand 
behandlas de mindre hylsorna med innerdiameter 70 mm och 76 mm. Detta på grund av att de 
större hylsorna oftast greppas en och en. Den viktigaste ergonomiska förbättringen anses vara 
att ändra sättet att gripa hylsorna. Någon mer utförlig ergonomisk utformning kommer inte att 
göras.  
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2 Problemgranskning 
Målet med denna första fas är att etablera en så kallad konstruktionskriterielista som dels 
anger vad syftet med produkten är, men främst vilka viktiga egenskaper som produkten bör 
uppfylla. Konstruktionsprocessen inleds med en fördjupning i problemet där mål och syfte 
formuleras. Det är viktigt att undersöka var kunskapsfronten inom området ligger (state of the 
art) och om liknande problem har lösts tidigare, av konkurrenter eller inom andra områden. 
Denna fas i konceptutvecklingen utförs i fyra steg.  
 

2.1 Kritisk granskning av problemet 
Problemet skall granskas ur alla synvinklar. För att få en överblick över problemet och förstå 
vad som ska lösas utan att säga hur det ska lösas, kan följande fem frågor besvaras. 

2.1.1 Vad är problemet? 
Den manuella hanteringen av papphylsor leder till värk i handleder och underarmar. 

2.1.2 Vem har problemet? 
Personal vid rullmaskinerna 7, 9 och 10 vid Grycksbo pappersbruk. 

2.1.3 Vad är målet? 
Ta fram en principlösning på ett verktyg som underlättar hantering och minimerar risken för 
arbetsskador. 

2.1.4 Vilka bieffekter skall undvikas? 
Verktyget ska inte leda till att arbetsskada uppstår i annan kroppsdel. Hanteringen av papp-
hylsorna får heller inte ta längre tid och/eller blir mer omständligt. 

2.1.5 Vilka begränsningar finns för att lösa problemet? 
Tid och kompetens. 
 

2.2 State of the art 
En viktig del i arbetet med att ta fram koncept är att undersöka vad som gjorts tidigare. En 
liknande uppgift kanske har lösts förut, vilket kan användas som stöd och hjälp under arbetet.  
Det är viktigt att söka inom olika områden, t.ex. konkurrenter, patentdatabaser, andra 
branscher etc. 

2.2.1 Kontaktade företag 
Företaget Mohed Emballage AB som tillverkar papphylsorna till Grycksbo bruk kontaktades. 
De använder sig inte av något handverktyg vid hanteringen av hylsorna. Detta grundar sig i att 
tillverkningen är automatiserad och den manuella hanteringen som finns är begränsad till 
längre och tyngre hylsor vilka hanteras en åt gången och lyfts på ett annat sätt. 

2.2.2 Vad har gjorts tidigare 
Sökningar på Internet har genomförts, både i patentdatabaser och på hemsidor. Ett verktyg 
som hanterar hylsor på samma sätt som vid Grycksbo bruk har inte identifierats. Verktyg som 
används till liknande hantering så som lyft och förflyttning av rör har studerats och 
majoriteten av dem griper utvändigt runt röret, vilket här inte är möjligt då hylsorna ligger 
staplade på varandra. En mängd olika gripverktyg finns på marknaden och av dem har några 
olika slags tänger och timmersaxar studerats för att ge inspiration och tips till konstruktions-
arbetet.   
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2.2.3 Alternativa lösningar  
Vid ett annat pappersbruk används hyllplan i hylshäcken, se Figur 2.1, vilket gör att operatö-
ren kan ta vilken hylsa som helst. Detta gör att den extra hantering som idag måste utföras 
genom att först placera ut hylsorna på golvet för att sedan lyfta in dem i rullmaskinen kan tas 
bort.  
 
Ett annat alternativ är att montera en vägg på ena långsidan av hylshäcken. Detta gör det möj-
ligt att tippa hylshäcken så att den kan tiltas med väggen neråt (för att hylsorna inte ska glida 
ur) och då kunna plocka hylsorna rakt upp i oberoende ordning.  
 
Vid rullmaskin 7 används en liten batteridriven truck för att lyfta hela hylshäcken. På så sätt 
skapas en bekväm arbetshöjd där höga och låga lyft undviks. Under samtal med anställda vid 
övriga rullmaskiner framkom önskemål på att en sådan lösning borde finnas även där. 
 
 
 

 
Figur 2.1: Hylshäck med hyllplan 

 

2.3 Teknisk och ekonomisk genomförbarhet 
Målet med hela projektet är att ta fram en lösning på ett befintligt problem. Rent tekniskt bör 
det inte vara några problem med att hitta en lösning som tar bort problemet med arbetsskador. 
Det som gör att uppgiften blir svår att lösa är att alla krav måste tillgodoses. 
 
Företaget har en ekonomisk vinning att göra då det handlar om att minska antalet sjukskriv-
ningar. En avvägning får göras mellan hur mycket verktyget kan kosta mot hur mycket pengar 
företaget kan spara.  
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2.4 Konstruktionskriterielista 
För att bestämma de egenskaper produkten ska ha för att uppfylla de mål som finns för att 
lösa problemet, upprättas en konstruktionskriterielista. Listan har som uppgift att ge riktlinjer 
för produktutvecklingsprocessen samt ge nödvändig information till utvärderingsarbetet. Det 
är viktigt att alla produktegenskaper finns med och genom att arbeta systematiskt och följa 
checklistan i kompendiet Systematisk konceptutveckling (Liedholm, 1999) minskas risken för 
att någon viktig egenskap glöms bort. Ändringar och kompletteringar av listan görs varefter 
kunskapen om problemet och produkten ökar.   
 
Underlaget till konstruktionskriterielistan arbetades fram genom diskussion med handledaren 
på Grycksbo bruk Urban Mård, sjukgymnasten på Grycksbo bruk Anders Claesson och ge-
nom intervjuer med några av arbetarna ute vid rullmaskinerna. Urban Mård och Anders 
Claesson bidrog med uppgiftsbeskrivning och grundläggande krav samt en beskrivning av de 
problem företaget vill eliminera. Intervjuer med Evert Eriksson vid rullmaskin 10 och Tommy 
Hansson i hylskapen, tillsammans med andra berörda personer, visade att de allmänna kraven 
på ett eventuellt verktyg var att det inte får vara skrymmande samt att det måste vara 
användarvänligt. Annars blir det helt enkelt inte använt. 
 
 
Funktion 
Med hjälp av verktyget ska man kunna hantera och förflytta 
papphylsor KRAV 

 
Funktionsbestämmande egenskaper 
Verktyget ska kunna hantera 1-3 hylsor samtidigt  ÖNSKEMÅL 
Verktyget ska kunna hantera fler än 3 hylsor samtidigt ÖNSKEMÅL 
Minst 6 hylsor ska kunna hanteras per moment  ÖNSKEMÅL 
Verktyget ska vara lätthanterligt KRAV 
Verktyget ska kunna hantera hylsorna både horisontellt och vertikalt KRAV 
Verktyget får inte sänka arbetstempot KRAV 
Verktyget ska höja arbetstempot ÖNSKEMÅL 
Verktyget ska kunna hantera olika innerdiametrar på hylsorna KRAV 
Verktyget ska kunna hantera olika längder på hylsorna KRAV 
Verktyget får inte skada papphylsorna KRAV 

 
Brukstidsegenskaper 
Verktyget har en livslängd på minst 6 månader KRAV 
Verktyget ska kunna användas i industrimiljö KRAV 
Underhåll ska vara möjligt KRAV 

 
Tillverkningsegenskaper 
Verktyget tillverkas av fristående verktygstillverkare  ÖNSKEMÅL 

 
Distrubutionsegenskaper 
Verktyget är stöttåligt och behöver inte något emballage  ÖNSKEMÅL 

 
Leverans- och planeringsegenskaper 
Tillverkningen sker i små serier och levereras satsvis ÖNSKEMÅL 
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Säkerhet- och ergonomiska egenskaper 
Verktyget ska inte framkalla arbetsskador KRAV 
Verktyget ska vara bekvämt att använda KRAV 
Verktyget ska vara en naturlig förlängning av armen ÖNSKEMÅL 
Verktygsvikten får inte överstiga 1 kg per hand KRAV 

 
Lagegenskaper 
Verktyget får inte göra intrång på befintliga patent KRAV 
Verktyget kan patentsökas ÖNSKEMÅL 

 
Ekonomiska egenskaper 
Tillverkningskostnaderna får inte överstiga de tänkta besparingarna KRAV 

 
Skrotnings- och återvinningsegenskaper 
Verktyget ska återanvändas och återvinnas i största möjliga mån ÖNSKEMÅL 

 
Ekologiska egenskaper 
Inga för användaren skadliga material får förekomma KRAV 
Inga miljöfarliga material får förekomma KRAV 
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3  Funktionsanalys 
Andra fasen har som mål att beskriva vad produkten ska åstadkomma, dess funktioner samt 
hur detta kan realiseras. Funktionsanalysen genomförs i fyra huvudsteg där resultatet blir en 
morfologisk matris, ur vilken ett flertal grundläggande koncept (lösningsprinciper) kan tas 
fram.  
 

3.1 Etablera black-box 
En black-box är en helt lösningsoberoende beskrivning av problemet. I vissa fall är konstruk-
tionsuppgiften begränsad till en viss del av produkten. För att öka förståelsen kan man då göra 
en black-box för hela produkten och en black-box för konstruktionsuppgiften.  
 

 
Figur 3.1: Black-box som beskriver hela hanteringen 

 
Enligt Figur 3.1 består en black-box av följande: En operand beskriver vad som ska omvand-
las med hjälp av huvudfunktionen medan in-tillstånd och ut-tillstånd talar om vad som ska 
hända med operanden. I det här fallet omvandlas hylsornas tillstånd från hylshäcken till rull-
maskinen med hjälp av huvudfunktionen ”förflytta hylsor”.  
 

3.2 Transformationssystem 
Ett transformationssystem kan ses som en utveckling av black-box modellen. För den aktuella 
uppgiften ser transformationssystemet ut enligt Figur 3.2. Den tekniska processen är alltså det 
samma som huvudfunktionen i black-boxen. Operatören styr den tekniska processen själv 
eller via ett griphjälpmedel. Arbetet med funktionsanalysen fortsätter genom att dela upp 
transformationssystemet i flera steg eller funktioner och sedan generera olika medel för att 
lösa dessa. 
 
 

 
Figur 3.2: Transformationssystem som beskriver hanteringen 

 

Hylsor i 
läge A

Hylsor i 
läge B Teknisk process 

Operatör Griphjälpmedel 

 
Förflytta hylsor 

Hylsor i 
hylshäck 

Hylsor i 
rullmaskin 
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3.3 Etablera tekniska principer 
En teknisk princip beskriver övergripande vad produkten ska utföra, fortfarande utan att säga 
hur. Följande tekniska principer är realistiska för att lösa huvudfunktionen:  
 

 Enhandsverktyg, gripdon, generera/frigöra gripkraft 
 Tvåhandsverktyg, gripdon, generera/frigöra gripkraft 
 Fristående verktyg, gripdon, generera/frigöra gripkraft 

 

3.3.1 Utvärdering av tekniska principer 
Skillnaden mellan dessa tekniska principer ligger i hur användaren hanterar verktyget. Att det 
ska finnas ett gripdon som påverkas går inte att komma ifrån. Ett fristående verktyg skulle 
innebära att hylsornas tyngd inte belastar kroppen, men en sådan lösning tros bli för osmidig 
och omständlig samtidigt som den strider mot önskemål från uppdragsgivaren.  
 
Vad är då bäst av ett enhands- eller tvåhandsverktyg?  
Fördelen med ett tvåhandsverktyg är att gripfunktionen kan styras med hjälp av att händerna 
arbetar mot varandra. En tvåhandslösning skulle däremot innebära ett större verktyg som 
binder upp operatörens båda händer. Samtidigt måste verktyget kunna hantera fler hylsor 
vilket medför en allmänt klumpigare hantering. Ett enhandsverktyg skulle istället vara en 
smidigare lösning, i den mening att verktyget skulle kunna göras relativt litet och enkelt att 
använda. Flexibiliteten, tillsammans med användarvänligheten, är de viktigaste egenskaperna 
hos verktyget med tanke på att det är funktionen hos en hand som ska efterliknas. Man skulle 
kunna ha ett verktyg i vardera handen, alternativt ha en hand fri som fungerar som hjälp eller 
stöd.  

3.3.2 Val av teknisk princip 
Önskemål från uppdragsgivare samt en kontroll av konstruktionskriterielistan visar att förde-
larna med ett enhandsverktyg överträffar en tvåhandslösning. De tyngsta argumenten är flexi-
biliteten, att användaren själv kan välja om han eller hon vill använda ett eller två verktyg, 
samt möjligheten att göra verktyget användarvänligt.   
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3.4 Teknisk process 
En teknisk process beskriver de omvandlingar operanden genomgår. Genom att beskriva 
samtliga moment i processen kan själva konstruktionsproblemet lokaliseras. Figur 3.3 visar 
samtliga steg i hanteringen av hylsor. Eftersom verktyget är handhållet, styr operatören all 
förflyttning av både verktyg och hylsor. De moment verktyget sköter (genom operatören) är 
greppa och släppa. Man kan anta att en lösning som greppar hylsan, relativt enkelt även kan 
släppa den samma. Därför koncentreras arbetet här efter på att hitta den bästa lösningen som 
greppar hylsorna. 
 

 
Figur 3.3: Ett tekniskt system beskriver alla ingående moment i hanteringen 

 

3.5 Lösningsprinciper – greppning 
Konstruktionsproblemet hos verktyget har nu lokaliserats till grip- och släppfunktionen. För 
att återknyta till kapitel 3.1 visas detta i en black-box enligt Figur 3.4. Funktionen ska vara 
reversibel, vilket lättast illustreras med en extra black-box. 

 

 
Figur 3.4: Två Black-box modeller som beskriver gripning och släppning 

 
 

 
Gripa hylsor 
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Handkraft 
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Positionering 
av verktyg 

Greppa  Dra ut 

Lyfta  Bära Ställa ner Släppa  
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Vid framtagandet av lösningsprinciper har flera metoder för idégenerering använts. 
Brainstorming, diskussioner, studier av befintliga principer och konkurrenter är några exem-
pel. Figur 3.5 visar ett flertal lösningsprinciper på att hålla fast en eller flera hylsor. Figur 3.6 
beskriver olika principer på hur gripkraften kan genereras. Inledningsvis tas alla tänkbara lös-
ningar med. Detta för att man inte ska låsa sig vid en specifik idé, utan tänka i flera olika ba-
nor. För att sedan begränsa antalet möjliga lösningar värderas och diskuteras de olika idéerna. 
Vissa tas bort helt medan andra bedöms bra eller mindre bra, se Figur 3.5 - 3.6.  
 
 

Sax 
Klämma punktvis 

 
Figur 3.5: Lösningsprinciper på hur en hylsa kan gripas 

 
 

 
Figur 3.6: Olika sätt att generera gripning 
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3.5.1 Förklaring av lösningsprinciper 
Lösningsprinciper som sax och tång behöver ingen närmare förklaring. För att öka förståelsen 
följer här en enkel beskrivning av övriga lösningsprinciper.  
 

• Ballong – Låsningen av hylsan sker genom att gripdonet, i form av en ballong, fylls 
med luft eller annat medel och trycker på så sätt mot hylsans insida. Verktyget släpper 
således genom att släppa ut aktuellt medel.  

 
• Julgran – Denna princip innebär att ett gripdon förs in i hylsan. När verktyget sedan 

rörs åt motsatt håll greppar gripdonet hylsans insida. Principen är självlåsande, vilket 
innebär att verktyget måste påverkas för att generera släppning.  

 
• Spiralfjäder – En spiralfjäder trycker i opåverkat tillstånd mot hylsans insida. För att 

gripa och släppa hylsan påverkas fjädern.  
 

3.6 Morfologisk matris 
Skapandet av en morfologisk matris gör arbetet med att generera koncept i konceptfas 3 be-
tydligt enklare. I matrisen listas funktionerna med sina tillhörande medel (lösningsprinciper). 
Medel med grå bakgrund anses mer intressanta och realistiska medan övriga förkastas, se 
motiveringar nedan.  
 
 

Funktioner ↓ Medel → 

Vertygsgreppning 
 En hand Två händer 

Gripprincip 
 Sax Tång Julgran Ballong Spiralfjäder Skruvexpander 

Generera 
gripkraft 

 
Manuellt Elmotor Elektromagnet 

Figur 3.7: Morfologisk matris  

3.6.1 Förkastade medel 
Redan i arbetet med tekniska principer, kapitel 3.3, bestämdes att verktyget skulle kunna 
hanteras med en hand. Anledningen var att kraven på flexibilitet, enkelhet och snabbhet 
ansågs lättare att uppfylla med en sådan lösning. 
 
Att använda julgransprincipen för att gripa hylsorna känns invecklat. En självlåsande lösning 
blir svår att genomföra då hylshäcken är öppen både fram och bak. Istället för att föra in 
verktyget i hylsan så skjuts hylsan bakåt. Även principen med en ballong som gripanordning 
känns komplex. För att generera gripning och släppning krävs en motor eller liknande. 
Tryckluft kräver slangar vid arbetsplatsen, något de anställda på företaget finner störande. En 
spiralfjäder löser gripfunktionen på ungefär samma sätt som en skruvexpander. Därför anses 
det onödigt att gå vidare med båda principerna.  
 
Kompendiet Systematisk konceptutveckling (Liedholm, 1999) tar upp en gammal tumregel 
som säger att konstruktionen inte ska göras krångligare än nödvändigt. Att använda en 
elektromagnet känns onödigt och krångligt i detta fall där exempelvis låg vikt är ett kriterium. 
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4 Konceptgenerering 
I den tredje fasen skissas ett antal konceptförslag, se Figur 4.1 – 4.8. Dessa visar hur 
problemet skulle kunna lösas, utan att gå in på några detaljerade lösningar. Konceptförslagen 
bygger på dellösningar från den morfologiska matrisen. 
 
Observera att i denna konceptfas är det hur gripfunktionen ska fungera som är det viktiga. Hur 
gripkraften överförs från användare till gripfunktion är i vissa fall medtaget bara för att se om 
det är möjligt att använda sig av gripfunktionen utan att en för komplex överföring måste an-
vändas. Mer detaljerad överföring kommer senare i utvecklingsfasen då konceptförslag på 
gripfunktionen är valt.   
 

4.1 Koncept 1 
Ett verktyg med manuell gripfunktion. Verktyget greppar två hylsor bredvid varandra med en 
gripanordning per hylsa, där gripanordningen fungerar som en tång med en fast del (den 
undre) och en rörlig del (den övre). Gripanordningen griper i överkant på hylsan. Handtaget 
och de fasta armarna sitter ihop i ett stycke. 
 
Fördelar: Snabbt och okomplicerat verktyg. Kan gripa en och/eller två hylsor. 
Enkelt länkage kan användas för att överföra kraft från handtag till gripdon. 
 
Nackdelar/svårigheter: En gripanordning per hylsa vilket kan medföra högre vikt. 
 
 
 
 

 
Figur 4.1: Skiss - koncept 1 
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4.2 Koncept 2 
En elmotor kan rotera en axel i båda riktningar, vilket genererar gripning/släppning. Fungerar 
som en tång med två griparmar för att gripa en eller två hylsor. Hylsorna grips således liggan-
des bredvid varandra. 
 
Fördelar: En gripanordning används oavsett en eller två hylsor. Liten handkraft behövs för 
att gripa/släppa hylsorna. Skulle kunna vara väldigt lätt att manövrera.  
 
Nackdelar/svårigheter: En elmotor kräver ett batteri, vilket ger extra tyngd och en begränsad 
livslängd. 
 
 

 
Figur 4.2: Skiss - koncept 2 

 

4.3 Koncept 3 
Tångprincip där griparmarna är ledade inne i verktygshuset. Överföringen mellan handtag och 
griparmar kan göras på flera olika sätt. Griper hylsorna på samma sätt som koncept 2. 
 
Fördelar: Verktyget griper på samma sätt som handen. Skulle kunna göras enkelt och med få 
komponenter. 
 
Nackdelar/svårigheter: Gripanordningen får inte bygga ut för långt från handen. Gripningen 
ska helst ske i linje med armen.  
 

 
Figur 4.3: Skiss - koncept 3 
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4.4 Koncept 4 
Fungerar som en sax. Griparmarna är fjäderbelastade så att användaren genererar släppning 
genom att påverka en mekanism.  
 
Fördelar: Enkel konstruktion och låg vikt.  
 
Nackdelar/svårigheter: Användaren måste påverka verktyget för att kunna greppa hylsorna 
eftersom att verktyget är stängt i opåverkat läge.  
 

 
Figur 4.4: Skiss - koncept 4 

 

4.5 Koncept 5 
Två fasta överliggande armar med en rörlig undre som rör sig upp och ner för att generera 
gripning/släppning. Verktyget griper hylsor i två olika plan. 
 
Fördelar: Enkel konstruktion, dock låst till att gripa tre hylsor. 
 
Nackdelar/svårigheter: Fast monterade armar blir dåligt anpassade till olika dimensioner. 
 
 
 

 
Figur 4.5: Skiss - koncept 5 
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4.6 Koncept 6 
Denna skiss visar hur en hylsa skulle kunna gripas. Fungerar som en expanderskruv vilken 
förs in i hylsan. När två plattor rör sig mot varandra, expanderar ett antal mellanliggande 
stålband eller liknande mot insidan av hylsan. Den platta som rör sig har ett gängat hål där en 
gängad stång snurrar, driven av en elmotor.  
 
Fördelar: Gripning och släppning genereras snabbt och enkelt genom att styra elmotorn.  
 
Nackdelar/svårigheter: Verktyget tenderar att bli stort och klumpigt då gripanordningen 
endast avser en hylsa. Någon typ av växellåda krävs om elmotorn ska driva två skruvar 
samtidigt.  
 
 

 
Figur 4.6: Skiss - koncept 6 

 

4.7 Koncept 7 
Samma princip som koncept 6 förutom att gripkraften här genereras med hjälp av handen via 
en mekanisk länk.  
 
Fördelar: Vikten reduceras jämfört med koncept 6 då lösningen inte innefattar någon el-
motor. 
 
Nackdelar/svårigheter: Även detta koncept kan bli stort och klumpigt då flera 
gripanordningar krävs för att kunna hantera flera hylsor.  
 

 
Figur 4.7: Skiss - koncept 7 
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4.8 Koncept 8 
Ett roterande hjul får tre pinnförsedda mindre hjul att vridas. Pinnarna sitter i ytterkant på 
hjulen, vilket gör att de får en gripande rörelse när hjulen roterar. Drivs av en elmotor. 
 
Fördelar: Oberoende av dimension på hylsorna.  
 
Nackdelar/svårigheter: Kan tänkas vara en onödigt komplex lösning 
 
 
 

 
Figur 4.8: Skiss - koncept 8 
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5 Val av koncept 
Valet av koncept är en mycket svår del i arbetet. Anledningen är att koncepten som skissats 
inte är så detaljerade och kunskapen om dem är ganska begränsad. Det är ändå av stor vikt för 
det fortsatta arbetet att ett val görs relativt tidigt då det inte finns tid att behandla samtliga 
koncept. Man ska även ha i åtanke att detta val inte är en slutgiltig lösning utan mer en rikt-
linje för den efterföljande processen. För att få ett bra underlag och göra valet mer överskåd-
ligt används kriterieviktsmetoden, som finns presenterad i kompendiet Produktutvärdering 
(Derelöv, 2002).  
 

5.1 Kriterieviktsmetoden 
Metoden är indelad i ett antal olika steg som resulterar i att varje lösning tilldelas en värde-
faktor. Denna värdefaktor, tillsammans med kundens och konstruktörernas egna värderingar 
ligger till grund för valet av koncept.  

5.1.1 Identifiering av kriterier 
För att bedöma koncepten krävs ett antal kriterier. Dessa tas fram med stöd av konstruktions-
kriterielistan, se avsnitt 2.4. Följande fem kriterier används: 
 

A. Vikt 
B. Pris 
C. Snabbhet 
D. Livslängd 
E. Flexibilitet 

 
Kriterierna vikt, pris och livslängd behöver ingen närmare förklaring. Vad man bör tänka på 
är dock att de påverkar varandra i väldigt stor utsträckning. Ett material som reducerar vikten 
och samtidigt håller väldigt länge kan antas bidra till ett högre pris etc. Kriteriet snabbhet av-
ser snabbheten/smidigheten hos verktyget, hur snabbt och enkelt det är att använda. Med 
flexibilitet menas förmågan hos verktyget att hantera olika innerdiametrar och olika många 
hylsor. 

5.1.2 Rangordning och viktning av kriterierna 
Ofta bedöms vissa kriterier som viktigare än andra. Det är då av intresse att kunna jämföra 
kriterierna mot varandra för att på så sätt skapa en rangordning. Ett, enligt Derelöv, enkelt sätt 
som ofta ger ett gott resultat är en parvis jämförelse enligt Tabell 5.1. Kriterierna jämförs rad 
mot kolumn, A mot B, A mot C osv. ”0” är mindre viktigt än, ”1” är lika viktigt och ”2” är 
viktigare än det jämförda kriteriet. Exempelvis noteras en tvåa på första raden i kolumn ”B” 
eftersom att kriteriet ”vikt” bedöms viktigare än kriteriet ”pris”. 
 
 
Tabell 5.1: Parvis jämförelse 

Kriterier A B C D E ∑ ∑norm
A – Vikt - 2 1 2 2 7 0,35 
B – Pris 0 - 0 1 0 1 0,05 
C – Snabbhet 1 2 - 2 2 7 0,35 
D – Livslängd 0 1 0 - 0 1 0,05 
E – Flexibilitet 0 2 0 2 - 4 0,20 

      20 1,0 
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5.1.3 Konsekvenser av modifierad hylshäck 
Det är viktigt att tänka på de eventuella konsekvenser som kan uppstå om förändringar som 
påverkar hylshanteringen genomförs. Avsnitt 2.2.3 tar upp alternativa lösningar som skulle 
kunna användas vid Grycksbo bruk. Det är lösningar som skulle underlätta hanteringen av 
hylsorna och minska antalet lyft avsevärt. Dock elimineras inte behovet av ett verktyg då den 
manuella hanteringen fortfarande finns kvar. Dessa lösningar skulle ändå påverka hanteringen 
av hylsorna vilket i förlängningen även skulle påverka verktygets arbetssätt. Införandet av 
hyllplan i hylshäcken, se Figur 2.1, skulle innebära att operatören lätt kommer åt rätt hylsa, 
men även skillnader i sättet att gripa hylsorna. Hylsorna skulle inte längre ligga staplade på 
varandra och skulle således inte kunna gripas på höjden utan enbart i bredd. Hyllplan är en 
relativt enkel modifikation och bör därför beaktas när bedömningen av koncepten görs. 

5.1.4 Bestämning av bedömningsskala 
I ett så här tidigt skede, med så odetaljerade koncept, är det svårt att sätta värden på egenska-
perna hos koncepten. Därför används en kvalitativ bedömning som bygger på hur koncepten 
uppfattas. Bedömningen av ett koncept blir då relativt de andra koncepten. Följande kvalita-
tiva bedömningsskala har använts, se Tabell 5.2. 
 
 
Tabell 5.2: Kvalitativ bedömningsskala från 1 till 5 

Betyg Betydelse 
5 Väldigt bra (ideal) 
4 Bra, med vissa problem 
3 Tillfredsställande 
2 Svag 
1 Otillfredsställande 

 
 

5.1.5 Bestämning av värdefaktorn hos varje koncept 
Värdefaktorn, eller summan av produkterna för respektive lösningsförslags betygssättning och 
kriteriets viktningsfaktor, är ett mått på hur nära en ideal lösning koncepten ligger. Genom att 
jämföra värdefaktorerna ser man även hur koncepten förhåller sig till varandra. Nedan pre-
senteras resultatet av beräkningarna. En tabell med samtliga data återfinns i Bilaga A. 
 
 
Tabell 5.3: Resultat av konceptutvärdering med kriterieviktsmetoden 

Koncept Värdefaktor Rangordning
1 3,8 2 
2 3,5 4 
3 4,65 1 
4 3,6 3 
5 3,2 5 
6 2,5 7 
7 2,95 6 
8 2,35 8 
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5.2 Valt koncept 
Med hjälp av kriterieviktsmetoden, diskussioner med handledare och egen känsla väljs kon-
cept 3, Figur 4.3, för vidare utveckling. Konceptet vinner på sin enkelhet, utan batterier och 
avancerade komponenter, samt likheten med handen i arbetssättet. Även om hylshäcken 
modifieras med exempelvis hyllplan så kan verktyget gripa en ensam hylsa eller två som 
ligger intill varandra. 
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6 Kraftprov 
För att kunna göra en mer detaljerad utformning av konceptet, krävs mer kunskap om vilka 
krafter verktyget ska kunna generera. Verktyget ska likt en tång hålla fast en eller två hylsor 
som först dras ut från hylshäcken och sedan transporteras hängande i verktyget.  
 

6.1 Utrustning 
• Specialtillverkat verktyg enligt Figur 6.1 
• Dynamometer 
• 2st papphylsor, 50 cm långa och 1,5 kg tunga 

 
 

 
Figur 6.1: Specialtillverkat verktyg för kraftbestämning 

 

6.2 Utförande 
Försöket gick till så att verktygets gripkäftar placerades i papphylsorna. En dynamometer 
fästes i hålet högst upp på ena armen och ett snöre i den andra. Sedan lyftes hela paketet rakt 
upp genom att dra dynamometern och snöret ifrån varandra, vilket genererade gripning, och 
samtidigt snett uppåt. Genom att minska vinkeln mellan dynamometern och snöret, och 
samtidigt studera utslaget på dynamometern kunde man se vid vilken pålagd kraft verktyget 
tappade hylsorna. Försöket upprepades ett antal gånger för att säkerställa att den mänskliga 
faktorn inte påverkat testresultatet.  
 

6.3 Provresultat och diskussion 
Syftet med kraftprovet var att undersöka om en kraftförstärkning behövs från handen till 
verktyget. Dynamometern visade att det krävs 2 kg från varje handtag, totalt 4 kg för att 
kunna hålla och lyfta hylsorna. Verktyget som användes hade dock inte optimala gripkäftar 
när det gäller friktion och greppyta, något som skulle kunna reducera den erforderliga kraften. 
Hylsornas vikt spelar en betydande roll för hur mycket kraft som genereras till verktyget, på 
samma sätt som när hylsorna lyfts med handen. Ju tyngre hylsorna är, desto större blir den 
gripande kraften från handen. 
 
Slutsatsen som kan dras av detta är att det är viktigare att inte få en försvagning än att få en 
förstärkning i kraftöverföringen. Eftersom att hylsorna idag greppas mellan fingrarna ska det 
inte vara något problem att använda ett verktyg som överför kraften från ett hos människan 
naturligt starkare grepp. 
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7 Vidareutveckling av koncept 3 
Det valda konceptet efterliknar dagens arbetssätt där handen griper hylsan direkt, men genom 
att införa ett verktyg med en kraftöverföring förflyttas kraftgenereringen från fingrarna in i 
handen. Där är man starkare och risken för arbetsskador minskar avsevärt.  
 
Det fortsatta arbetet med att utforma en detaljerad lösning delas upp i ett antal steg. Först ska-
pas några förslag på hur verktyget skulle kunna vara utformat med en viss kraftöverföring. 
När det bästa förslaget har valts, utformas verktyget stegvis för att tillgodose alla tidigare 
ställda krav och önskemål. Slutligen skapas en 3D-modell av verktyget i CAD-programmet 
Pro/Engineer.  
 

7.1 Generering av lösningsprinciper för kraftöverföring 
För att överföra kraften från handen till griparmarna krävs en mekanism av något slag. Fyra 
olika mekanismer har genererats genom brainstorming och studier av befintliga tänger. Dessa 
fyra har skissats upp, analyserats och jämförts med varandra för att se vilken som bäst löser 
kraftöverföringen samt har förutsättningar att bidra till den bästa slutlösningen. Skisserna 
visar alltså hur en slutgiltig lösning skulle kunna se ut, även om en noggrannare dimensione-
ring kommer att krävas. 
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7.1.1 Mekanisk länk, tång 
Lösningen bygger på en vanlig tång där överföringen sker via en mekanisk länk. Till höger i 
Figur 7.1 visas en förstoring av länken som består av två delar med varsin griparm (vilka inte 
finns med på förstoringen). Gripning genereras genom att griphandtaget förs mot det bakre 
handtaget (längst till vänster i Figur 7.1) vilket gör att ytterkanterna på länken dras bakåt och 
griparmarna förs mot varandra. Resultatet från kraftprovet i kapitel 6 visade att den pålagda 
handkraften minst måste överföras till griparmarna. För att åstadkomma detta måste verktyget 
modifieras. Genom att göra länken bredare och griparmarna kortare skulle en fullgod kraft-
överföring genereras. En nackdel med den aktuella länken är att den bygger utåt vid gripning 
vilket leder till att hylsan hanteras längre ut ifrån handen. Anledningen till att detta bör undvi-
kas är att hylsans tyngdpunkt bör ligga så nära handen som möjligt, för att minimera 
påfrestningen. Verktyget behöver även styvas upp för att bli användbart. Enligt skissen utgår 
samtliga delar på verktyget från den genomgående axeln på länken, vilket innebär att grip-
armarna tillsammans med griphandtaget inte är hopmonterat med handtaget man håller i. 
Griphandtaget skulle kunna löpa i frästa spår i ytterhandtaget och på så sätt få rätt orientering. 
 
 
 
 

 
Figur 7.1: Lösningsförslag - mekanisk länk, tång 
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7.1.2 Vajer  
Genom att studera handbromsen på en cykel skapades följande lösningsförslag. En vajer är 
fäst mellan griphandtaget och griparmarna. Genom att påverka handtaget bakåt (åt vänster i 
Figur 7.2) dras griparmarna, som sitter monterade på var sin lagrad axel, mot varandra. 
Kraften överförs från handen till griparmarna på ett väldigt enkelt sätt, som dessutom innebär 
låg vikt, men även flera nackdelar påträffas. Det blir väldigt svårt att överföra nog mycket 
kraft till griparmarna. Handbromsen på en cykel behöver inte röra sig mer än maximalt en 
centimeter och kan därför använda hela griphandtaget som hävarm. I Figur 7.2 skulle det in-
nebära att vajern fästes längst upp istället för längst ner. Verktyget som hanterar hylsor har 
däremot ett arbetsområde på ca 3 centimeter vilket gör att vajern måste fästas längre ner. 
Vajern sitter sedan monterad framför verktygshuset, på griparmarna, vilket gör att grip-
armarna blir längre och att hylsan hamnar längre bort från handen när den hanteras.  
 
 
 
 

 
Figur 7.2: Lösningsförslag - vajer 
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7.1.3 Mekanisk länk, roterbara axlar 
Följande lösningsförslag är utformat på samma sätt som lösningen med vajeröverföring. 
Skillnaden ligger i att istället för att använda en vajer till kraftöverföringen, används en 
mekanisk länk. Genom att påverka griphandtaget bakåt (åt vänster i Figur 7.3) vrids axlarna 
med respektive griparm mot varandra. Även på denna skiss är länkarmen fäst längst ner på 
griphandtaget. Här skulle dock länkarmen kunna fästas högre upp på handtaget och på så sätt 
överföra mer kraft till griparmarna. Det beror på att båda axlarna påverkas samtidigt och de 
behöver inte vridas så många grader för att generera gripning och släppning. Genom att flytta 
isär axlarna skapas en längre hävarm som ger upphov till ett större moment på varje griparm, 
vilket i sin tur innebär ökad gripkraft. Lösningen har ingenting som bygger ut utanför själva 
verktygshuset, utan griparmarna kan gripa hylsan så nära handen som möjligt vilket 
eftersträvas.  
 
 
 
 

 
Figur 7.3: Lösningsförslag - mekanisk länk, roterbara axlar 
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7.1.4 Kugghjul 
Fjärde och sista lösningen använder kugghjul (som en växellåda) för att överföra kraften. 
Enligt Figur 7.4, byggs växellådan in i verktygshuset (handtaget) samtidigt som griparmarna 
sänks för att hamna i linje med underarmen. Valet av kugghjul gör det möjligt att påverka 
kraftöverföringen, i det här fallet utväxlingen mellan handtag och griparmar. Det finns heller 
ingenting som bygger ut framåt och hylsorna kan således gripas nära handen. Nackdelarna 
med detta lösningsförslag ligger i tillverkningen. Griparmarna sitter på två lagrade axlar som i 
sin tur är försedda med kugghjul. Dessa ska sedan passas ihop med kuggaxeln som sitter 
monterad i verktygshuset samt högst upp på griphandtaget. Hög precision och snäva toleran-
ser vid tillverkning gör att lösningen känns relativt komplex och klart dyrast. 
 
 
 
 

 
Figur 7.4: Lösningsförslag - kugghjul 
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7.2 Utvärdering 
De fyra lösningarna används på samma sätt och löser samma uppgift, men är uppbyggda på 
lite olika sätt. Beskrivningarna visar vilka fördelar, nackdelar och svårigheter som finns hos 
varje lösning. Genom att jämföra dem mot varandra och ställa upp resultatet i en tabell kan 
man urskilja den vassaste lösningen. En av lösningarna väljs som referens och får en ”0” 
(nolla) i ”betyg” för varje kriterium. Sedan jämförs de andra lösningarna med referensen, 
kriterium efter kriterium. Bedöms lösningen bättre än referensen blir betyget ett ”+”, lika bra 
en ”0” och sämre ett ”-”. Slutligen summeras betygen och lösningen med högst totalsumma 
rankas som nummer ett, se Tabell 7.1. Metoden kallas ”Concept Screening” och finns 
presenterad i boken Product Design and Development (Ulrich & Eppinger, 2003).  
 
 

Tabell 7.1: Concept screening 

 Koncept 
Kriterier Tång (Ref.) Vajer Rot. axlar Kugghjul
Kraftförstärkning 0 - 0 + 
Komplexitet 0 0 + - 
Kompakthet 0 - + 0 
Service 0 0 0 - 
Uppskattad vikt 0 + 0 + 
Tillverkning 0 + 0 - 
Summa + 0 2 2 2 
Summa 0 6 2 4 1 
Summa - 0 2 0 3 
Tot. summa 0 0 2 -1 

Rangordning 2 2 1 4 

 

7.3 Val av slutgiltig lösning 
Som väntat skiljer det inte så mycket mellan lösningarna, men man kan ändå se att lösningen 
med roterbara axlar har fått det bästa resultatet i jämförelsen. Om det hade funnits mera tid till 
förfogande, hade prototyper tagits fram för minst två av dessa fyra lösningar för att genom 
tester visa vilken som fungerar bäst. När så inte är fallet måste ett val göras även om skillna-
den mellan lösningarna är väldigt liten. Kugghjulslösningen väljs bort då den fick sämst i 
jämförelsen samtidigt som nackdelarna känns för stora. Lösningen med en vajer som kraft-
överföring fick samma totalbetyg som tånglösningen, men då kraftöverföringen och kom-
pakthet är två väldigt viktiga kriterier väljs även denna bort. Tånglösningen förlorar på att 
lösningen med roterbara axlar känns stabilare, kompaktare och allmänt enklare. Valet faller 
således på lösningen med roterbara axlar som även fick bäst resultat i jämförelsen. 
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8 Dimensionering 
Innan en 3D-modell kan skapas av den slutgiltiga lösningen måste verktyget dimensioneras. 
Arbetet omfattar inte produktionsfärdiga ritningar med måttsättning och toleranser, men unge-
färliga mått måste bestämmas, dels för att kontrollera kraftöverföringen och dels för att an-
vändas vid 3D-modelleringen. Genom att tänka på de grundläggande förändringar som måste 
göras i Figur 7.3, exempelvis bredda axelavståndet och förkorta griparmarna, skissas en ny 
modell upp, se Figur 8.1.  
 
 

 
Figur 8.1: Skiss på slutgiltig lösning. Till höger visas gripanordningen, vy uppifrån 

 
 
Denna modell har kraftigt reducerad längd på griparmarna och axelavståndet är mer än det 
dubbla. Dessa mått är uppskattade för att verktyget ska passa en normal människohand, dock 
är bilden ej i naturlig storlek. Enkla beräkningar av moment och krafter ger den kraft som 
krävs av handen när länken är placerad längst ner på griphandtaget, se Figur 8.1. Genom att 
laborera med olika mått på griparmar, axelbredd och länkens placering hittades en lämplig 
dimensionering av verktyget, vilket presenteras i kapitel 9. Avståndet mellan axlarna uppgår 
här till ca 70 mm och den totala höjden på verktyget är ca 130 mm. Verktyget i Figur 8.1 
skulle fungera som slutgiltig lösning, men den noggrannare dimensioneringen skapade ett 
flertal väsentliga förbättringar. Kraften från handen överförs dubbelt så bra om länken flyttas 
till mitten av griphandtaget. Samtidigt kan hela gripanordningen koncentreras till en liten yta i 
armens och handens förlängning vilket är positivt för verktygsvikten och den ergonomiska 
utformningen. Dimensioneringen av yttermått och godstjocklek görs godtyckligt då detta styrs 
av materialvalet. En spärrfunktion som gör att verktyget behåller greppet även om grip-
handtaget släpps har integrerats. 
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9 Slutgiltigt verktyg 
Efter dimensioneringen av det slutgiltiga verktyget överförs detta till en 3D-modell i CAD-
programmet Pro/Engineer. Nedan presenteras ett förslag på hur ett verktyg skulle kunna se ut, 
Figur 9.1 – 9.3. Mer detaljerade bilder återfinns i Bilaga B-D.  
 

 Bilderna är inte i naturlig storlek, men proportionerna är realistiska. 
 

 Griparmarnas utformning (friktion och form) bör bestämmas efter att prover genom-
förts. 

 
 Materialvalet kommer att styra vikten på verktyget. 

 
 En fjäderkraft bör integreras så att verktyget alltid återgår till öppet läge. Även 

spärren (haken) bör fjäderbelastas för att alltid ligga emot spärrhjulet. 
 

 Istället för stela länkar skulle två (nog starka) fjädrar kunna användas mellan 
griphandtag och griparmar för att på så sätt skapa en likvärdig rörelse för 
griphandtaget, oavsett om en eller två hylsor grips.  

 

 
Figur 9.1: Slutgiltig lösning sedd från sidan 
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Figur 9.2: Slutgiltig lösning sedd framifrån 

 
Figur 9.3: Slutgiltig lösning sedd snett uppifrån 
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10 Diskussion och slutsats 
Arbetet inleddes med förhoppningen om att ta fram ett verktyg som inte enbart eliminerar 
arbetsskador utan även effektiviserar hanteringen av papphylsor. Ganska snabbt ändrades 
dock målsättningen till att ta fram ett verktyg vars funktion uppfyller dagens krav och behov. 
Anledningarna till att målsättningen ändrades var framförallt att verktyget skulle vara hand-
hållet, samt att funderingar kring alternativa lösningar förändrade förutsättningarna för verk-
tygets arbetssätt. Kravet att verktyget ska vara handhållet innebär, på grund av vikten, att 
arbetstempot inte kan höjas genom att fler hylsor hanteras samtidigt. Den alternativa lösning 
som företaget bör titta närmare på är införandet av hyllplan i hylshäcken. En relativt enkel och 
billig förändring som skulle innebära stora förbättringar i hylshanteringen, speciellt vid rull-
maskinerna. Operatören skulle lätt komma åt rätt hylsa och därmed kunna plocka hylsor 
direkt från hylshäcken in i rullmaskinen. För att enklare identifiera rätt hylsa skulle operatören 
i hylskapen kunna markera hylslängden på den hylskant som syns från hylshäckens framsida. 
Markering av hylsorna sker i viss utsträckning i dagsläget men skulle med fördel användas av 
samtliga berörda operatörer.  
 
Även om företaget väljer att modifiera hylshäckarna kommer den manuella hanteringen av 
hylsor att finnas kvar. Verktyget som har arbetats fram i detta arbete hanterar en eller två 
hylsor. Arbetssättet är det samma som dagens och verktyget griper på samma sätt som 
handen. Skillnaden är att gripkraften genereras i handen, där människan naturligt är starkare, 
istället för mellan fingrarna. Vid rullmaskinerna flyttas hylsorna från hylshäcken till 
rullmaskinen, ett moment som skulle underlättas genom att använda verktyget. I hylskapen 
hanteras alla typer av längder och dimensioner på hylsorna. De längsta hylsorna, tillsammans 
med de stora hylsorna med 150 mm diameter, hanteras aldrig fler än två åt gången, oftast en 
och en. Verktyget skulle med fördel kunna användas även vid denna hantering då den sker på 
samma sätt och med samma onaturliga grepp som i dagsläget.  
 
Rekommendationerna till företaget blir således att undersöka och om möjligt modifiera hyls-
häckarna med hyllplan, för att på så sätt reducera det totala antalet moment per hylsa. De 
stressigaste momenten vid rullmaskinerna, då operatören tvingas omorganisera merparten av 
hylsorna för att komma åt rätt, skulle inte längre uppstå.  
 
Önskemålet om höj- och sänkbara hylshäckar vid rullmaskinerna 9 och 10 bör undersökas för 
att se om detta går att genomföra. En sådan förändring skulle medföra en allmän förbättring i 
arbetssättet då hylsorna är lättast att hantera från en för operatören behaglig arbetshöjd.  
 
Företaget bör även ta fram en prototyp av verktyget för att kunna undersöka dess funktionali-
tet och göra eventuella förbättringar. Materialval och en exaktare dimensionering krävs innan 
en prototyp kan tas fram. Alternativt kan företaget med hjälp av denna rapport undersöka in-
tresset hos de berörda operatörerna samt få deras synpunkter innan vidare utveckling av 
verktyget sker. 
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Bilaga A, Framtagning av värdefaktor 
 
 

 

”e” är bedömningen av 
koncepten. 
”t” är produkten av 
bedömningen och 
viktningen. 

 



 

Bilaga B, Slutgiltig lösning – Sprängskiss 
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Bilaga C, Slutgiltig lösning - Verktygshus 
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Bilaga D, Slutgiltig lösning – Kraftöverföring 
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