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Sammanfattning 

 
Syftet med det här arbetet är att konstruera ett arbetsprov, för att kunna förenkla 
processen vid en arbetsintervju. Arbetsprovet kommer att användas som ett moment 
i en arbetsintervju där den sökande får lösa ett par uppgifter och sedan förklara hur 
den tänkt. 

Erbjudandet för att göra detta examensarbete kom från ett företag som heter IKG 
som startades 1990 och är ett entreprenörsdrivet teknik och IT-konsultföretag med 
extra kompetenser inom till exempel el/anläggningskonstruktion, elkraftsystem och 
automation. 

Resultatet av detta examensarbete blev tre stycken arbetsprov med inriktning på 
olika områden av elteknik och automation 
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Förord 

Vi som har utfört detta examensarbete på 12 högskolepoäng är studenter från 
Linköpings universitet inom elteknik och automation och skulle vilja tacka alla dem 
som kom med tips, och olika synpunkter som hjälpte oss att förbättra arbetet. Vi 
skulle speciellt vilja tacka Emil Muda, vår kontaktperson hos IKG, och Kjell Karlsson 
som är vår handledare och examinator på LiU för alla tips och idéer rörande vårt 
arbete. 
 
Linköpings universitet 
2013-02-14 
Danial Qamar och Patrik Rosenkrantz 
Elteknik och automation 
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1. Inledning 

För en arbetsgivare som vill anställa nya medarbetare kan det ofta vara svårt att ta 
reda på om en sökande har de kunskaper som eftertraktas. För att lösa detta 
problem bokar man en intervju så att båda parter kan träffas, diskutera och prata om 
den sökande, kvalifikationer och arbetet. Men även en intervju kan ofta kännas 
otillräcklig för att ta reda på om den sökande besitter de kunskaper som krävs för 
jobbet. Kan verkligen den sökande det han/hon säger. Eller tvärtom, besitter den 
sökande kunskaperna för jobbet men har svårt för att föra talan på en intervju? En av 
lösningarna på detta dilemma är ett arbetsprov. 
 
I detta examensarbete behandlas ett arbetsprov för arbetssökande inom elteknik och 
automation, specifikt inom CAD-ritning och PLC-programmering. Examensarbete har 
utförs på uppdrag av företaget IKG.  
 

IKG, vars logotype visas i figur 1, startades 1990 och är ett entreprenörsdrivet teknik- 
och IT-konsultföretag, med extra kompetenser som el/anläggningskonstruktion, 
elkraftsystem, automation, elektronik, mjukvaruarkitektur, inbyggda system, 
applikationsutveckling, test och verifiering, mekanikkonstruktion, beräkning, 
produktionsteknik och projektledning. 
 

 
Figur 1. IKG:s logotype 

 
För tillfället finns IKG stationerade i Borlänge, Ludvika, Västerås, Karlskoga, 
Västerås, Eskilstuna, Örebro, Finspång, Norrköping, Linköping, Mjölby, och 
Göteborg. [2] 

1.1 Syfte och frågeställning 

Målet med examensarbete är att fram ett arbetsprov som tar ungefär en timme att 
göra och som skall visa problemlösningsförmågan hos en sökande av en tjänst inom 
elteknik och automation. 

Frågeställningen för detta examensarbete var: 

 Hur ska ett arbetsprov byggas upp?  Vad ska arbetsprovet behandla?                          

1.2 Metod och källor 

Uppbyggnaden av ett arbetsprov är sig likt uppbyggnaden av en laboration. Det är 
skillnad på arbetsgång och källor mellan olika universitet och högskolor. Med 
erfarenhet från vår studiegång på Linköpings universitet på programmet Elteknik och 
automation har vi byggt upp detta arbetsprov likt de laborationer vi har genomfört. 
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Efter det första mötet hos IKG började vi gå igenom gamla laborationer och lektioner i 
dem kurser som vi läst på elteknik och automation och byggde där efter en 
uppfattning om hur det var tänkt att provet skulle se ut. Efter vidare diskussion med 
IKG om deras tankar och syfte med provet kom vi fram till en slutprodukt med tre 
olika inriktningar. 

 
Vid uppbyggandet av CAD-ritningarna har vi dragit som mest nytta av kursen 
Elsystem och CAD där vi bl.a. gått igenom CAD-ritning och utformning av elscheman 
enligt gällande regler och standarder. Vid framtagning av olika CAD-ritningarna för 
arbetsprovet har programmet elmaster design används.    
 

Kursen Industriella styrsystem har varit till stor hjälp vid framtagning av ett PLC-
program, då vi i den kursen bl.a. byggde en modell av en hiss som styrdes av ett 
PLC-program skrivet i reläschema. 

1.3 Struktur 

Rapporten börjar med att behandla arbetsprovets uppbyggnad och beskrivning av 
dess innehåll. Sedan följer en avslutande diskussion och slutsats, följt av 
referensförteckning och bilagor. 
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2. Arbetsprovets uppbyggnad 

Arbetsprovet är uppbyggt på det sätt att med tanke på vilka uppgifter den sökande 
förväntas kunna, beroende på det jobb som har sökts skall hon/han få en 
funktionsbeskrivning av ett system som den sökande sen använder för att ta fram en 
CAD-ritning över systemet och/eller skriver ett kompatibelt PLC-program till systemet.  

2.2 Inriktningar 

Arbetsprovet är uppdelat i tre olika inriktningar eller alternativ, med olika stödmaterial 
och facit, beroende vilken uppgift den sökande förväntas göra. Dessa inriktningar är 
CAD-ritning, PLC-programmering eller PLC-programmering och CAD-ritning. Dessa 
tre inriktningar bygger på samma system som består av tre pumpar som kontrollerar 
nivån i en tank som skall styras med hjälp av ett styrsystem från ett manöverrum med 
start och stoppknapp och indikationslampor för de olika undersystemen och 
funktionerna. Det som skiljer inriktningarna åt är uppgifterna som skall lösas med det 
befintliga systemet. 

2.2.1 CAD-ritning 

CAD-ritningsprovet innehåller fyra stycken uppgifter som skall lösas och till hjälp får 
den sökande ett befintligt PLC-program och en apparatlista. Dessa uppgifter är: 

 Hantering av ingångar och utgångar 

Hantering av styrsignaler, givaresignaler och larmsignaler. 

 Larmhantering 

Systemet är utrustat med fyra nivågivare för att kunna läsa av nivån på vattnet i 
tanken. Vid larm av för högt vatten ska nästa pump starta (se 4 nivåer (Stopp-Start1-
Start2-Larm)). 

 Kontaktorsvar 

Kontaktorsvar för de tre pumparna för att få en indikation på att pumparna är i drift. 

 4 nivåer (Stopp-Start1-Start2-Larm) 

Fyra nivågivare för start huvudpump, sekundärpump och larm. Det skall fungera på 
det sätt att när nivå1 är till står alla pumpar stilla, när nivå 2 är till är huvudpumpen till 
och när nivå 3 är till är huvudpumpen och sekundärpumpen till. 
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2.2.2 PLC-programmering 

PLC-programmeringsprovet innehåller sex stycken uppgifter som skall lösas och till 
hjälp har den sökande ett par befintliga CAD-ritningar och en apparatlista. De 
uppgifter som skall lösas i PLC-arbetsprovet är de fyra uppgifter som finns i CAD-
arbetsprovet plus ytterligare 2 som är: 

 Växelvis startordning för pumparna 

Varje pump har startfunktion om kontaktorsvaret utebliver så att nästa pump startar. 
Systemet består av tre pumpar (huvudpump, sekundärpump och reservpump). 
Huvudpumpen är den som först ska starta vid start och sekundärpumpen startar vid 
nivålarm och reservpumpen startar vid uteblivet kontaktorsvaret från någon pump. 

 Drifttidsmätning 

Varje pump använder sig av en driftmätare för att sedan vid X antal drifttimmar kunna 
byta huvudpump, sekundärpump och reservpump för att kunna hålla jämna 
drifttimmar för alla pumpar. 

2.2.3 PLC-programmering och CAD-ritning 

PLC-programmerings- och CAD-ritningsprovet används samma funktionsbeskrivning 
som för PLC-programmeringsprovet eftersom uppgifterna är de samma. Det som 
skiljer proven åt är att man här inte har tillgång till några CAD-ritningar eftersom att 
de skall tas fram på egen hand. 
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2.3 Dokumentlista 

Denna dokumentlista innefattar alla de dokument som används som facit och/eller 
stödmaterial i de olika arbetsproven. 

2.3.1 Funktionsbeskrivning 

Innefattar en skriftlig beskrivning över arbetsprovet, hur det ska fungera och vad det 
ska innehålla, se bilaga 1 och 2. 

2.3.2 Apparatlista 

En lista över vilka olika komponenter/apparaturer som används i CAD-ritningarna, se 
bilaga 7. 
 

2.3.3 CAD-ritning över manöverrum 

Innehåller CAD-ritningen för manöverrummet. Där driftlampor/larm och brytare för 
av/på funktion syns, se bilaga 5. 

2.3.4 CAD-ritning över manöverobjekt 

Innehåller CAD-ritningen för manöverrummet, där de tre pumparna och givarna finns, 
se bilaga 4. 

2.3.5 CAD-ritning över apparatskåp 

Innehåller CAD-ritningen för apparatskåpet, där själva styrsystemet och 
strömförsörjning till pumparna finns, se bilaga 3. 

2.3.6 Reläschema 

Innehåller funktionsbeskrivning av hela systemet i reläschemaform, se  
bilaga 6.   
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2.4 Arbetsprovsbeskrivning 

2.4.1 PLC-program 

PLC-programmet togs fram med hjälp av programmet InControl och är uppbyggt som 
ett reläschema med funktion som ett facit eller stödmaterial 

2.4.2 CAD-ritningar 

CAD-ritningarna är alla framtagna i programmet Elmaster Design och är framtagna 
efter funktionsbeskrivningarna och följer IEC 61346-standarden för 
referensbeteckning [1]. 

2.4.3 Apparatlista 

Apparatlistan togs fram för att fungera som ett underlag för CAD-ritningarna och 
PLC-programmet för att lättare kunna få en uppfattning om just vilka komponenter 
och apparaturer som ingår i systemet. 
 
Dessa dokument används i varje arbetsprov, men har olika funktioner. Till exempel 
så fungerar dokumentet “Reläschema” som facit för PLC-arbetsprovet medans det i 
CAD-arbetsprovet användes som stödmaterial. För att bättre förklara uppbyggnaden 
av arbetsprovet visas indelningen i tabellen 2.4.1. I tabellen ser vi just vilka dokument 
som fungerar som stödmaterial och vilka som fungerar som facit för de olika proven. 

Tabell 2.4.1 Dokumenttabell 

Funktions- 
beskrivning 

CAD PLC PLC+CAD 

Facit CAD-ritningar: 
APPARATSKÅP 
MANÖVEROBJEKT 
MANÖVERRUM 

PLC-program: 
Reläschema 

CAD-ritningar: 
APPARATSKÅP 
MANÖVEROBJEKT 
MANÖVERRUM 
 
PLC-program: 
Reläschema 

Stödmaterial  PLC-program: 
 Reläschema 
 
 Apparatlista 

 CAD-ritningar: 
 APPARATSKÅP 
 MANÖVEROBJEKT 
 MANÖVERRUM 
 
Apparatlista 

Apparatlista 

 

Facit till dessa arbetsprov är inte definitiva, det vill säga att en sökande kan lösa 
uppgifterna på olika sätt. Till exempel så kan PLC-programmet vara skrivet i 
reläschemaform som det existerade facit är skrivet i eller i kod, facit finns där för att 
visa den övergripande logiken och inte en absolut lösning.  
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3. Resultat 

Syftet med detta examensarbete var att ta fram ett arbetsprov som tar ungefär en 
timme att genomföra och därmed hjälpa att belysa den arbetssökandes 
problemlösningsförmåga.  
 
Resultatet av detta är då tre arbetsprov som tar ungefär en timme var att genomföra 
och hjälper att belysa den arbetssökandes problemlösningsförmåga inom elteknik 
och automation, specifikt PLC-programmering och CAD-ritning. 
 
Anledningen till att driftidsmätning inte kom med var det att vi prioriterade bort detta 
moment då tiden inte räckte till. Men det finns fortfarande kvar som en uppgift om en 
arbetssökande skulle kunna hitta en lösning på uppgiften, det betyder dock att det 
inte finns något underlag att följa som facit för arbetsgivaren med just 
drifttidsmätning. 
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4. Avslutande diskussion 

Nackdelarna med dessa arbetsprov är att det innefattar en ganska liten del av vad 
elteknik och automation är i sin helhet, eftersom att det just inriktar sig på PLC-
programmering och/eller CAD-ritning. Eftersom arbetssökande kommer från olika 
typer av utbildningar och har olika lång arbetslivserfarenhet kan denna typ av 
arbetsprov vara mer familjärt en ett annat prov för den arbetssökande. 
 
Fördelarna med dessa arbetsprov är att det hjälper att belysa den arbetssökandes 
problemlösningsförmåga inom PLC-programmering och/eller CAD-ritning, och 
fungerar som ett komplement för en arbetsgivare under en intervju och kan hjälpa på 
vägen att fastställa om en arbetssökande har den kompetensen som eftertraktas. 
 

Den slutsats vi kommit fram till är att dessa arbetsprov inte löser all den problematik 
med arbetsintervjun, utan fungerar enbart som ett komplement för att underlätta 
arbetsgivarens uppgift under en intervju. För utvecklingen av dessa arbetsprov och 
liknande i framtiden skall man nog försöka utveckla proven så att de täcker ett större 
område. Man kan också försöka att utveckla flera “facit” till de befintliga arbetsproven 
och på så sätt underlätta för en arbetsgivare att tänka sig in i den arbetssökandes 
tankeprocess.  
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Bilaga 1. Funktionsbeskrivning PLC+CAD 

Funktionsbeskrivning 

Tre pumpar som kontrollerar nivån i en tank skall styras med hjälp av ett PLC från ett 
manöverrum med start och stopp knapp och indikations lampor för de olika systemen. 
Försök att få in så många av dessa funktioner som möjligt: 

Hantering av ingångar och utgångar 

Hantering av styrsignaler, givaresignaler larmsignaler. 

Larmhantering 

Systemet är utrustat med fyra nivågivare för att kunna läsa av nivån på vattnet i tanken. Vid 
larm av för högt vatten ska nästa pump starta (se 4 nivåer (Stopp-Start1-Start2-Larm)). 

Växelvis startordning för pumparna (Msr - Alternerad start) 

Varje pump har startfunktion om k-svaret utebliver så att nästa pump startar. Systemet 
består av tre pumpar (huvudpump, sekundärpump och reservpump). Huvudpumpen är den 
som först ska starta vid start och sekundärpumpen starta vid nivålarm och reservpumpen 
startar vid uteblivet k-svar från någon pump. 

K-svar 

Kontaktor svar för de tre pumparna för att få en indikation på att pumparna är i drift. 

Drifttidsmätning 

Varje pump använder sig av en driftmätare för att sedan vid x-antal drifttimmar kunna byta 
huvudpump, sekundärpump och reservpump för att kunna hålla jämna drifttimmar för alla 
pumpar.  

4 nivåer (Stopp-Start1-Start2-Larm) 

Fyra Nivågivare för start huvudpump, sekundärpump och larm. Det skall fungera på det sett 
att när nivå1 är till står alla pumpar stilla, när nivå 2 är till är huvudpumpen till och när nivå 3 
är till är huvudpumpen, sekundärpumpen till (se ”Manöver Objekt”). Detta kan också ändras 
efter vilken pump man designerar som huvudpump, sekundärpump och reservpump det vill 
säga att huvudpump behöver inte alltid var huvudpump och sekundärpumpen behöver inte 
alltid vara sekundärpumpen OSV. (se ” Växelvis startordning för pumparna (Msr - Alternerad 
start)”)      

 

 

 

Manöverobjekt 
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Bilaga 2. Funktionsbeskrivning CAD 

Funktionsbeskrivning 

Tre pumpar som kontrollerar nivån i en tank skall styras med hjälp av ett PLC från ett 
manöverrum med start och stopp knapp och indikations lampor för de olika systemen. Med 
hjälp av PLC Programmet, försök att få in så många av dessa funktioner som möjligt: 

Hantering av ingångar och utgångar 

Hantering av styrsignaler, givaresignaler larmsignaler. 

Larmhantering 

Systemet är utrustat med fyra nivågivare för att kunna läsa av nivån på vattnet i tanken. Vid 
larm av för högt vatten ska nästa pump starta (se 4 nivåer (Stopp-Start1-Start2-Larm)). 

K-svar 

Kontaktor svar för de tre pumparna för att få en indikation på att pumparna är i drift. 

4 nivåer (Stopp-Start1-Start2-Larm) 

Fyra Nivågivare för start huvudpump, sekundärpump och larm. Det skall fungera på det sett 
att när nivå1 är till står alla pumpar stilla, när nivå 2 är till är huvudpumpen till och när nivå 3 
är till är huvudpumpen, sekundärpumpen till (se ”Manöverobjekt”).  

 

 

Manöverobjekt 
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Bilaga 3. Apparatskåp 
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Bilaga 4. Manöverobjekt 
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Bilaga 5. Manöverrum  
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Bilaga 6. Reläschema 
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Bilaga 7. Apparatlista 

Placering Beskrivning 
 

Beteckning 

+APPARATSKÅP Kontaktorspole motor 1   +K1.1 
       
+APPARATSKÅP  Kontaktorspole motor 2   +K2.1 

+APPARATSKÅP  Kontaktorspole motor 3   +K3.1 

+APPARATSKÅP Kontaktorsvar motor 1   +S1 

+APPARATSKÅP Kontaktorsvar motor 2   +S2 

+APPARATSKÅP Kontaktorsvar motor 3             +S3 

+MANÖVEROBJEKT Nivågivare – Stopp    +B0 

+MANÖVEROBJEKT  Nivågivare – Start 1   +B1 

+MANÖVEROBJEKT Nivågivare – Start 2   +B2 

+MANÖVEROBJEKT Nivågivare – Larm    +B3 

+MANÖVERRUM Till/Från-Switch   +S0 

+MANÖVERRUM Indikationslampa – Drift    +P0 

+MANÖVERRUM Indikationslampa – Pump 1   +P1 

+MANÖVERRUM Indikationslampa – Pump 2   +P2 

+MANÖVERRUM Indikationslampa – Pump 3   +P3 

+MANÖVERRUM Indikationslampa – Larm   +P4 
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