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Sammanfattning 

Rapporten är ett examensarbete som utförts på BAE-systems Bofors AB i Karlskoga. Denna 

rapport handlar om att undersöka och ge förbättringsförslag för processen framtagning och 

CE-märkning av lyftredskap. Rapporten tar även upp dokumentationshantering, 

dokumentationskrav vid CE-märkning, vad som gäller vid CE-märkning av lyftredskap som 

är konstruerade för militära ändamål. Rapporten ger grundläggande kunskaper om vad CE-

märkning innebär och varför det görs.  Genom undersökningar och intervjuer som utförts på 

företaget skapades en karta över processen för framtagning och CE-märkning av lyftredskap. 

Sedan sammanfattades den dokumentationen som bör finnas tillgänglig på BAE-systems. 

Med samma metod undersöktes hanteringen av dokumentationen. Efter en analys av 

problemen sammanfattades resultatet av nuläget. Ett lösningsförslag togs fram som innehåller 

förbättringsförslag för processen, förslag på dokumentation som ska finnas tillgänglig och 

förslag vart dokumentationen lagras.  

Abstract 

The report is a thesis carried out at BAE Systems Bofors AB in Karlskoga. This report is 

about exploring and to give suggestions for improvement of the production process and CE-

marking of lifting tools. The report also discusses documentation management and 

documentation requirements for CE marking. What is true at the CE Marking of lifting tools 

designed for military purposes. The report provides a basic understanding of what purposes 

CE-marking has and why it is done. Through research and interviews conducted at the 

company a map of the process for creating and CE marking of lifting tools was created. Using 

the same method an investigation of the dossier was done. After an analysis of the problem 

and what emerged during the interviews, the results of the current situation were summarized. 

One proposed solution was developed that contains suggestions for improvement of the 

process, suggestions for documentation that should be available and suggestions where 

documentation should be stored. 
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Förord 

Projektet har utförts i sammarbete med Örebro universitet och BAE-systems Bofors AB och 

är ett examensarbete på C nivå. Examen innefattar 180 högskolepoäng och resulterar i en 

ingenjörsexamen inom maskinteknik. 

Vi vill tacka BAE-Systems Bofors AB för möjligheten att utföra detta examensarbete. 

Framförallt så vill vi tacka Marie Hermansson (Quality supply chains manager) och Robert 

Håkansson (Mechanics platforms manager) med respektive avdelningar för det stöd de har 

gett oss under projektets gång.  Examensarbetet hade inte kunnat genomföras utan deras 

expertis inom respektive område. 

Vi vill även rikta ett tack till Emma Ekbäck-Nermark som tog hand om de administrativa 

delar som inte var direkt involverade i själva projektet. 

Ett tack riktas även till Christer Korin som var vår handledare från universitetet. 
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1 Inledning 

1.1 Företaget 

Bofors grundades 1646 som ett järnbruk i Karlskoga. Under 1870-talet blev Bofors ett 

ledande företag inom ståltillverkning, under de sista 20 åren av 1800-talet började de 

producera kanoner. Under mitten av 1890-talet var Alfred Nobel huvudägare. 1898 började 

tillverkningen av krut som sedan utvecklades till explosivämnen.[1] Företaget levererade 

vapen till svenska försvaret och även andra länder under både första- och andra världskriget. 

Bofors växte kraftig under första halvan av 1900-talet. Senare under 1900-talet började 

tillverkning av robotar och stridsvagnar men även olika produkter till den civila marknaden, 

framförallt inom kemi- och läkemedelsområdena[1]. 1991 slogs Bofors samman med 

Förenade Fabriksverken och tog namnet Swedish Ordnance, inom celsius-koncernen. Sedan 

köptes Celsius upp av Saaab-group 1999 och den del av företaget som sysslade med kanoner 

och artilleri-ammunition såldes till United Defence och fick namnet Bofors Defence. United 

Defence köptes 2005 upp av brittiska BAE-Systems Ltd. och fick namnet BAE-Systems Inc. 

Bofors Defence bytte då namn till BAE-Systems Bofors AB och bildade tillsammans med 

BAE-Systems Hägglunds det svenska moderbolaget BAE-Systems AB.[1] I dagsläget har 

BAE-Systems Bofors AB ca 375 anställda plus ett tjugotal konsulter. Medelåldern är 49 år 

och 82 % är män. Huvuddelen av de anställda är tjänstemän[2]. BAE-systems Bofors AB 

verkar inom intelligent ammunition, indirekt eld, stridsfordon, marina- och 

luftvärnssystem[2]. Huvudfokuset ligger på utveckling och vidareutveckling av stora 

artillerisystem, marina pjäser och ammunition. Nästan all tillverkning ligger ute på 

legotillverkning, endast slutmontering av produkterna sker hos BAE-Systems. Eftersom BAE-

Systems verkar inom så många områden så finns det många olika konkurrenter.  se till hela 

BAE-Systems så är General Dynamics en av de största konkurrenterna. BAE-Systems Bofors 

AB hade under 2012 en omsättning på 734 188 tkr[3], under 2014-2019 så räknar man att en 

orderingång på 1 300 000 tkr/år. 
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BAE-Systems Bofors AB har ett antal sajter i Karlskoga, nedan ser ni en bild (figur1.1) över 

Bofors industriområde. På bilden ser ni produktionssiten ”Backa” till vänster och till höger så 

finns utvecklingskontoret ”Dammbro”. Det är på de kontoren som projektet utförs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1.1 – Bild över boforsområdet. Till höger i bild syns ”Dammbro” där utvecklingsavdelningarna ligger. 

Till höger i bild syns produktionsanläggningen ”Backa”.  
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1.2 Projektet 

Projektet handlar om att undersöka, utreda och utveckla processen för framtagning och CE-

märkning av lyftverktyg.  

Projektet skall leda till… 

 … grundläggande kunskap om CE-märkning för den som tar del av rapporten 

 … säkerställa att den dokumentation som behövs för CE-märkning finns.  

 … förbättringsförslag på hantering av dokument vid CE-märkning. 

 … förbättringsförslag på den övergripande processen vid framtagning av lyftverktyg. 

Genom att standardisera lagring respektive hantering av dokument vid CE-märkning av 

lyftverktyg kan kostnader minskas vid både intern- och externkontroll. Dessutom säkerställa 

att direktiv, lagar och förordningar efterlevs.  

1.2.1 Avgränsningar 

Projektet innefattar inte: 

 Lyftanordningar. 

 Att ta fram rutiner för varje enskild process. 

 CE-märkning av lyftverktyg som är framtagna innan den 29 december 2009. 

 Användning av lyftanordningar och lyftredskap. 

1.3 CE-märkning och dess grunder 

1.3.1 Definitioner 

 Ackreditering ett beslut från ett nationellt ackrediteringsorgan som bestämmer att ett 

annat organ uppfyller de krav som ställs för att utföra marknadskontroller.[4]  

 

 Nationellt ackrediteringsorgan det enda organ i ett land som har rätt att genomföra 

ackrediteringar.[4]  

 

 Associeringsavtal är ett långtgående ekonomiskt avtal. Ett avtal mellan t.ex. EU och 

ett medlemsland.[7] 

 

 Direktiv anger mål som medlemsländerna i EU ska uppnå för en viss produktgrupp. 

Medlemslandet får bestämma själv hur direktivet förs i en nationell rättsakt.[7]  
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 Förordning gäller alla medlemsländer och behöver inte föras in i en nationell rättsakt, 

utan är direkt applicerbar utan ingripande av nationella myndigheter.[7] 

 

 Föreskrift är en bindande regel som beslutats i ett offentligt organ.[7] 

 

 Harmonisering är att lagar och/eller standarder närmar sig länder emellan detta för att 

underlätta den inre marknaden, inom t.ex. EU.[4] 

 

 Harmoniserade standarder är standarder för specifika produkter. Följs en sådan 

standard så säkerställs att direktivet som styr produkten efterlevs. Det är inget krav att 

följa dess standarder. 

 

 Anmält organ är en auktoriserad tredje part. Är auktoriserat av ett nationellt 

ackrediteringsorgan.[4] 

 

 Tillverkare är en juridisk eller fysisk person som konstruerar och/eller tillverkar en 

produkt som omfattas av EU-direktiv och ansvarar att sådana produkter 

överensstämmer med direktivet i syfte att släppa produkten på marknaden i eget namn 

eller under eget varumärke eller för egen användning.[4]  

 

 Lyftredskap är detaljer som är placerade mellan lasten och lyftanordningen eller direkt 

på lasten. Lyftverktyg kan också vara direkt monterade på lasten och släpps ut på 

marknaden som en separat detalj.[4]   

1.3.2 Inledning 

CE-märkning är en märkning för de produkter som uppfyller säkerhets-, miljö-, hälso-, och 

funktionskrav satta av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). EES är ett 

associeringsavtal mellan länder i Europa. Det innefattar länder som är med i Europeiska 

Unionen och Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA). CE är en förkortning för 

”Conformité Européenne” vilket styrs av olika direktiv utfärdade av Europeiska 

Gemenskapernas Råd, kallade EG-direktiv. Endast de produkter som EG har tagit fram 

direktiv för får CE-märkas. De direktiv som EG har utfärdat har överförts till svenska 

regler/lagar, även resten av EES länderna ska ha liknande regler.[5,4] 

1.3.3 Syfte med CE-märkning 

Syftet med CE-märkning är att underlätta frihandel inom EU genom att harmonisera 

standarder och på så sätt underlätta handeln mellan EES och EFTA länderna. Det andra syftet 

som är minst lika viktigt är harmonisering av lagar med avseende på säkerhet, hälsa och miljö 

inom EU, så väl på arbetsplatsen som för allmänheten.[5,7]  
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1.3.4 Historia 

Innan CE-märkning infördes i Europa hade alla länder sina egna bestämmelser. Detta gjorde 

det dyrt för företag att exportera produkter till andra länder eftersom alla produkter skulle 

kontrolleras av särskilda expertorgan som fanns i respektive land. I ett försök till att 

harmonisera standarder och lagar mellan länder så skapades EG-direktiv för olika 

produktgrupper.[5,7] 

Problemet var att alldeles för många detaljerade krav ställdes på produkterna, vilket var ett 

hinder för produktutvecklingen. Dessutom skulle alla beslut enhälligt godkännas av 

Europeiska rådet. Detta system slopades omkring 1987. CE-märkning infördes i Sverige 1 

januari 1994 under namnet EG-märkning. 1 januari 1995 togs namnet CE-märkning. [5] 

1.3.5 Nya metoden (The new approach) 

Nya förhållanden innebar att det infördes nya regelverk och nya direktiv skapades, 

myndigheternas detalj-inblandning i produkternas utformning slopades. EU utformade 

generella krav i direktivform för olika produktgrupper vilka godkänns av EES medlemmarna. 

CE-märkning visar att produkter uppfyller dessa krav. [5] Numera har tillverkaren det största 

ansvaret. Denne ansvarar att de direktiv som EU har utformat följs, att alla krav är uppfyllda 

samt att kunna bevisa att kraven efterlevs. Inte bara tillverkaren har ett ansvar även handlare, 

köpare, produktutvecklare, arbetsgivare och användare. Alla bär ansvaret för tillämpning av 

kraven då kontroller inte görs vid tillverkningstillfället. Endast för några speciella fall, t.ex. 

för farliga maskiner är det nödvändigt att anlita en expert som undersöker produkten utifrån 

särskilda aspekter och utfärdar säkerhetsbevis. [5,7] 

1.3.6 CE-märkning i Sverige 

Alla EU-länder binds av Europaparlamentets och rådets förordning om krav för ackreditering 

och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter (765/2006/EG). EG-

förordningen styr allt gällande ackreditering och marknadskontroll. Som komplement till EG-

författningen finns SFS 2011:791 (Lag om ackreditering och teknisk kontroll). Den svenska 

författningen fastslår att Styrelsen för ackreditering och tekniskt kontroll (SWEDAC) 

ansvarar för ackreditering enligt EG-förordning 765/2008 samt även tillsyn av de anmälda 

organen. I SFS 2011:791 anges också förutsättningar för CE-märkning – att EG-förordningen 

samt direktiv ska följas. Ett direktiv som beslutats om i EU ska föras in som en nationell 

rättsakt på något sätt. I Sverige ses direktiven över och skrivs om till svenska rättsakter som 

benämns AFS (arbetsmiljöverkets föreskrifter) t.ex. AFS 2008:3, maskindirektivet som har sin 

motsvarighet i EG-direktivet 2006/42/EG.[7] Grunden till lagstiftningen finns i 

arbetsmiljölagen medan direktiven går in på mer detaljerad nivå.  
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1.3.7 6 steg för att CE-märka en produkt  

1. ”Identifiera direktiv och harmoniserade standarder som gäller för produkten.” 

Det gäller att hitta rätt direktiv för produkten. De grundläggande kraven är harmoniserade 

på EU-nivå och anges i allmänna ordalag i det specifika direktivet. I harmoniserade 

standarder finns det beskrivet i mer detaljerade tekniska ordalag om hur specifika 

produkter ska vara utformade.[11]  

2. ”Kontrollera de produktspecifika kraven.” 

Tillverkaren ska säkerställa att produkten följer föreskrifterna i relevant EU-lagstiftning. 

Produkter som överensstämmer med harmoniserade standarder överensstämmer också 

med de relevanta grundläggande kraven. Användning av de harmoniserade standarderna 

är frivilligt andra sätt kan användas för att uppfylla nödvändiga krav.[11] 

3. ”Kontrollera om en oberoende bedömning av överensstämmelse krävs av ett anmält 

organ.” 

Varje direktiv som omfattar produkten specificerar också om ett anmält organ måste 

involveras i proceduren för CE-märkning. Detta måste göras vid vissa typer av 

produkter.[11]   

4. ”Testa produkten och kontrollera dess överensstämmelse.” 

Tillverkarens ansvar är att testa och kontrollera att produkten överensstämmer med EU-

lagen. Som regel utförs en riskbedömning. Genom att tillämpa de relevanta 

harmoniserade standarderna uppfylls också lagkraven.[11]  

5. ”Utarbeta och gör den nödvändiga tekniska dokumentationen tillgänglig.”  

I relevant direktiv finns det krav för utformning av den tekniska dokumentationen. För 

produktens överensstämmelse och riskbedömning. Teknisk dokumentation tillsammans 

med EG-försäkran måste finnas tillgänglig på begäran av de nationella 

myndigheterna.[11] 

6. ”Fästa CE-märket på produkten och EG-försäkran om överensstämmelse.”  

Tillverkaren bär ansvaret att fästa CE-märket på sin produkt. I enlighet med lagen måste 

CE-märket vara synligt, lätt läsbart och outplånligt på produkten. Om anmält organ var 

inblandad i proceduren skall dess ID-nummer också visas. Tillverkaren skall också 

utarbeta och signera EG-försäkran om överensstämmelse som bevisar att produkten 

uppfyller kraven.[11]  
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2 Bakgrund 

2.1 Lyftredskap och användningsområden hos BAE-Systems 

Tänkbara användningsområden för lyftredskap: 

 Inom produktion och montering. 

 För service och underhåll. 

 Vid leverans och förflyttning av en produkt. 

 Militärt. T.ex. hantering av ammunition. 

I bilden (figur 2.1) nedan finns en illustration på ett lyftredskap som används för militärt 

ändamål. 

Figur 2.1 – Lyftredskap som används för militärt ändamål Källa: Bruksanvisning på en äldre produkt hos BAE-

systems. 

2.2 CE-märkning av lyftredskap och dess komponenter 

2.2.1 Maskindirektivet 

För att exakt ta reda på vad som gäller vid CE-märkning av lyftverktyg ska lämpligt direktiv 

följas, direktiven är framtagna av EU-kommissionen.[7] Framtagning av lyftverktyg ska ske i 

enlighet med EU-direktivet och arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2008:03[4], 

maskindirektivet. 

 Direktivet gäller för bland annat lyftredskap och kedjor, kättingar, linor och band. 

 Direktivet gäller inte för maskiner som är särskilt konstruerade för militära ändamål. 

Eftersom produkter speciellt konstruerade för försvarsändamål endast används av 

militär etc. så får dessa inte CE-märkas. En annan anledning är att CE-märket är ett 

handelsmärke och det sker ingen frihandel med vapen och dylikt. Dessutom så står 

CE-märket för att miljö- samt hälsokrav uppfyllts vilket inte går hand i hand med 
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vapen. 

2.2.2 Dokumentationskrav 

Innan lyftredskap släpps ut på marknaden eller tas i drift ska tillverkaren se till att de 

uppfyller grundläggande krav med avseende på hälsa, miljö, säkerhet och funktion. Dessutom 

så krävs det att vederbörlig dokumentation finns.[4,7] 

Dokumentation som ska finnas: 

 EG-försäkran om maskinens överensstämmelse som bland annat innehåller 

tillverkarens namn, adress samt beskrivning och identifikation av lyftredskapet. Mer 

exakt hur den ska utformas beskrivs i Bilaga A. 

 Bruksanvisning för lyftredskapet som beskriver den avsedda användningen, 

begräsningar etc. Mer information finns i Bilaga B. 

 Teknisk tillverkningsdokumentation för maskiner som ska visa att lyftredskapet 

överensstämmer med kraven i direktivet. Den tekniska dokumentationen innehåller 

ritningar, riskanalys, provresultat etc. I Bilaga C finns de exakta specifikationerna för 

innehållet. 

För kedjor, kätting, linor och vävband krävs det istället ett certifikat enligt Bilaga D. 

2.2.3 Mekanisk hållfasthet  

Lyftredskap och dess komponenter ska vara konstruerade med hänsyn till materialutmattnings 

och åldringsprocesser som ska överensstämma med livslängden som specificerats i 

driftförutsättningar för given tillämpning. Lyftredskapen ska konstrueras så att de tål 

belastning över maxlasten. Maxlasten sätts godtyckligt av konstruktören.[4,9] 

Provlyft ska göras med en testfaktor på minst 1.5 gånger maxlasten. Vid konstruktion av 

lyftredskap och dess komponenter ska även en nyttjandefaktor (säkerhetsfaktor) tas hänsyn 

till. Nyttjandefaktorn är ett förhållande mellan maxlasten och den last som garanteras att 

lyftredskapet håller för. De säkerhetsfaktorer som gäller för olika komponenter finns i Bilaga 

E. [4] Om en harmoniserad standard följs så gäller de krav som ställs i standarden.[9] För lösa 

lyftredskap finns Europa standarden SS-EN 13155+A2:2009. 

2.2.4 Märkning 

”CE-märkning ska vara tydlig, läslig och outplånlig. CE-märkning ska anbringas i 

omedelbar närhet av namnet på tillverkaren eller dennes representant och med samma 

teknik.”[4]   

Lyftredskap ska vara försedda med följande uppgifter: 

 Uppgifter om material, när sådan information behövs för säker användning. 

 Uppgifter om max last. 
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Om detta inte är fysisk möjligt så ska lyftredskapet förses med skylt. Uppgifterna ska vara 

läsbara och placerade på så sätt att det inte finns risk att de försvinner.  

Alla detaljer som inte ingår i den sammansatta konstruktionen ska vara märkta med 

tillverkaren eller representantens namn samt certifikatets identifikationsnummer. Om det inte 

är möjlig att märka direkt på detaljen ska den förses med en bricka eller en icke borttagbar 

ring.[4] 

Detta gäller följande detaljer: 

 Kättingar 

 Linor 

 Vävband  

 Kedjor 

2.3 Problemet 

2.3.1 Framtagningsprocessen, dokumentation och användningsområde. 

Ett behov av lyftredskap kan upptäckas vid flera olika stadier i arbetet.  

Behovet kan upptäckas av… 

 … konstruktionsavdelningen vid nyutveckling av en produkt. 

 … monteringen när produkten ska slutmonteras. 

 … utvecklingsavdelningen när rutiner för service och underhåll görs. 

Då behovet uppstår vid olika avdelningar på BAE-systems så finns det flera olika 

initiativtagare och genomförandet skiljer sig åt, vilket kan leda till att viktiga steg i processen 

förbises. I de flesta fall så köps konstruktion, tillverkning, provning och CE-märkning av 

underleverantörer. I andra fall så görs konstruktion eller prototypframtagning utav BAE-

systems. I alla dessa fall så är det företaget som är initiativtagare och därmed klassat som 

tillverkare enligt maskindirektivet om inte annat avtalats fram. Det är tillverkaren som bär 

ansvaret att produkten följer de bestämmelser som finns, vilket innebär att det ligger på BAE-

Systems ansvar att rätt dokumentation finns tillgänglig och att tillämpliga direktiv 

efterlevs.[4] Den dokumentation som krävs för ett CE-märkt lyftredskap fås, men inte mer. 

Andra data som hållfasthetsberäkningar och 3D-modeller ligger kvar hos underleverantören. 

Ofta är det tidskrävande att begära in ytterligare information som krävs om något problem 

med produkten uppstår, det innebär att svarstiden till kund blir längre och därmed ökade 

kostnader. 

 

Enligt maskindirektivet får inte maskiner som är särskilt konstruerade för militära ändamål 

CE-märkas.[4][9] Det vill säga att om lyftredskapet används endast för militära ändamål får 

det inte CE-märkas. Det finns dock en gråzon när det gäller vad som får märkas. Allt som 



 

  14 (30) 

används av civila personer, såsom i produktion, måste CE-märkas.[4] Men de verktygen som 

används i produktion kan ibland skickas med till kund för att t.ex. användas i fält. 

2.4 Vad har företaget gjort tidigare 

BAE-Systems bofors AB är certifierat enlig ISO 9001:2008, en standard som handlar om att 

utgå från kundens behov och se över de interna arbetssätten. Vid samtal med Marie 

Hermansson, kvalitetschef, så framgår det ett arbete för att kolla över processer har gjorts 

tidigare enligt de krav som ISO standarden sätter. 2012 utvecklades en regel för framtagning 

av lyftverktyg av Fredrik Mohlin, konstruktör på BAE-sytems, i sammarbete med Robert 

Håkansson, chef på en av utveklingsavdelningarna, regeln hittas i Bilaga F. Robert 

Håkansson har påbörjat utvecklingen av en regel för CE-märkning med anvisningar för 

framtagning och andra tekniska anordningar som inte är publicerad ännu. 

 

2.5 Vad har andra gjort tidigare 

Robert Håkansson har berättat om ett tidigare fall, gällande en ammunitionscontainer med 

som efter diskussion har CE-märkts. Det visade sig i det långa loppet vara rätt gjort då även 

civil personal har använt sig av containern för frakt till ett militärt regemente. 

2.6 Beskrivning av teknikområdet 

Projektet handlar om att analysera en process och hitta förbättringsmöjligheter, därför riktar 

sig största delen av arbetet mot kvalités och produktionsteknik. En stor del av kunskapen som 

behövs finns inom ”Lean Production”, processledning och kvalitetsutveckling. Arbetet kräver 

också grundläggande kunskaper inom mekanik, hållfasthet och ritningsläsning.  

2.7 Teori 

För att kunna ta itu med examensarbetet så behövs kunskap i hur information eftersöks och 

hur den hanteras. När det gäller CE-märkning så har väldigt stor del hämtats från 

Arbetsmiljöverkets skrifter, från svenska författningar och EU-förordningar. Egna kunskaper i 

processtänk och kartläggning av processer krävs. Det finns mycket stöd och dokumentation 

att få via Lean angående processutveckling och förbättringsarbeten. 

2.7.1 Lean Production  

Meningen är att lean ska genomsyra resultatet så att ett långsiktigt övergripande 

lösningsförslag tas fram. Lean ger många bra grunder att stå på inte bara genom att 

introducera nya verktyg utan ett helt tänkesätt. Då Lean-tänket finns närvarande i en process, 

vare sig det är att skriva en rapport eller utveckla ett nytt lyftredskap, så fås ett stöd att 

effektivisera och strukturera för ett bra slutresultat. 

Framgången av ”Lean Production” ligger i den ledningskulturen och de ledningsprinciperna 

som tillämpas på ett företag. De fyra principerna indelas på följande sätt: 

 Långsiktighet. Handlar om att skapa ett långsiktigt värde för kunder, samhälle och 
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ekonomi. Var funktion i företaget värderas enligt sina möjligheter att åstadkomma 

detta värde.[8] 

 Den rätta processen skapar rätta resultat. Eliminera slöseri och skapa en kultur att 

inte fixa problem utan eftersträva att göra rätt från början genom att standardisera, 

visualisera och göra processer genomskinliga så att problem inte döljs.[8] 

  Addera värde till organisationen genom att utveckla människorna. Ett ledarskap 

som satsar på medarbetare är där för att stödja, undervisa och utbilda. Allt för att 

utveckla individer och team att leva upp till företagets kultur. Det är viktigt att 

respektera och utveckla sitt nätverk av partners samt leverantörer. Att tillsammans 

arbeta med ständiga förbättringar..[8] 

 Arbeta ständigt med att lösa grundläggande orsaker till problem och skapa 

därmed organisatoriskt lärande. Gå ut i organisationen där problemen finns. Fatta 

beslut långsamt, genomför snabbt och lär sedan ut. Arbeta med ständiga 

förbättringar.[8] 

“The most important factors for success are patience, a focus on long-term rather 

than short-term result, reinvestment in people, product, and plant, and an 

unforgiving commitment to quality.”  

-McCurry, former Executive V.P., Toyota Motor Sales. 

2.7.2 Processer och processledning 

Att arbeta processorienterat ger struktur och översikt för alla involverade. En process har en 

början och ett slut - en leverantör och en kund. Den upprepas i tiden och skapar genom 

förädling ett värde åt kunden. En process går oftast genom flera olika avdelningar i en 

organisation och använder eller förbrukar olika former av resurser.[8] 

 

Ett sätt att skilja på processerna är att dela de efter den uppgiften processen har. Dessa delas 

upp på följande sätt:  

 Huvudprocesser har som uppgift att uppfylla kunders behov och förädla produkter 

som företaget erbjuder. Huvudprocesser kan också ha externa kunder och har som 

syfte att skapa värde åt framtida kunder och produktions- och distributionsprocess 

som ska skapa värde till kund.[8]    

 Stödprocesser som har uppgift att tillhandhålla resurser till huvudprocesserna. Interna 

kunder.[8]  

 Ledningsprocess har till uppgift att besluta om organisationens mål och strategier 

samt stödja förbättringar av organisationens övriga processer.[8] 

Processledning handlar om att arbeta med ständiga förbättringar. Detta innebär att identifiera 

sina processer, kartlägga dem, utser processägare och förbättringsgrupp för varje process. 

Dessa ska tillsammans driva förbättringsarbete i processen de har ansvar för. [8] Processägare 
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ska sprida information om den nya processen och hur den är uppbyggd, vilka rutiner som 

gäller och förklara varför detta görs. Alla involverade ska förstå vad den nya processen kräver. 

När alla har förstått sina roller och förstår vilket ansvar de har i processen samt vilka krav 

som ställs på nästa länk i kedjan så finns goda förutsättningar för att få en effektiv 

implementering.[8] 

2.7.3 Förbättringsarbete 

När ett problem angrips vid förbättringsarbete så är det väldigt viktigt att arbetet sker 

strukturerat. Oftast finns det många problem som behöver hanteras och då gäller det att 

prioritera de mest lönsamma. Ett bra sätt att arbeta  är med en förbättringscykel. W. Edward 

Demmings PDCA-cykel (Plan – Do – Check – Act).[8] 

 Plan innebär att vid ett problem fastställa den största problemorsaken. Vid stora 

problem bör huvudproblemet brytas ner i mindre problem för att göra det mer 

hanterbart. Sedan fattas beslut om ändringar. Viktigt att besluten baseras på fakta![8] 

 Do, när problemorsaker har fastställts och dokumenterats utses en grupp (ibland en 

person) som får ansvaret att genomföra ändringarna.[8] 

 Check är att efter ändringarna är genomförda så analyseras om de har gett den effekt 

som eftersökts. Om önskad effekt har uppnåtts så måste den behållas.[8] 

 Act är att standardisera och stabilisera ändringarna. Om eftersökt effekt inte uppnåddes 

så gäller det att ta lärdom och gå igenom PDCA-cykeln en gång till.[8] 

 



 

  17 (30) 

3 Metod 

3.1 Metoder för genomförande 

 

 

 

Figur 3.1- Övergripande metod vid arbete. 

3.1.1 Litteraturstudie 

För att kunna analysera problemet och för att få en grund att stå på gjordes en litteraturstudie 

om CE-märkning. Studien innefattar den allmänna grunden för CE-märkning och 

maskindirektivet. Detta för att få reda på vad som gäller vid framtagning och CE-märkning av 

lyftredskap.   

3.1.2 Nulägesanalys 

För att skapa förståelse om företaget och problemet gjordes en nulägesanalys. Genom 

intervjuer vid olika avdelningar skapades en bild av hur processen för framtagning av 

lyftredskap ser ut och vilken dokumentation som tas fram. Projektgruppen(examensarbetarna) 

har även undersökt flödet av dokumentationen i företagets PDM och MPS-system för att reda 

på hur dokumentationen lagras. 

3.1.3 Problemet 

Efter nulägesanalysen sammanfattades problemet utifrån de undersökningar och intervjuer 

som genomförts. En övergripande bild av processen för CE-märkning togs fram. 

3.1.4 Lösningar 

Genom möten med handledare, Marie Håkansson och Robert Hermansson, har 

lösningsförslag diskuterats utifrån de problem som finns. För att få bättre översikt har 

diskussioner skett både i grupp och individuellt.  
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3.2 Verktyg 

Sökningar i Örebro universitetsbibliotekets databaser har gjorts. Projektgruppen har använt 

gamla examensarbeten från Diva som hjälp vid strukturering av examensarbetet samt att 

Reciever business för att få fram omsättning etc.   

På BAE-systems är det framförallt tre olika system som är kritiska för detta projekt. Dessa 

system är de som används på BAE-systems för att lagra information om processer, data etc. 

 Nying, PDM-systemet som används av utvecklingsavdelningarna för att lagra bland 

annat 3D-modeller och ritningsunderlag. 

 IFS, MPS-system som används för produktionsstyrning, dokumenthantering och 

kvalitetssäkring. 

 Bofors business management system (BMS), ett verksamhetssystem på intranätet som 

används för att informera om gällande processer, regler, policys etc.  

3.2.1 Intervjumetodik 

En intervju kan ske via telefon, e-mail eller direktkontakt etc. Ledande frågor bör undvikas 

vid intervjuer.[10] 

Det finns olika typer av intervjuer:  

 Strukturerad intervju, där man ställer alla frågor i en bestämd ordning. Frågorna är 

förutbestämda. 

 Semi-strukturerad intervju, ämnesområdena är bestämda och frågorna formuleras och 

tas upp beroende på de tidigare svar som ges. 

 Ostrukturerad intervju, ett helt vanligt samtal där frågorna uppkommer efterhand.[10] 

Det kan uppstå problem i en intervju om den intervjuade antingen överdriver eller 

underdriver. Därför är det viktigt att intervjua flera olika personer för att få en bättre översikt 

och mer data att analysera.[10] Alla tre metoder har använts under arbetets gång.  
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4 Resultat 

4.1 Sammanställning av processen för framtagning av lyftredskap 

Genom de intervjuer som har gjorts har projektgruppen kommit fram till att det finns olika 

fall beroende på vart ett behov av ett lyftredskap uppstår. Inför intervjuerna togs en mall 

fram(se bilaga G). Efter diskussion inom projektgruppen(examensarbetarna) så bestämdes att 

anonyma intervjuer skulle göras och på så sätt undvika att någon pekas ut för att gått fel 

tillväga samt öka chansen för att få mer korrekt data. Åtta olika personer vid olika avdelningar 

intervjuades. Data hämtades även in från handledarna i projektet, Robert Håkansson och 

Marie Hermansson.  

4.1.1 Fall 1: Nyutveckling  

Ett behov av lyftredskap upptäcks vid utvecklingsavdelningen. En konstruktör får då 

uppdraget att konstruera ett lyftredskap. Denne tar fram 3D-modell och ritningsunderlag som 

sedan skickas vidare till beräkningsavdelningen för hållfasthets- och mekanikberäkningar. 

Ritningar och beräkningsdokument sparas i PDM-systemet. När konstruktören får respons 

från beräkningsavdelningen och hållfastheten/mekaniken är godkänd skapar konstruktören ett 

utsändnings meddelande(U.M). Det skickas sedan till beredningen och beskriver att 

konstruktionen är färdig samt att dokumentationen som krävs finns i PDM-systemet. 

Beredningen avgör i sin tur avgör som ska köpas från underleverantör och vad som ska göras 

på plats. Beredning tar kontakt med inköp som skapar inköpsorder och hämtar 

ritningsunderlaget från PDM-systemet och skickar det till underleverantör. Underleverantören 

tillverkar lyftredskapet och tar fram den dokumentationen som krävs. Sedan görs eventuell 

CE-märkning av underleverantör. 

Lyftredskapet tas emot på 

godsmottagning. Kontrollanter går 

igenom en styrplan och bockar av att 

allt som krävs finns med. Illustrering 

görs i figur 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 – Processen för framtagning av 

lyftredskap via utvecklingsavdelningen. Fall 1.  



 

  20 (30) 

4.1.2 Fall 2: Utveckling av manualer etc. 

Väldigt likt fall 1, enda skillnaden är att ILS-avdelningen upptäcker behovet av lyftredskap.  

ILS(Intelligent Logistik Service) arbetar med att ta fram underlag för service och underhåll. 

4.1.3 Fall 3: Montage 1 

Vid montering av produkter upptäcks att ett behov av lyftredskap behövs. Oftast är det 

montören som upptäcker behovet. I vissa fall skapas en prototyp. I andra fall tas bilder på det 

som ska lyftas och fäst punkter anges. Ärendet överlämnas sedan till produktionsledare som 

godkänner en inköpsanmodan och skickar ärendet till inköp. Inköp tar kontakt med 

underleverantör och skickar bilder, fästpunkter eller eventuell prototyp av lyftredskap. 

Underleverantören tillverkar och tar fram den dokumentation som krävs. Lyftredskapet tas 

emot på godsmottagningen kontrolleras med hjälp av styrplanen. Fallet illustreras i figur 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2 Processen för 

framtagning av lyftredskap via 

produktionsavdelningen. Fall 

3. 
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4.1.4 Fall 4: Montage 2 

Är likt fall 3 gällande när behovet uppstår. Det som skiljer sig är att istället för att kontakta 

produktionsledaren så har ärendet gått direkt till produktionstekniker som sedan drivit fallet 

framåt. 

4.1.5 Analys av fallstudien 

När ett behov av lyftredskap uppstår i dagsläget finns det inget bestämt tillvägagångsätt. Hur 

tillvägagångssättet går till avgörs på vana, d.v.s. hur det har gjorts tidigare eller i vissa fall den 

vägen som anses enklast. Det finns inga skrivna rutiner för processen och ingen utsedd 

processägare och därmed fungerar kommunikationen mellan avdelningarna mindre bra.  

Vid leverans av ett lyftredskap görs alltid en kontroll så att redskapet överensstämmer med de 

specifikationer(mått, utförande etc.) som angetts och att rätt dokumentation medföljer. 

Kontrollen utförs efter en specifik produktanpassad styrplan framtagen av 

kvalitetsavdelningen. 

4.2 Analys av CE-märkning på militära produkter 

Nedan(figur 4.3) visar den övergripande processen för vilka lyftredskap som CE-märks i 

dagsläget. De verktyg som används i produktion respektive för service CE-märks alltid. De 

som sitter fastmonterade på lasten, t.ex. på en militär pjäs, CE-märks inte då de räknas som en 

del av lasten och därav konstruerade för försvarsändamål. Den röda pilen illustrerar den så 

kallade ”gråzonen” där det kan vara svårt att avgöra om lyftredskapet ska CE-märkas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3 – Vilka lyftredskap som CE-märks beroende 

på användningsområde.  Den röda pilen visar en 

”gråzon” då det kan vara svårt att avgöra om CE-

märkning ska göras. 
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Maskindirektivet säger uttryckligen att sådant som är särskilt konstruerade för millitära 

ändamål inte får CE-märkas. I Vägledning för tillämpning och användning av 

maskindirektivet 2006/42/EG (framtagen av EU-kommissionen) så finns det förklarat mer 

ingående vad som menas. 

”Undantaget enligt artikel 1.2 g) gäller maskiner, som är särskilt konstruerade och 

tillverkade för försvarsändamål eller för upprätthållande av ordning. Däremot är 

maskindirektivet tillämpligt på vanliga maskiner, som används av väpnade styrkor eller av 

polisen, men som inte är särskilt konstruerade för försvarsändamål eller förupprätthållande 

av ordning.” [9]  

Så det gäller att avgöra vad som är särskilt konsturerat för försvarsändamål. Det finns 

gråzoner när det gäller just den frågan. Ett verktyg som används för att lyfta in granater i en 

pjäs för laddning skulle kunna användas i produktion för transport mellan arbetsstationer. Då 

uppstår problemet att verktyget som används för att ladda får inte CE-märkas medan det som 

används i produktion måste CE-märkas. Just det problemet presenterades, under en kort 

telefonintervju, för Anders Åsén på Arbetsmiljöverkets teknikenhet. Enligt Anders så bör inte 

det lyftredskap som används i samband med laddning CE-märkas. Istället bör två olika 

utföranden av lyftredskapet tas fram, varav ett CE-märkt. 

Robert Håkansson har beskrivit tillvägagångssättet när ett lyftredskap CE-märks respektive 

inte CE-märks på BAE-systems. Riskanalys görs, mekanik och hållfasthetsberäkningar och 

provning görs. Den enda skillnaden är egentligen att CE-märket inte fästs på färdig produkt 

samt att EG-försäkran inte tas fram. I maskindirektivet finns det inga notiser att de krav som 

ställs inte får följas även då slutprodukten inte CE-märks.[4] 

4.3 Leverans och hantering av dokument samt data från underleverantör 

De dokument som levereras i dagsläget tillsammans med godset är. 

 Försäkran om överenstämmelse. 

 Provningsintyg. 

 Bruksanvisning. 

 Ritningsunderlag 

De scannas och läggs in tillsammans med inköpsordern i MPS-systemet IFS, ritningen lagras 

även i PDM-systemet Nying. Se bilaga H för ett sådant dokument. I dagsläget begärs all 

andra data vid behov från respektive underleverantör. Angående lagring av dokument och data 

så har ett nytt beslut tagits. Beslutet som togs innebar att produktspecifik information ska 

lagras i företagets produktionsstyrningssystem, IFS och den generella informationen lagras i 

PDM-systemet Nying. Med generell produkt information menas 3D-modeller och 

ritningsunderlag. Produktspecifik information är för den enskilda artikeln och data som 

relateras direkt till den. 
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4.3.1 Faktiskt fall, dokumentationsbrist  

Under projektets gång så informerades projektgruppen av Robert Håkansson att en kund 

upptäckt ett problem med den mekaniska hållfasteten hos ett lyftredskap. Verktyget 

konstruerades och tillverkades samt CE-märktes av underleverantör. Dokumentationen hade 

leverats enligt avtal(se punklista ovan). Problemet låg i att ingen 3D-modell eller 

hållfasthetsberäkningar fanns hos BAE-Systems, så kontakt togs med underleverantör. Detta 

blev en tidskrävande process som erfordrade ett flertal kontaktillfällen med underleverantören 

för att få fram rätt data innan kunden fick svar. Hela denna process hade blivit mindre 

tidskrävande och kostsam om 3D-modell och/eller hållfasthetsberäkningar funnits lagrade i 

BAE-systems datasystem. 

4.4 Lösningsförslag 

Här presenteras ett lösningssförslag för processen för framtagning och CE-märkning av 

lyftredskap.  

4.4.1 Implementering av den nya processen 

Framtagning av lyftredskap är en förädlingsprocess som kan ha en intern och/eller en extern 

kund och är enligt definitionen en huvudprocess(se stycke 2.7.2). Processen kräver en ägare. 

Vid implementering av den nya processen gäller det att informera alla medarbetare om den 

nya processen och vilka rutiner som gäller. Framför allt är det viktigt att lära ut varför detta 

görs och vad det kommer att leda till. Processägaren har ansvar att bygga upp en 

förbättringsgrupp i företaget för processen för framtagning och CE-märkning av lyftredskap. 

Lyftredskap är en produkt som företaget och kunden är beroende av. Därför berör den alla på 

företaget och det gäller att utse en ansvarig(delprocessägare) för lyftredskap på varje 

avdelning. De ansvariga ska förstå sina roller i processen och hur viktigt det är att göra rätt, 

redan från start, är en förutsättning för att den nya processen ska fungera. Stor vikt bör läggas 

på att tillsammans utforma alla delprocesser och på så sätt öka kunskapen om hela processen 

inom gruppen. Att arbeta med ständiga förbättringar och standardisera vid implementering 

och under arbetets gång är en förutsättning. Inom Lean finns relevanta verktyg vid arbete med 

ständiga förbättringar t.ex. PDCA(se stycke 2.7.3). 

4.4.2 Kvalitetstekniker som processägare 

Det är nödvändigt att tillsätta en processägare för framtagning av lyftredskap. Projektgruppen 

har genom diskussion kommit fram till vilken yrkesroll som skulle kunna passa bäst i rollen 

som processägare. Det framkom att kvalitetstekniker på BAE-Systems har som arbetsuppgift 

att utveckla nya processer, arbeta med kundnytta och ständiga förbättringar av processer. 

Processägare ansvarar för att flödet genom organisationen fungerar och att den tillför ett värde 

som överträffar kundens förväntningar. Kvalitetsteknikern ska även ansvara för 

kvalitetssäkring gentemot kund. Under processägaren behövs en processledare.  

4.4.3 Produktionstekniker som processledare 

En produktionstekniker har ett övergripande ansvar och leder gruppen av delprocessägare som 
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beskrivs i 4.4.1. Produktionsteknikern fungerar som en brygga mellan alla involverade 

avdelningar(se figur 4.4), där denne har som ansvar att processen och de projekt som är i 

arbete kommuniceras ut. Produktionsteknikern, i egenskap av processledare, ska leda 

framtagning av lyftredskap från behov till färdig produkt. Processledaren ansvarar också 

tillsammans med processägaren att processen ständigt utvecklas och effektiviseras. Det ligger 

på dennes ansvar att rätt kompetens finns inom gruppen. Krav ställs på att gruppen ska besitta 

kunskaper inom allt ifrån CE-märkning till konstruktion, beredning och tillverkning 

Figur 4.4 – Översikt av processen och dess involverade avdelningar. Processledare och delprocessägare. 

4.4.4 Förslag på processen för framtagning av lyftredskap 

Först presenteras en punktlista över stegen därefter kommer stegen beskrivas mer ingående i 

löpande text. 

1. Behov av lyftredskap upptäcks. 

2. Ärendet skickas till processledaren. 

3. Ett meddelande med översiktlig information angående lyftredskapet skickas ut till alla 

involverade avdelningar. 

4. Processledaren gör en köpa/göra analys samt kontrollera om det finns ett befintligt 

lyftredskap. 

5. Produktionstekniker sammanställer tillverkningsunderlag och skickar det till inköp för 

offert. 

6. Styrplan tas fram. 

7. Lyftredskapet beställs av underleverantör. 

8. Lyftredskapet tas emot och en kontroll utförs.  
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När ett behov av lyftredskap uppstår, oberoende på vilken avdelning, så kontaktas 

processledaren via delprocessägaren. Denne får information angående vilken typ av 

lyftredskap och dess användningsområde. Den informationen skickas sedan vidare till alla 

avdelningar, dels för att informera att en process för framtagning påbörjats samt även för att 

undersöka om ett behov av samma lyftredskap finns hos andra avdelningar. T.ex. kan det 

uppstå fall då lyftredskap som används i produktion även behövs vid underhåll av en produkt 

hos kund. Sedan utförs en köpa/göra analys. Det innebär att man kontrollerar vilka tjänster 

som ska köpas och vilka som görs på BAE-Systems. 

I figur 4.5 ges ett förenklat förslag på hur en köpa/göra analys kan se ut. 

 Figur 4.5 – köpa/göra analys 

I detta fiktiva fall så har man alltså valt att konstruera lyftredskapet på BAE-systems då 

processledaren upptäckt att det finns en konstruktör som inte är belagd med arbete. Dock så 

var beräkningsingenjörerna fullbelagda därav bestämdes att beräkningsunderlaget köps in. 

Tillverkning, provlyftning och CE-märkning köps även de in av underleverantör. I detta läge 

fastställs även den dokumentation som krävs in från underleverantör. Under köpa/göra 

analysen är det viktigt att processledaren för en dialog med alla involverade avdelningar. 

Produktionsteknikern sammanställer ett tillverkningsunderlag som sedan skickas till inköp 

som tar kontakt med lämplig underleverantör. Inköp begär in offert. Om några frågor från 

underleverantören skulle uppstå angående tillverkningsunderlaget så ska processledaren 

kontaktas och en dialog mellan parterna förs. Sedan så tas en styrplan fram av processledaren. 

Styrplanen är en typ av checklista som används för kontroll av lyftredskapet vid leverans. När 

lyftredskapet tas emot på godsmottagningen görs det en kontroll att utförandet är korrekt samt 

att begärd dokumentation medföljer. Uppfyller produkten alla krav från styrplanen då är den 

godkänd och redo för användning. 
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4.4.5 Att CE-märka eller inte 

De lyftredskap som uteslutande måste CE-märkas är det som används för… 

 … produktion. 

 … underhåll och service. 

 … lyftredskaps som används av civil personal. T.ex. vid transport och förflyttning. 

Om det uppstår en tvist huruvida CE-märkning ska göras så är rekommendationen att två 

olika versioner tas fram. Ett som är CE-märkt och ett som inte är CE-märkt. Lyftredskap som 

är fastmonterade på en militärprodukt ska ej CE-märkas. För att lätt kunna se skillnad på 

redskapen så bör det som CE-märks, enligt befintlig regel(se bilaga F), varselmålas gult.  

4.4.6 Dokumentationskrav och dokumentationshantering  

Då problem som nämns i 4.3.1 vill undvikas måste BAE-systems utöka dokumentationen som 

krävs in från underleverantör. Processledaren har i samband med köpa/göra analysen fastställt 

vilka dokument som ska krävas in av underleverantör. Vilken dokumentation som begärs 

beror på vilka moment som hamnar under ”Göra själva”. T.ex. om konstruktion och 

hållfasthetsberäkningar gjorts behövs dessa inte begäras in. De dokument och den data som 

alltid ska begäras in listas i punktform nedan. 

 Försäkran om överenstämmelse. 

 Provningsintyg. 

 Bruksanvisning. 

 Ritningsunderlag 

 3D-modeller (CAD-filer) 

 Beräkningsunderlag för maxlasten och för provlyftning som är minst 1.5 gånger 

maxlasten. 

All dokumentation bör anlända direkt med produkten till godsmottagningen i form av 

papperskopior och digital media.  Allt utom 3D-modellen lagras i IFS. CAD-filer lagras 

tillsammans med ritningsunderlaget i Nying. Papperskopior arkiveras enligt befintliga rutiner. 
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5 Diskussion 

5.1 Värdering av resultat 

Alla förslag som lagts fram löser inte problemen direkt utan ger ett förslag på arbetsätt och en 

tankegång som sedan kan leda fram till en faktisk lösning. När det gäller förslaget på den 

”nya processen” så föreslår det en grundstruktur som kommer att ge bättre kommunikation 

mellan avdelningar, därmed ge alla parter en bättre helhetssyn över processen. I rapporten 

finns verktyg, metoder och tankesätt som ger stöd vid arbete med implementering och 

vidareutveckling av processen.  Ett förbättringsförslag har lagts fram, projektmålet har i den 

aspekten uppfyllts. Det kommer att behövas en hel del ytterligare arbete för att det ska vara 

realiserbart då lösningen inte går in på detaljnivå. Genom att införa ett standardiserat 

arbetssätt och utbilda personalen blir det lättare att föra utvecklingen framåt då alla berörda 

avdelningar är involverade och kan ge sin synpunkt.  Då en medarbetare har insikt i hela 

processen skapas en förståelse för andras arbete. Detta bör minska frustrationer och ge en 

bättre arbetsmiljö. Arbetssättet och tankegången är applicerbart på andra områden och bör 

appliceras så att hela organisationen arbetar mot ett gemensamt mål.  

Huruvida CE-märkning av ett lyftredskap ska göras presenteras i en lösning. I lösningen 

specificeras att lyftredskapet CE-märks beroende på användningsområde. Det är viktigt att 

användningsområdet har specificerats så att direktiv respektive lagar efterlevs och rätt 

lyftredskap CE-märks. På så sätt säkra att grundläggande säkerhets- miljö- och hälsokrav 

uppfylls. Varselmålning används för att undvika att icke CE-märkta lyftredskap används i t.ex. 

produktion.  En uppdatering av befintliga rutiner och regler krävs. Som stöd kan man använda 

materialet i denna rapport. Vad CE-märkning är och varför det görs bör spridas inom 

organisationen. Genom att utbilda medarbetare inom CE-märkning så finns det möjlighet i 

framtiden att CE-märkning kan ske internt på BAE-systems. I dagsläget görs inte CE-

märkning av BAE-system. Då behövs extra vikt läggas på säkerställning av att rätt 

dokumentation finns. Rapporten beskriver vilken dokumentation som ska begäras in från 

underleverantör och vad den ska innehålla och i vilka system som de ska lagras i. Information 

om var och hur de lagras i respektive system beskrivs inte utan är något som BAE-systems 

bör arbeta vidare med.  Finns rätt dokumentation på plats så kan kvalitetssäkring göras och 

specifika frågor från kund angående CE-märkning, hållfasthetsprover etc. ges utan att 

underleverantör behöver kontaktas. På så sätt kan svar ges snabbare och egna undersökningar 

kan göras om problem med produkten har uppstått. Snabba och korrekta svar ger nöjda 

kunder.  

5.2 Fortsatt arbete 

Förslagsvis delas de lösningar som beskrivs i rapporten upp och problemen angrips var för 

sig. Nedan presenteras förslag på fortsatt arbete enligt projektgruppens tycke.  

 Tillsätta en grupp som ser över lösningsförslaget på processen och går in på detaljnivå. 

Gruppen bör bestå av personer från alla olika avdelningar som är involverade i 

processen.  

 Rutiner och standardiserade arbetssätt bör tas fram och regeln för framtagning av 

lyftredskap uppdateras. Detta bör göras av ovannämnda grupp. 
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 Se över MPS-systemet. Data angående en produkt finns presenterad på flera olika 

ställen i systemet enligt den interna strukturen. Om det är möjligt göra så att med en 

sökning på t.ex ett artikelnummer kan få upp all relaterad data. 
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6 Slutsatser 

Punkterna nedan sammanfattar resultatet: 

 Förbättra kommunikation mellan avdelningar. 

 Arbete som går över avdelningars gränser. 

 Ge kunskap om CE-märkning 

 Arbeta processorienterat. 

 Arbeta med ständiga förbättringar. 

 Säkerställa att rätt dokumentation för CE-märkning finns. 

 Fastställa användningsområden för lyftredskap 

 CE-märkning av lyftredskap som används av militär. 

 Utföra köpa/göra analys. 

 Skapa värde för intern och extern kund. 

 Utse processledare, processägare och delprocessägare. 

 Varselmålning av Lyftredskap. 
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Bilaga A: EG-försäkran, bilaga 2 i AFS 2008:3 

A. EG-försäkran om maskinens överensstämmelse  

Denna försäkran och översättningar av den ska utformas på samma villkor som 

bruksanvisningen (se bilaga 1, punkt 1.7.4.1 a–b) och vara maskinskriven eller textad med 

versaler.  

Denna försäkran gäller enbart maskinen i det tillstånd den släpptes ut på marknaden och 

omfattar inte komponenter som läggs till eller åtgärder som därefter genomförs av 

slutanvändaren.  

EG-försäkran om överensstämmelse ska innehålla följande uppgifter:  

1. Tillverkarens fullständiga namn och adress och i förekommande fall dennes representant.  

2. Namn på och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska 

dokumentationen och som ska vara etablerad inom EES.  

3. Beskrivning och identifikation av maskinen, inbegripet allmän benämning, funktion, 

modell, typ, serienummer och varunamn.  

4. En mening med en uttrycklig försäkran att maskinen uppfyller alla tillämpliga 

bestämmelser i direktiv 2006/42/EG och i tillämpliga fall en liknande mening med en 

försäkran om överensstämmelse med andra direktiv eller relevanta bestämmelser som 

maskinen uppfyller. Hänvisningarna ska vara till texter som offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning.  

5. I tillämpliga fall namn på, adress till och identifikationsnummer för det anmälda organ som 

utförde EG-typkontrollen enligt bilaga 9 och numret på EG-typkontrollintyget.  

6. I tillämpliga fall namn på, adress till och identifikationsnummer för det anmälda organ som 

godkände systemet för fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga 10.  

7. I tillämpliga fall en hänvisning till de harmoniserade standarder enligt artikel 7.2 som 

använts.  

8. I tillämpliga fall en hänvisning till andra tekniska standarder och speci-fikationer som 

använts.  

9. Ort och datum för försäkran.  

 

10. Identitet på och namnteckning av den person som bemyndigats att upprätta försäkran på 

tillverkarens eller dennes representants vägnar. 

 



 

 

 

Bilaga B: Bruksanvisning lyftredskap, Bilaga 1 stycke 4.4.1 i AFS 2008:3 

Varje lyftredskap eller varje kommersiellt odelbart parti av lyftredskap ska åtföljas av en 

bruksanvisning, som innehåller minst följande uppgifter:  

a) Den avsedda användningen.  

b) Användningsbegränsningar (särskilt för lyftredskap såsom lastmagneter eller 

vakuumlyftare som inte till fullo uppfyller bestämmelserna enligt punkt 4.1.2.6 e).  

c) Bruksanvisningar för montering, användning och underhåll.  

d) Det värde på testfaktorn för statisk provning som använts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga C: Teknisk tillvekningsdokumentation, Bilaga 7 i AFS 2008:3 

A. Teknisk tillverkningsdokumentation för maskiner  

I denna del beskrivs det förfarande enligt vilket den tekniska tillverkningsdokumentationen 

ska sammanställas. Den tekniska tillverkningsdokumentationen ska visa att maskinen 

överensstämmer med kraven i direktiv 2006/42/EG. I den utsträckning det krävs för denna 

bedömning, ska den ange maskinens konstruktion, tillverkning och funktionssätt. Den 

tekniska tillverkningsdokumentationen ska sammanställas på ett eller flera av de officiella 

språken inom EES, utom för maskinens bruksanvisning, för vilka de särskilda 

bestämmelserna i bilaga 1, punkt 1.7.4.1 gäller. (AFS 2009:5)  

1. Den tekniska tillverkningsdokumentationen ska innehålla följande:  

a) Tillverkningsdokumentation omfattande  

– en allmän beskrivning av maskinen,  

– en helhetsritning över maskinen och ritningar över styrkretsarna samt nödvändiga relevanta 

beskrivningar och förklaringar för att det ska gå att förstå hur maskinen fungerar,  

– sådana fullständiga detaljritningar med beräkningar, provningsresultat, intyg osv. som krävs 

för att kontrollera att maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven,  

– dokumentationen av riskbedömningen, som ska visa vilket förfarande som följts, inbegripet,  

i) en förteckning över de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som är tillämpliga på 

maskinen,  

ii) beskrivning av de skyddsåtgärder som införts för att undanröja identifierade riskkällor eller 

minska risker och i tillämpliga fall uppgift om kvarstående risker förknippade med maskinen,  

– de standarder och andra tekniska specifikationer som har använts, med angivande av de 

grundläggande hälso- och säkerhetskrav som omfattas av dessa standarder,  

– de tekniska rapporter med resultat av de provningar som utförts av tillverkaren eller av ett 

av tillverkaren eller hans representant utsett organ,  

– ett exemplar av maskinens bruksanvisning,  

– i tillämpliga fall försäkran för inbyggnad för ingående delvis fullbordad maskin samt 

relevanta monteringsanvisningar för dessa,  

– i tillämpliga fall exemplar av EG-försäkran om maskiners eller andra inbyggda produkters 

överensstämmelse,  

– en kopia av EG-försäkran om överensstämmelse.  



 

 

 

b) Vid serietillverkning, dokumentation som visar vilka interna åtgärder som kommer att 

vidtas för att säkerställa att maskinerna även fortsättningsvis överensstämmer med 

bestämmelserna i direktiv 2006/42/EG.  

Tillverkaren ska genomföra sådana undersökningar och provningar av komponenter, tillbehör 

eller maskinen som krävs för att fastställa huruvida den är konstruerad och tillverkad så att 

den kan monteras och tas i drift utan risk. Relevanta rapporter och resultat ska inkluderas i 

den tekniska tillverkningsdokumentationen.  

2. Den tekniska tillverkningsdokumentationen som avses i punkt 1 ska hållas tillgänglig för de 

behöriga myndigheterna i EES-länderna i minst tio år efter tillverkningsdagen för maskinen 

eller den senaste producerade enheten vid serietillverkning.  

Denna tekniska tillverkningsdokumentation behöver inte finnas på EES-ländernas territorium. 

Den behöver inte heller finnas materiellt tillgänglig permanent. Den ska dock kunna 

sammanställas och göras tillgänglig av den person som anges i EG-försäkran om 

överensstämmelse inom en tidsperiod som står i rimligt förhållande till hur komplicerad den 

är.  

Den tekniska tillverkningsdokumentationen behöver inte omfatta detaljuppgifter eller annan 

särskild information om de komponenter som använts vid tillverkningen av maskinen, såvida 

denna information inte är väsentlig för att bestyrka överensstämmelse med de grundläggande 

hälso- och säkerhetskraven.  

3. Underlåtenhet att tillhandahålla den tekniska tillverkningsdokumentationen på begäran av 

en behörig nationell myndighet kan utgöra tillräcklig grund för att ifrågasätta att maskinen 

uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga D: Certifikat för Kedjor etc. , Bilaga 1stycke 4.3.1 i AFS 2008:3 

Varje kedje-, kätting-, lin- eller vävbandslängd som inte ingår som en del i en sammansatt 

enhet ska vara försedd med märkning eller, om detta inte är möjligt, en bricka eller icke 

borttagbar ring med tillverkarens eller dennes representants namn och adress samt det 

relevanta certifikatets identifikationsnummer.  

Ovannämnda certifikat ska innehålla åtminstone följande information:  

a) Tillverkarens namn och adress och i förekommande fall dennes representants namn och 

adress.  

b) En beskrivning av kedjan, kättingen eller linan som omfattar  

– dess nominella storlek,  

– dess konstruktion,  

– det material den är tillverkad av, och  

– eventuell speciell metallurgisk behandling som materialet undergått.  

c) Den provningsmetod som tillämpats.  

d) Den högsta last (maxlast) som kedjan, kättingen eller linan får utsättas för under drift. En 

skala av värden får anges för de specificerade tillämpningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga E: Säkerhetsfaktorer, Bilaga 1stycke 4.1.2.5 i AFS 2008:3 

Lyftredskap och deras komponenter  
Lyftredskap och deras ingående komponenter ska vara dimensionerade med vederbörlig 

hänsyn tagen till materialutmattnings- och åldringsprocesser för ett antal arbetscykler, som 

överensstämmer med den förväntade livslängden som specificerats i driftförutsättningarna för 

en given tillämpning.  

Dessutom gäller följande:  

a) Nyttjandefaktorn för metallinor med ändbeslag ska väljas så att den garanterar tillräcklig 

säkerhetsnivå; detta värde är i regel lika med 5. Linorna får inte innehålla några splitsar eller 

öglor annat än i ändarna.  

b) När kedjor och kättingar med svetsade länkar används ska dessa vara av kortlänkstyp. 

Nyttjandefaktorn för kedjor och kättingar ska väljas så att tillräcklig säkerhetsnivå kan 

garanteras; detta värde är i regel lika med 4.  

c) Nyttjandefaktorn för linor eller sling av fibermaterial är beroende av material, 

tillverkningsmetod, dimensioner och användning. Värdet ska väljas så att tillräckligt hög 

säkerhetsnivå kan garanteras; i regel är detta värde lika med 7, förutsatt att det material som 

används är av mycket hög kvalitet och tillverkningsmetoden är lämplig för avsedd 

användning. Om så inte är fallet sätts i regel en högre nyttjandefaktor för att säkerställa 

likvärdig säkerhetsnivå. Linor och sling av fibermaterial får inte uppvisa några andra knutar, 

skarvar eller splitsar än de som finns i slingets ändar, med undantag för om det rör sig om ett 

ändlöst sling.  

d) För alla metallkomponenter som ingår i eller används tillsammans med ett sling ska väljas 

en nyttjandefaktor som garanterar en tillräcklig säkerhetsnivå; detta värde är i regel lika med 

4.  

e) Den högsta arbetslasten hos ett flerpartigt sling bestäms med utgångspunkt från 

nyttjandefaktorn hos den svagaste parten, antalet parter och en reduktionsfaktor som är 

beroende av slingets uppbyggnad.  

f) För att kunna styrka att tillräcklig nyttjandefaktor har uppnåtts ska tillverkaren eller dennes 

representant för varje typ av komponent som avses i led a, b, c och d själv genomföra 

lämpliga prov eller låta genomföra sådana prov. 

 



 

 

 

Bilaga F: Regel för framtagning av Lyftredskap. 
Syfte  

Syftet med instruktionen är att ge anvisningar för framtagning av lyftredskap.  
 
Framtagning av lyftredskap ska ske i enlighet med EU-direktiv och Arbetarskyddsstyrelsens 
författningssamling, AFS 2008:03 Maskiner. 
 
Denna regel gäller alla lyftredskap oavsett om produkten är klassad som krigsmateriel eller 
klassad som civil applikation. För lyftredskap klassade som krigsmaterial gäller ej avsnitt 3.9 
och för civil applikation (CE-märkning) gäller ej avsnitt 3.10.  
   
Denna regel gäller för produkter som tas fram inom EES. 
 
 
1 Definition  

En artikel definieras som lyftredskap då det är en komponent eller utrustning som är placerad 
mellan maskinen/pjäsen och lasten.  
 
 
2 Tillämpning  

Denna instruktion skall tillämpas vid framtagning eller anskaffning av lyftredskap för eget 
bruk eller leverans till kund.  
 
 
2.1 Standarder  

Standarder som används vid konstruktion, provning och beräkning: 
 
AFS 2008:03, Maskiner 
AFS 2003:06, Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar 
AFS 1998:1, Belastningsergonomi 
AFS 2006:6, Användning av lyftanordningar och lyftredskap.  
 
 
2.2 Hållfasthet  

Beräkningar av hållfasthet genomförs för svetsar, plåtar och andra detaljer som lyftredskap 
kan vara uppbyggt av. Som underlag för beräkning krävs ritningar som beskriver 
lyftredskapet och hur det är tänkt att användas. Beräkningar utförs av analytiker från 
utvecklingsavdelningen.  
 
För belastade komponenter från leverantör används max tillåten belastning enligt certifiering, 
således krävs endast framtagande av lastfall. För standardkomponenter, ex. lyftöglor och 
schacklar enl. DIN-standard, används max tillåtna belastningar (!!OBS!!: Ej brottbelastningar) 
angivna i standardbladet. 
 
Säkerhetsfaktorn vid beräkning bör vara minst 2 vid större materialstycken. 
 
Säkerhetsfaktorn vid beräkning bör vara minst 6 vid kritiska komponenter.    
 
 
2.3 Riskanalys  

Riskanalys genomförs på ”Checklista för riskanalys på mekanisk utrustning”.  



 

 

 

 
Resultatet från riskanalysen skall användas på så sätt att elimination av risker sker antingen i 
konstruktionsskedet eller genom särskilda anvisningar i instruktion.  
 
Resultatet från riskanalysen skall vara sammanfattat i rapport där det också görs tydligt vilka 
åtgärder som vidtagits för att eliminera riskerna identifierade i analysen.   
 
 
2.4 Instruktion  

En instruktion tas fram inom utvecklingsprojektet och ska innehålla uppgifter om:  

- De avsedda användningsförhållandena, ex. produkt som skall lyftas.    

- Användningsbegränsningar, ex. där redskapet kan men inte får användas.   

- Bruks-, monterings- och underhållsanvisningar.  

- Det värde på testfaktorn för statisk provning som använts.  

 

Testfaktor = Provbelastning / Tillåten belastning 
 
 
2.5 Provningsintyg  

Lyftredskap skall normalt provas med 50 % över tillåten last. Provning kan utföras av externt 
företag som uppfyller våra krav enligt ISO 9001. Ett protokoll över provningen skall utfärdas. 
 
Provning behöver ej göras för varje enskild artikel i samma tillverkningsserie utan normala 
stickprovsuttag kan göras. 
    
 
2.6 Materialcertifikat  

Om konstruktören anser att materialcertifikat är nödvändigt skall detta anges på ritning. Vid 
tillverkning skall leverantören ansvara för materialcertifikat för material ingående i lyftredskap 
samt bifoga underlag på detta vid leverans till oss. 
 
2.7 Certifikat från extern leverantör 

På produkter som byggs in i ett sammansatt lyftredskap och som redan är certifierade som 
lyftredskap skall märkningen kontrolleras på så sätt att vid märkning av den sammansatta 
produkten kontrolleras certifikaten från externa leverantörer med vad som är angivet på 
ritningsunderlag och på märkningen av de enskilda produkterna. 
 
Hållfasthetsberäkning vid konstruktion utförs principiellt endast genom att maximalt lastfall för 
den externt certifierade komponenten beräknas och jämförs med tillåtna laster för produkten.  
 
 
2.8 CE-märkning och försäkran om överensstämmelse  

Lyftverktyg är enligt AFS 2008:03 Maskiner undantaget om det klassas som krigsmateriel, 
vilket innebär att kravet på CE-märkning utgår.  
 
Om så inte är fallet och Lyftverktyget kan användas i en civil tillämpning skall AFS 2008:03 
tillämpas fullt ut med CE-märkning.  
 
Lyftredskap som CE-märks skall alltid klassas som säkerhetsdetalj (se regel Spårning av 
säkerhetsdetaljer i fordon och pjäser, konstruktionsanvisning).  
 



 

 

 

Efter kontroll av att alla dokument som krävs vid framtagning av lyftredskap finns, skall en 
försäkran om överensstämmelse med bestämmelserna för lyftredskap utfärdas av 
kvalitetsfunktionen inom avdelning produktion. Lyftverktyget förses med CE-skylt innan de 
tas i bruk. Det är alltid initiativtagaren som har huvudansvaret för CE-märkning. 
 
CE-märkning utförs med skylt 78008298. Speciell tabell som anger kraven för märkningen 
skall föras till ritningen på översta nivå.  
 
Märkningen utförs av den instans som närmast hanterar en fullt sammansatt konstruktion 
och märkning får ej utföras innan alla på ritningen åberopade dokument och moment 
kontrollerats.    
 
För detta arbete kan även extern leverantör anlitas.  
 
 
2.9 Märkning säkerhetsdetalj 

Lyftverktyg är enligt AFS 2008:03 Maskiner undantaget CE-märkning om det klassas som 
krigsmateriel. Ett sådant verktyg skall dock arkiveras i gällande PDM-system på ett sådant 
sätt att spårning kan ske till varje levererat lyftverktyg (se regel Spårning av säkerhetsdetaljer 
i fordon och pjäser, konstruktionsanvisning).  Ett sådant verktyg skall oavsett om verktyget 
klassats som säkerhetsdetalj, CE-märkts eller saknar klassning i övrigt följa vad som anges i 
denna regel  
 
Märkning säkerhetsdetalj sker om lyftverktyget klassas som säkerhetsdetalj.  
 
Lyftverktyget förses med skylt för säkerhetsdetalj innan de tas i bruk. Märkning utförs med 
skylt 78016134. Speciell tabell som anger kraven för märkningen skall föras till ritningen på 
översta nivå.  
 
Märkningen utförs av den instans som närmast hanterar en fullt sammansatt konstruktion 
och märkning får ej utföras innan alla på ritningen åberopade dokument och moment 
kontrollerats. Det är montören som ansvarar för märkningen.     
 
För detta arbete kan även extern leverantör anlitas.  
 
 
2.10 Varselmålning 

Varselmålning skall utföras helt eller delvis på alla lyftverktyg som är avsedda att användas i 
verkstadsmiljö, detta lyftverktyg är enligt denna regel CE-märkt. Ett lyftverktyg som ej är CE-
märkt behöver ej varselmålas.  
 
Följande text infogas i anslutning till symbolrutan för ytbehandling på ritning: 
 
Varselmålning utförande: Gul. 
 
 
3 Konstruktionsanvisningar  

Allmänna konstruktionsanvisningar:  

 Förband, t.ex. vantskruv eller schackel, skall vara försedda med beständig låsning. 
Se AFS 2008:03. 

 Minst svetsklass C väljs (för kraftöverförande svetsar). 
 



 

 

 

Konstruktionsgranskning genomförs och konstruktör kallar konstruktionsansvarig.  
 
På sammanställningsritning anges förutom vad som tidigare nämnts i denna regel:  

- Tillåten belastning.  

- Provningsbelastning. 

- Märkning enligt avsnitt 3.9 eller avsnitt 3.10.  
 
4 Dokumentation 
4.1 Metadata 

För metadata gäller att då en artikel identifieras som lyftredskap anges detta i gällande TA-
systems artikelinformation i fältet "spårning säkerhetsdetalj" med "L".  

 

 
4.2 Sammanställnings-/detaljritningar  

På ritning anges krav på märkning. Det skall framgå förutsättningar för att märkningen får 
placeras på den tillverkade artikeln. Se avsnitt 3.9 och avsnitt 3.10.     
 
Det skall framgå hur märkningen skall placeras på artikeln. På artiklar där märkning medels 
skylt ej kan göras skall det framgå var märkningen istället skall vara placerad och i vilken 
form; som skyltmärkning i anslutning till lyftredskapet eller som löst hängande skylt fäst i 
lyftredskapet. Se AFS 2008:03, Maskiner.  
 

På ritningen skall också framgå tillåten belastning och provningsbelastning. 

 

På detaljritningar av köpta komponenter skall tillåten belastning framgå samt huruvida 
komponenten är CE-märkt.  

 

 
4.3 Kompletteringsdokument 

Kompletteringsdokument registreras i dokumentstrukturen för lyftredskapets 
huvuddokument.  
 
Denna regel skall för varje lyftredskap utmynna i ett dokument av typen teknisk rapport.   

 

Den tekniska rapporten skall granskas av ritningsgranskare och godkänns av linjechef 
mekanisk konstruktion och i de fall användning skall ske inom företaget i produktion 
kontrasigneras av juridisk produktionsplatschef. 

 

Den tekniska rapporten skall innehålla:  

 Hållfasthetsanalys 

 Riskanalys med ”Checklista för riskanalys på mekanisk utrustning” lagd i bilaga.   

 Instruktion 
 
Se tidigare avsnitt.  
 
 



 

 

 

4.4 Försäkran om överensstämmelse 

Knyts in i struktur. Försäkran om överensstämmelse signeras av för företaget juridiskt 
ansvarig person. Försäkran om överensstämmelse är knyten till konstruktionen.  
 
 
4.5 Materialcertifikat 

Materialcertifikat skall arkiveras i gällande PDM-system på ett sådant sätt att spårning kan 
ske till varje levererat lyftverktyg.  
 
 
4.6 Certifikat och deklarationer från extern leverantör 

Försäkran om överenskommelse som leveraras med produkt ingående i ett sammansatt 
lyftverktyg skall arkiveras i gällande PDM-system på ett sådant sätt att spårning kan ske till 
varje levererat lyftverktyg. 
 
Tillverkardeklaration knyts in i dokumentstruktur för artikel för alla artiklar som är certifierade, 
levereras av extern leverantör som färdig produkt och ingår i ett sammansatt lyftverktyg.   
 
 
5 Leveraras med produkten (Lyftverktyget) 

 Försäkran om överensstämmelse 

 Instruktion 
 
 
6 Referenser  

AFS 2008:03, Maskiner 
AFS 2003:06, Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar 
AFS 1998:1, Belastningsergonomi 
AFS 2006:6, Användning av lyftanordningar och lyftredskap.  
 

 



 

 

 

Bilaga G: Intervjumall 

Detta dokument kommer inte användas i annat syfte än undersökning för examensarbete vid 

BAE-Systems. Namn kommer inte att nämnas i rapporten. Namnet tas enbart för 

återkoppling.  

 

Namn: 

Avdelning: 

 

 Vem har initierat? (Vem gav dig uppdraget?) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 Vilka dokument behöver du ha för att utföra arbete, vilka måste tas fram? 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 Vilka system loggas det i?  Hur loggas det? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 Hur skickas ärendet vidare? Vilken avdelning? Vem? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 Används BMS för att kolla regler? 

 

_____________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 Några direkta problem som uppstått (inte själva konstruktionen)? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 Övrigt. 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

Bilaga H: Dokument som medföljer lyftredskap 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


