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Rätt emballage

ger medarbetare som orkar mer



Friska medarbetare orkar mer!
Ekonomi och arbetsmiljö handlar om att hushålla med människan som resurs. En god arbets-

miljö har stor ekonomisk betydelse för såväl individen, företaget som för samhället. Det finns 

forskning som visar att:

•	 Den ekonomiska avkastningen på arbetsmiljöarbetet är mer än dubbelt så hög som kostna-

derna enligt en forskningsrapport från internationella socialförsäkringsföreningen  

ISSA (2011)

•	 Förbättringar i den fysiska arbetsmiljön ökar produktiviteten enligt en forskningsrapport från 

Nordiska ministerrådet (2014)

Säker truckhantering
XS2 kragen har inga utstickande detaljer som kan fastna i närliggande emballage eller i last-

bilens kapell. Vid lastning och lossning är risken att fastna den största orsaken till att tappa/

välta emballage. Inga utstickande detaljer minskar risken för personer som rör sig i och omkring 

truckhanteringen. Även risken för skadat gods och förlorad arbetstid minskar.

Ekonomisk besparing: Mindre kassation av produkter och sänkt personalkostnad

Sänkta personalkostnader,
säker truckhantering, inga utstickande spik

Sänkta personalkostnader
XS2 fälls upp eller ner på 4 sekunder! Anledningen till det snabba förfarandet är att man inte 

behöver separera emballaget och att man inte behöver lyfta.

Ekonomisk besparing: Sänkta personalkostnader

Inga utstickande spik
Eftersom träpallar tar upp fukt och torkar kryper spiken ut. Med vårt lastpallssystem finns ingen 

risk för utstickande spik som kan skada personalen. Även risken för skadat gods är eliminerad.

Ekonomisk besparing: Mindre kassation av produkter

Konstant vikt
Vårt lastpallssytem absorberar inte vätskor vilket kraftigt minskar risken för personalen vid ma-

nuella lyft, vikten är aldrig mer än 20 kg. I kalkylen nedan kan ni själv se vad som händer med 

emballage som absorberar vätskor och där vikten kan öka till 26 kg.

Ekonomisk besparing: Lägre sjukfrånvaro

Bedömning av manuell hantering med stöd av nyckelmoment
Steg 1: Bestämning av tidspoäng (välj endast en kolumn!)

Att lyfta eller flytta laster 
(< 5 s)

Hålla
(> 5 s)

Bära
(> 5 m)

Antal gånger per 
arbetsdag

Tidspoäng Totalt tid under 
arbetsdagen

Tidspoäng Totalt avstånd under 
arbetsdagen

Tidspoäng

< 10 1 < 5 min 1 < 300 m 1

10 till < 40 2 5 till 15 min 2 300 m till < 1 km 2

40 till < 200 4 15 min till < 1 h 4 1 km till < 4 km 4

200 till < 500 6 1 h till < 2 h 6 4 till < 8 km 6

500 till < 1000 8 2 h till < 4 h 8 8 till < 16 km 8

> 1000 10 > 4 h 10 > 16 km 10

Exempel:
•	mura
•	placering av arbetsstycken i 

en maskin
•	talådor ur en container och 

placera dem på ett transport-
band

Exempel:
•	hålla och styra ett stycke 

gjutjärn
•	vid arbete med en slipmaskin,
•	användning av en handslip-

maskin,
•	användning av en ogräsrensare

Exempel:
•	bärande av möbler,
•	 leverans av byggnadsställn-

ingskomponenter till en 
byggarbetsplats

Steg 2: Bestämning av bedömningspoäng för belastning
Lastens vikt < 5 kg 5 till <10 kg 10 till < 15 kg 15 till < 25 kg > 25 kg

Lastpoäng 1 2 4 7 25

Min tidspoäng

Min lastpoäng

Arbetsförhållanden Bedömningspoäng

Goda ergonomiska förhållanden, d.v.s. gott om utrymme, inga fysiska hinder i 
arbetsområdet, jämnt och fast underlag, tillräcklig belysning, låg halkrisk

0

Utrymmet för rörelser är begränsat och ogynnsamma ergonomiska förhållanden 
förekommer (t.ex. 1: utrymmet begränsat på grund av för låg takhöjd eller ett arbet-
sutrymme som är mindre än 1,5 m2, eller 2: arbetsställningen är instabil på grund 
av ojämnt golv eller mjukt underlag)

1

Mycket begränsat rörelseutrymme och/eller instabil tyngdpunkt hos lasten (t.ex. fl 
ytt av patienter

2

Min bedömningspoäng arbetsställning

Vanlig arbetsställning, lastens position Arbetsförhållanden Bedömningspoäng

•	Upprätt	överkropp,	ej	vriden
•	När	lasten	lyfts,	hålls,	bärs	och	sänks	är	

den nära kroppen
1

•	Lätt	framåtböjd	eller	vriden	överkropp
•	När	lasten	lyfts,	hålls,	bärs	och	sänks	är	

den nära kroppens mitt
2

•	Låg	böjd	kroppsställning	eller	långt	
framåtböjd

•	Lätt	framåtböjd	samtidigt	som	överkrop-
pen är vriden

•	Lasten	är	långt	från	kroppen	eller	över	
axelhöjd

4

•	Långt	framåtböjd	samtidigt	som	överk-
roppen är vriden

•	Lasten	är	långt	från	kroppen
•	Begränsad	stabilitet	när	arbetaren	står	

upprätt
•	Hukande	eller	på	knä

8

Min bedömningspoäng arbetsförhållanden

Steg	5:	Utvärdering	-	Hämta	poäng	från	steg	1-4	och	för	in	i	
respektive ruta nedan

Riskpoäng

Bedömningspoäng 
arbetsställning

Lastpoäng
Bedömningspoäng
arbetsförhållanden

Totalt

+ + =
Tidspoäng

=
Totalt

x
Riskpoäng Beskrivning

<10 Låg belastningssituation, fysisk överbelastning är osannolik.

10 till < 25
Ökad belastningssituation, fysisk överbelastning är möjlig för personer med lägre fysisk 
kapacitet. För denna grupp är det fördelaktigt att ändra arbetsplatsens utformning.

25 till < 50
Kraftigt ökad belastningssituation, fysisk överbelastning möjlig. En ny utformning av 
arbetsplatsen rekommenderas.

> 50
Hög	belastningssituation,	fysisk	överbelastning	är	sannolik.	Arbetsplatsens	utformning	
måste ändras.

2

3 4

Tot

2 3 4 Tot

1Steg 3: Bestämning av bedömningspoäng för arbetsförhållanden

Steg 4: Bestämning av bedömningspoäng för arbetsställning

1

Produkter, transportflöden och truckhantering, ser väldigt sällan likadana ut hos 

olika företag. Detta gör att alla företag har olika behov. För att kunna ge den 

högsta upplevda nyttan till det lägsta priset har vi utvecklat ett emballagesystem 

med flera valmöjligheter. CrossBorders produkter anpassas enkelt till de 

varierande kundbehoven vilket sänker kostnader. De stora besparingarna vid köp 

av emballage är sänkta kostnader runt emballaget.

XP1 lastbärare med uppfälld och nedfälld XS2 krage
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CrossBorder utvecklar, tillverkar och säljer emballagesystem som utmanar den konventionella 

pallindustrin.CrossBorders ambition är att vara det hållbara och kundorienterade företaget som 

flyttar	gods	i	hela	världen	med	innovativa	och	kostnadsbesparande	lösningar.	Huvudkontor,	

utveckling och tillverkning finns i Trelleborg.


