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Förord
Den här boken är resultatet av en kurs i ergonomi vid Teknisk design, Luleå tekniska universitet, 
våren 2015. 15 kursdeltagare har under 10 veckor använt designmetodik och ergonomiska teorier 
och metoder för att utveckla 15 konceptuella förbättringsförslag baserade på de 4 undersökta kon-
texterna äldreomsorg, fysioterapi, däckmontering och varuhantering. 

Fokus för ergonomi inom området teknisk design är att se till att all design, oavsett 
vilket system det avser, kompletterar människans styrkor och förmågor. Vi ska kort och 
gott se till att arbetsuppgifter, utrustning, apparater, processer, miljöer och organisationer 
utformas med människan som utgångspunkt, istället för att tvinga människan att anpassa 
sig med olika former av överbelastning som möjlig påföljd. För att uppnå detta behöver 
vi förstå och designa för den variabilitet som är representerad bland oss människor: vi är 
olika, har olika åldrar, storlek, styrka, kognitiv förmåga, erfarenheter, förväntningar och 
mål. 
 Att tillämpa ergonomi betyder att studera hur människor interagerar med produk-
ter, processer, miljöer och system för att förbättra dem, dvs. göra dem enklare, säkrare, 
bekvämare och effektivare att använda. För att kunna göra det behöver vi kunskap om 
människans förutsättningar och behov. Teknisk design med utgångspunkt och mål i god 
ergonomi innebär att exempelvis: 

�� Att designa produkter och utrustning som är enkla och tillförlitliga att använda   
med utgångspunkt i kunskap om kognitiv ergonomi, antropometri och    
belastningsergonomiska och biomekaniska analyser

�� Att designa säkra och effektiva tillverkningsprocesser med utgångspunkt i    
kunskap om kognitiv ergonomi och belastningsergonomiska analyser

�� Att designa organisationer utifrån kunskap om arbetslivsfysiologi och    
organisationsergonomi

�� Att designa arbetsuppgifter utifrån kunskap om kognitiv ergonomi,  biomekanik och 
belastningsergonomiska analyser

�� Att designa enkla och användarvänliga gränssnitt med utgångspunkt i kognitiv   
ergonomi

Ergonomisk anpassning av en produkt eller en arbetsmiljö kan exempelvis handla om 
att se till att människan inte använder kroppen felaktigt. Det kan handla om fysisk belas-
tning när en uppgift utförs, såväl som sensorisk input från olika system eller psykosocial 
belastning i form av stress. Det handlar om att utveckla kunskaper om människans be-

gränsningar och förmågor, vilket ger bättre förutsättningar att bidra till användarvänliga 
lösningar. Det i sin tur bidrar till säkerhet och användarvänlighet och i slutändan att alla 
produkter, system och miljöer i vår omvärld fungerar väl för människan – det är hållbar 
utveckling om något. 
 I kursen Ergonomi 2 vid civilingenjörsutbildningen Teknisk design, Luleå tekniska 
universitet, ingår en projektuppgift. Den syftar till att få fördjupad förståelse inom er-
gonomi genom att tillämpa kunskap och metoder i ett designprojekt för en verklig sit-
uation. Våren 2015 omfattade projektuppgiften att enanalys av valfri kontext, med syfte 
att förstå problem och utmaningar i den miljö, det sammanhang, den situation och för de 
personer som var berörda. Inledningsvis arbetade kursdeltagarna i grupper bestående av 
3-4 personer, för att sedan gå in i en konceptutvecklingsfas individuellt. Det innebar att 
kursdeltagarna kunde genomföra ergonomiska analyser gemensamt och sedan utveckla 
konceptuella lösningar på egen hand. Det resulterade i att kursdeltagarna utvecklade 
tämligen olika lösningar, även om de haft en gemensam utgångspunkt. 
 Bokens kapitel omfattar en beskrivning av respektive kontext följt av de koncept-
förslag som kursdeltagarna utvecklade. Som lärare är det alltid extra roligt när kursdelt-
agare är motiverade och engagerade inför projektuppgifter. Vår förhoppning är att det 
engagemanget ska framgå på följande sidor och att koncepten ska ge inspiration till att 
förbättra ergonomin i våra vardagsliv. 

Åsa Wikberg Nilsson, Therese Öhrling, Lars Sundström, Agneta Larsson och Ulrik Röijezon
Teknisk design Luleå tekniska universitet, Augusti 2015



Förord 3
Innehåll 4

Kontext: Äldreomsorg sid. 8
Introduktion 8
Syfte och mål 8
Kontext 8
Målgrupp 8
Metod 8
Resultat 10
Diskussion 13
Referenser 13

Koncept 1: Vivo 14
Introduktion 14
Syfte och mål 14
Kontext 14
Metod och genomförande 14
Behovsidentifiering	 15
Brainstorming  16
Workshop med tänkande hattar 16
Resultat 16
Koncept 19
Diskussion 20
Referenser 21
Bilaga 1 - REBA på personalen 22
Bilaga 2 - Brainstorming 

Koncept 2: PASS 24
Introduktion 24
Syfte och mål 24
Kontext  24
Metod och genomförande 24
Behovsidentifiering	 24
Mission	Statement	 25
Konceptframtagning	 25
Metoddiskussion 26

Koncept 26
Diskussion 29
Referenser 29

Koncept 3:   Stand&Go 30
Introduktion 30
Syfte och mål 30
Kontext 30
Metod och genomförande 30
Needfinding	 30
Bakgrundsundersökning 30
Workshop innehållande Brainwriting 31
Utveckling av konceptet 31
Metoddiskussion 31
Koncept 33
Diskussion 35
Referenser 35

Koncept 4: Plattan 36
Introduktion 36
Syfte och mål 36
Kontext 36
Metod och genomförande 36
Inledande arbete 36
Konceptframtagning 37
Vidare arbete 38
Metoddiskussion 39
Koncept 39
Diskussion 41
Referenser 41

Kontext: Fysioterapi sid. 44
Introduktion 44
Syfte och mål 44
Kontext 44
Målgrupp 44
Metod 44
Intervju	 45

Observation	 45
RULA	och	REBA	 45
Temperaturmätning	 45
EMG 46
Resultat Arbetsmiljö 47
Observation 1 47
Observation 2 47
RULA och REBA  47
Temperaturmätning 49
Resultat kryckor 49
Diskussion 50
Referenser 50

Koncept 5: Krycka 52
Introduktion 52
Syfte	och	mål	 52
Kontext	och	Målgrupp	 52
Metod och genomförande 52
Observation	 52
Intervju	 53
RULA	och	REBA	 53
 
EMG	53
Metoddiskussion	 55
Koncept 55
Diskussion 56
Referenser 57

Koncept 6: Fotstöd  58
Introduktion 58
Syfte	och	mål	 58
Kontext	 58
Metod och genomförande 59
Brainstorming	 59
Skisser	och	3D-Modellering	 59
Metoddiskussion 60
Koncept 60
Diskussion 61
Referenser 61

Koncept 7: Höjdreglage till brits 62
Introduktion 62
Syfte och mål 62
Kontext och Målgrupp 62
Metod och genomförande 62
Intervju 63
Observation 63
Brainstorming 63
Metoddiskussion 64
Koncept 64
Diskussion 65
Referenser 65

Innehåll



Kontext: Däckmontering sid. 68
Introduktion 68
Kontext 68
Syfte och mål 69
Metod 69
Resultat 71
Diskussion  74
Referenser 75

Koncept 8: SaxAid 76
Introduktion 76
Syfte och mål 76
Kontext 76
Metod och genomförande 77
Brainstorming 77
Benchmarking 77
Metoddiskussion 77
Koncept 77
SaxAid – ett saxlyftstillägg 77
Diskussion 79
Referenser 79

Koncept 9: Bättre ergonomi i däckverkstad 80
Introduktion 80
Syfte och mål 80
Kontext 80
Metod och genomförande 81
Systematisk konceptframtagning 81
fysikaliska faktorer 82
5S	-	Sort,	set	in	order,	shine,	standardize,	sustain	 82
Metoddiskussion 82
Koncept 82
Diskussion 84

Koncept 10: Däcklyft 86
Introduktion 86
Syfte och mål 86
Kontext 86

Metod och genomförande 87
Brainstorming 87
Benchmarking 87
Metoddiskussion 87
Koncept 89
Diskussion 89
Referenser 89

Koncept 11: Effektivisering för att minska stress 90
Introduktion 90
Syfte och mål 90
Kontext 90
Metod och genomförande 90
Brainstorming 90
AviX 91
Metoddiskussion 91
Koncept 91
Konceptets grund 91
Konceptet vidareutvecklas 92
Diskussion 94
Referenser 94

Kontext: Varuhantering sid. 98
Introduktion 98
Kontext 98
Syfte och mål 98
Metod 99
Biomekaniska beräkningar 99
EMG	-	Elektromyografi	 99
Ljud 100
Ljus  100
Intervju  101
Resultat 101
Diskussion 103
Referenser 103

Koncept 12: Domkraft 104
Introduktion 104

Syfte och mål 104
Kontext 104
Metod 105
Analys	av	insamlad	information	 105
Brainstorming 106
Pughs matris 106
Skissning 106
Metoddiskussion 107
Koncept 107
Diskussion 109
Referenser 109

Koncept 13: Lasthyllor 110
Introduktion 110
Syfte och mål 110
Kontext och målgrupp 110
Metod och genomförande 110
Resultatanalys 110
Idégenerering 111
Visualisering 111
 
Metoddiskussion 111
Koncept 112
Referenser 113

Koncept 14: Avlastningskors 114
Introduktion 114
Syfte och mål 114
Kontext 114
Metod och genomförande 115
Bottom-up	problemidentifiering	 115
Visualisering	och	idéframtagning	 115
Metoddiskussion	 115
Koncept 116
Diskussion 117
Referenser 117

Koncept 15: Rullband 118
Introduktion 118
Syfte och mål 118
Kontext 118
Målgrupp 118
Metod och genomförande 118
EMG-analys 118
Moodboard/benchmarking/Idégenerering 119
Koncept 119
Diskussion 120
Referenser 121





Kontext: Äldreomsorg
Koncept 1: Vivo
Koncept 2: Pass

Koncept 3: Stand & Go
Koncept 4: Plattan

Ellen Petäjävaara, Julia Uttberg, Elin Vedin & Vivi Vo
Luleå tekniska universitet 2015



8

Kontext: 
Äldreomsorg
Ellen Petäjävaara, Julia Uttberg, Elin Vedin & Vivi Vo
Luleå tekniska universitet 2015

Introduktion
Kursen Ergonomi 2 vid Luleå tekniska universitet syftar till att utveckla kunskap 
om ergonomins tre grundpelare: belastningsergonomi, kognitiv ergonomi och 
organisationsergonomi. Våren 2015 var uppdraget för kursdeltagarna att utveck-
la sin förmåga att utvärdera, analysera och implementera ergonomiska tekniker 
och metoder såväl som att designa produkter, arbete, arbetsplatser, utrustning, 
system och processer baserat på kunskap om ergonomi. Fokus i denna förstud-
ie är att undersöka potentiellt riskfyllda arbets-positioner med de valda analys-
metoderna.

SYFTE OCH MÅL
Syftet är att förbättra arbetssituationen på en arbetsplats ur ett ergonomiskt perspektiv 
och målet är att hitta lämpliga metoder och lösningsförslag för att uppnå detta.

KONTEXT
Projektet är inriktat mot vården och de förflyttningar som ingår i arbetet på ett äldre-
boende. Äldreboendet där arbetsmomentet observerades på har enligt intervju med en-
hetschefen 39 anställda och 41 lägenheter för vårdtagare. Medelåldern på personalen är 
cirka 40 år och de flesta har ungefär tio års erfarenhet inom vården. Fokus har lagts på 
förflyttningen av en vårdtagare från säng till låg fåtölj och från fåtöljen till stående med 
två olika hjälpmedel, en rullator och annat hjälpmedel.

MÅLGRUPP
Arbetet fokuserar på personalens arbetssituation men även patienternas välmående. Ar-
betet ska även kunna användas på andra arbetsplatser med liknande moment.

Metod
Att tillämpa ergonomi innebär att studera hur människor interagerar med produkter, pro-
cesser, miljöer och system för att förbättra dem, dvs. göra dem enklare, säkrare, bekvämare 
och effektivare att använda. För att kunna göra det behöver vi kunskap om människans 
förutsättningar och behov. I denna del beskrivs hur kontextfasen av projektet genomförts 
och vilka metoder som använts.
 REBA (The Rapid Entire Body Assessment method) som utvecklades av Hignett 
och McAtamney (2000) är en av de vanligaste metoderna för att bedöma fysisk be-
lastning. Metoden utvecklades främst för utvärdering av arbeten inom vården, den är 
helkroppsinriktad och kan därmed analysera obekväma arbetsställningar som förekom-
mer vid bland annat lyft och förflyttning av vårdtagare. REBA är menad som en enkel 
metod där ett resultat snabbt kan erhållas för att sedan arbetas vidare med. Den innehåller Fi
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ett subjektivt moment där personer i arbete observeras och studeras för att bedöma de 
kroppsställningar som intas vid arbetsplatsen (Osvalder et al. 2010). Arbetsbelastningen på 
handleder, överarmar, armbåge, axlar, nacke, rygg, ben och knän bedöms med en variabel 
utifrån typ av kroppsställning, den frekvens ställningen intas under en viss tidsperiod och 
även de dynamiska förändringarna som uppstår. Utifrån tabeller sammanställs variablerna 
och det fås ut en slutgiltig poäng som sedan kopplas till en aktionskala för åtgärder (Er-
gonomics Plus, u.å.)
 Genomförandet gick till på så vis att arbetscykeln för en förflyttning dokumenterades 
på film. Eftersom arbetsplatsen som observerades är ett äldreboende fanns restriktioner 
kring hur all typ dokumentation fick genomföras. Dessa restriktioner innebar att ansikte 
på vårdtagare inte fick visas och därmed begränsades även möjligheten att filma hela 
vårdgivarens kropp i vissa positioner. Arbetscykeln observerades sedan för att välja ut ett 
antal kroppspositioner som ansåg obekväma eller potentiellt belastande för vårdgivaren. 
I detta fall gjordes analysen enligt ett REBA Employee Assessment Worksheet (Hignett och 
McAtamney, 2000) på fyra positioner. I Position 1 ska vårdgivare hjälpa vårdtagare upp 
ur sängen. Position 2 innebär att vårdgivaren hjälper vårdtagaren upp från en låg fåtölj. 
Position 3 och 4 är i ett mer upprest läge som för vårdgivaren innebär ett besvärligt mo-
ment med hjälpverktyget ReTurn (se Figur 1).
 Elektromyografi, EMG, är en objektiv mätmetod för att registrera fysisk belastning. 
Det handlar om att avgöra muskelaktiviteten under ett arbetsmoment och studien kan 
bland annat användas för att studera olika arbetsuppgifter eller arbetssätt (Osvalder et al., 
2010). Genom en EMG-utrustning registreras data över musklernas aktivitet i ett di-
agramformat och data överförs från musklerna till utrustningen med hjälp av yt-elek-
troder som fästs på huden. För att utföra analysen behövs en referensnivå, denna skapas 
med hjälp av en vilonivå samt en referenskontraktion. Vilonivån fås då musklerna är helt 
avslappnade och referenskontraktionen fås antingen genom en maxkontration eller en 
kontraktion mot en given yttre kraft. Referensnivån som dessa värden skapar används för 
att jämföra mot uppmätta EMG-värden. Resultatet från de uppmätta värdena i analysen 
visas i procentuell andel från referenskontraktionen (Osvalder et al., 2010).
 EMG -mätning har använts för att det är en metod som ger ett specifikt resultat på 
muskelaktiviteten i en viss arbetssituation. Metoden gör en objektiv bedömning av ar-
betsmomentet och kompletterar REBA som är en subjektiv bedömningsmetod och det 
fås därmed ut en bättre uppskattning på hur kroppen belastas (Osvalder et al., 2010). 
 Eftersom EMG-beräkningar inte kunde genomföras vid observations-tillfället åter-
skapades momentet med förflyttningen i en labbmiljö. Under observationen filmades 
förflyttningen för att kunna återskapa momentet så verklighetstroget som möjligt. Den 
förflyttning som återskapades var uppstigning från fåtölj till stående med två olika hjälp-
medel. Den muskel som analyserades var Erector spinae. En av projektmedlemmarna fick 
agera vårdgivare och en annan vårdtagare. Först spritades huden där elektroderna skulle 
fästas för att den skulle vara helt ren. Elektroderna placerades ut två fingrar lateralt från 
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L1 spinalutskott. Elektroden bestod av två elektroder som var ihopsatta. Två sensorer 
placerades också ut med hjälp av dubbelhäftande tejp, en för vänster Erector spinae och en 
för höger (Figur 2).
 För att få referensvärden mättes först ett vilo-EMG upp på vårdgivaren då hon låg 
ner på mage helt avslappnad. Sedan kontrollerades maxkontraktion, för att göra detta låg 
vårdgivaren på mage och försökte resa ryggen samtidigt som en annan person höll emot 
för att skapa ett motstånd, hur detta såg ut kan ses i Figur 3. Processen genomfördes tre 
gånger och varje försök varade i fem sekunder. 
 För att återskapa miljön vid observationen användes en rullstol som rullator, en skrin-
da användes för att efterlikna funktionen hos det andra hjälpmedlet, ReTurn. Även en 
fåtölj som liknade fåtöljen på äldreboendet användes i försöket. Detta kan ses i Figur 4 
och Figur 5.
 För att göra en så realistisk situation som möjligt använde vårdtagaren endast sin 
överkropp för att hjälpa till vid uppstigningen. Att vårdtagaren i detta försök har en 
starkare överkropp jämfört med en verklig situation på äldreboendet måste tas hänsyn till 
eftersom belastningen på vårdgivaren ändras. Fyra uppstigningar med båda hjälpmedlen 
på både höger och vänster sida genomfördes. Försöken filmades även, filmen användes 
för att genomföra en visuell bedömning på när rörelsen börjar och slutar vid analys av all 
data. Datat filtrerades först med bandpassfilter 20-250 Hz, och RMS beräknades för 100 
ms sekvenser. Medelvärdet av RMS-värdet beräknades för respektive period och även 
peakvärdena sållades ut. Referensnivån eller maxkontraktionen bestämdes till det högsta 
medelvärdet.
 Olika arbetsplatser har olika krav för belysningsstyrka, för att uppnå god syn-er-
gonomi krävs ett samspel mellan belysning, lokalutformning, arbetsutformning, och in-
dividens synförmåga och perceptuell förmåga. Vid bedömning av ljusstyrka måste man 
därför använda sig av både subjektiva och objektiva bedömningar. Luxmetern används 
för att göra en objektiv mätning av belysningsstyrka, luminans och kontrast. Belysnings-
styrkan anges i lux, och anger hur väl belyst en yta är. Mätdelen hos luxmetern utgörs av 
en fotodetektor som ger värden för belysningsstyrkans vinkelräta projektion på ytan som 
ska undersökas (Akselsson et al., 2010).  
 För att undersöka ljusförhållandena där förflyttningen ägde rum genomfördes mät-
ningar med en luxmeter på åtta punkter med en meters mellanrum. Mätningen ge-
nomfördes den 27 april klockan 13.30 och vädret var mulet. Ingen belysning i rummet 
utnyttjades vid datainsamlingstillfället däremot fanns det tre fönster med ljusinsläpp. 
 En halvstrukturerad intervju hölls med enhetschefen samt tre vårdgivare på äldrebo-
endet. Intervjuformen, halvstrukturerad intervju är en datainsamlingsmetod där öppna 
frågor vanligtvis ställs. Metoden kan ge både kvalitativ och kvantitativ data beroende på 
frågorna. Fördelen är att följdfrågor enkelt kan ställas och minimera feltolkningar. Den 
främsta nackdelen med intervjuer är dock att intervjuaren kan påverka intervjuperson-
ens svar, antingen medvetet eller omedvetet. Påverkan beror ofta på faktorer som interv-

juarens personlighet, attityd, yrke och vilken organisation han eller hon kommer ifrån. På 
grund av detta ställs höga krav att den som intervjuar inte talar för mycket, inte svarar på 
frågorna själv, inte fyller i intervjupersonens meningar med egna ord eller stressar igenom 
frågorna (Osvalder et al., 2010). 
 Ordningen på intervjufrågorna har också stor betydelse i en intervju. De första frågor-
na bör vara enkla att svara på för den intervjuade genom att vara i ren faktakaraktär eller 
ligga nära intervjupersonen. Resterande del av intervjun ska bestå av de övriga frågorna 
ordnade i en logisk följd samt avslutas med en sammanfattning som klargör eventuella 
missförstånd (Osvalder et al., 2010).
 Metoden, halvstrukturerad intervju, valdes eftersom det var kvalitativ data var det 
som söktes. Detaljerade svar samt att dessa tolkas rätt var det som prioriterades av grup-
pen. Frågorna var riktade mot belastnings- och organisations-ergonomi för att få en bild 
av den fysiska och psykiska hälsan hos arbetarna. Under intervjuerna var projektgruppen 
ensamma med intervjupersonen för att undvika påverkan av utomstående. Ordningen på 
frågorna skedde enligt metoden ovan och endast öppna frågor ställdes.

Resultat
Den förflyttning som observerades genomförs av vårdgivaren cirka tre till fyra gånger 
per dag och uppfattas som relativt tungt och potentiellt ergonomiskt belastande (Inter-
vjuperson C, 2015-04-27). Resultaten av analyserna för arbets-momentet anges nedan.
 Resultatet från REBA-analyserna sammanställs i tabell 1. För fullständig analys, se 
Bilaga 1. Poängen visar på både höger och vänster kroppsida enligt ”Vänster/Höger”. 
Det betyder att resultatet ”8/5” innebär 8 poäng för vänster kroppsida och 5 poäng för 
höger sida. I tabellen syns även resultatet från del A (analys för nacke, rygg och ben) och 
B (analys över armar och handleder).  Den totala slutpoängen varierar mellan 4 och 11 
(Tabell 1). Slutpoängen värderas sedan enligt tabell 2 och visar på om arbetsställningarna 
innebär en låg eller hög risk för belastningsbesvär.
 Den position som är mest kritiskt ur ett ergonomiskt perspektiv är position 1. Den-
na arbetsställning bör, enligt tabell 2, omedelbart förändras. Det som drar upp poängen 
i den här positionen är framförallt ryggens position, med dess kraftiga lutning samt en 
lättare vridning. Att vårdgivaren har svårigheter att komma åt med armarna är även 
något som drar upp poängen för den aktuella positionen. Position 2 har också fått hög 
totalpoäng. Även här är det främst ryggens och armarnas position som bidrar till ett högt 
poäng. Genom tabell 2 säger totalpoängen att arbetsställningen innebär en hög risk för 
vårdgivaren samt att en utredning och av arbetsförhållandena bör ske inom kort. I och 
med att den här typen av förflyttningar, enligt personalen, sker många gånger på en ar-
betsdag, kan detta ses som ett kritiskt moment för framförallt ryggen. Detta bekräftas från 
intervjuerna då två av tre av intervjupersonerna uppger att de har problem med ryggen 
(Intervjuperson B och C 2015-04-27). 



11Figur 4. Uppstigning med hjälp av rullatorFigur 5. Uppstigning med hjälp av simulerad ReTurn.
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 Position 3 och 4 har fått lägre totalpoäng på 6 respektive 6/4. Att positionerna fått ett 
lägre värde innebär att vårdgivaren håller en mer upprätt kroppsställning. Position 4 har 
dock ett hög värde på del B, vilket beror på att armarna har en mindre bekväm ställning.

Tabell 1. Sammanställning av resultatet från REBA

Poäng Position 1 Position 2 Position 3 Position 4

Del A 9 7 5 3

Del B 8/5 7/5 5/5 7/5

Totalt 11/10 9/7 6 6/4

Tabell 2. Lista över poängvärderingen som används i REBA

Poäng Betydelse

1 Försumbar risk

2 eller 3 Låg risk, en förändring kan vara nödvändig

4 till 7 Medelhög risk, ytterligare utredning krävs, en förändring bör genomföras snart. 

8 till 10 Hög risk, en utredning och förändring bör genomföras snarast.

11 + Mycket hög risk, förändring ska genomföras omedelbart
 
Resultat från EMG sammanställs i tabell 3. Maxkontraktionen utgör referenskontrak-
tionen, 100 %. Värdena i tabellen är ett medelvärde av resultatet från 4 uppstigningar. 
Vänster respektive höger sida anger på vilken sida om vårdtagaren vårdgivaren står på 
samt vilken av musklerna som primärt utför förflyttningen. 

Tabell 3 - EMG resultat
Vänster [uV] Andel av maxkontrak-

tion [%], vänster
Höger [uV] Andel av maxkontraktion 

[%], höger
Maxkontraktion 
(medelvärde) 275 100 234 100

Med rullator 
(vänster sida) 80,6 29 35,1 15

Med rullator 
(höger sida) 7,1 17 80,9 35

Med ReTurn 
(vänster sida) 44,8 16 33,5 14

Med ReTurn 
(höger sida) 33,8 12 46,2 20

 I tabellen kan det utläsas att en förflyttning med rullator som hjälpmedel genererar 
ett EMG-värde mellan 29 – 35 % av maxkontraktionen. En förflyttning med en ReTurn 
som hjälpmedel genererar ett EMG-värde mellan 16 – 20 % av maxkontraktionen. Den 

sida som inte är primär genererar ungefär lika stora EMG-värden oavsett hjälpmedel. 
Förflyttningen med rullator som hjälpmedel är tyngre än förflyttningen med ReTurn, 
detta styrks av Intervjuperson C (2015-04-27) som anser att arbetet har förbättras sedan 
hjälpmedlet, ReTurn införskaffades. 
 Ljusmätningarna, som ligger mellan 46 - 162 lux, pekar på en relativt låg belysnings-
styrka. Rekommendationer angående belysningsstyrkan ligger mellan 20 lux till 5000 
lux, beroende på arbete och aktivitet (Akselsson et al., 2010). Dock framgår det av inter-
vjuerna som genomförts att personalen inte har uppfattningen att belysningen är dålig.
 Intervjuperson A upplevde att personaltätheten på äldreboendet är låg, om något 
oförutsett händer är det för få vårdgivare. Detta leder till att moment utförs på ett icke 
korrekt sätt vilket är en riskfaktor till felaktig belastning. Trots den låga personaltätheten 
upplevde inte Intervjuperson A att det är vanligt att akuta situationer uppstår. Är det 
tidsbrist anser hen att man får prioritera om och vara lugn, men att många stressar upp sig 
i onödan. Uppstår ändå akuta situationer kan arbetsledaren stötta och sätta in mer per-
sonal. Intervjuperson B ansåg att det ibland förekommer tidspress i arbetet och att detta 
leder till att vårdtagare får vänta. Intervjuperson C ansåg att det blir ett väldigt intensivt 
arbete med två vårdgivare för nio boende. Detta innebär att man i vissa fall inte kan vara 
två för att utföra moment där det egentligen behövs, vilket tär på kroppen. Intervjuper-
son C anser vidare att det alltid är tidspress i arbetet och att det hade behövts minst två 
vårdgivare till på morgonen. Ofta hjälps man åt mellan avdelningarna, men man är ändå 
ofta själv och detta leder till att belastar fel då vissa moment är svåra att utföra ensam. 
Intervjuperson A konstaterar att man roterar mellan olika avdelningar, och att det finns 
många återkommande förflyttningar, uppstigningen är svår men erfarenhet hjälper my-
cket. 
 Intervjuperson A förklarar att man använder sig av ett system som kallas Timecare 
för att lägga scheman, där kan personalen kan lägga önskemål om när de vill jobba. In-
tervjuperson B anser däremot att det är svårt att påverka schemaläggningen och hade 
velat påverka mer. Intervjuperson A upplever att det finns vissa grundläggande moment 
som man måste göra, men att en stor del av det man gör under arbetsdagen kan man 
styra över själv. Intervjuperson A upplever att hen får bekräftelse på att hen gör ett bra 
jobb från kollegor och arbetsgivare. Intervjuperson B försöker göra ett bra jobb och trivs 
jättebra. Anser personalen att det finns ett problem tar de först upp de med varandra 
och sedan med chefen. Intervjuperson A berättar att vem man kontaktar då ett problem 
upptäcks beror på vad det är för problem, handlar det om hjälpmedel är det arbetstera-
peuten. Dessutom har de teamträffar där problem kan tas upp. Eftersom allt rapporteras 
via dator nu för tiden får de ansvariga direkt reda på om det finns något problem. Inter-
vjuperson C upplever att cheferna ofta poängterar att man ska lyfta på rätt sätt.
 De hjälpmedel som finns på arbetsplatsen verkar uppskattas av personalen. Samtli-
ga intervjupersoner utrycker sig väldigt positivt till de hjälpmedel som används på ar-
betsplatsen. Intervjuperson B uppger att de på den senaste tiden fått in mer hjälpmedel 
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och redskap till avdelningen. Intervjuperson A och B nämner att de försöker undvika att 
sätta in hjälpmedel i onödan, för att istället försöka ta till vara på vårdtagarnas kapacitet 
så långt det är möjligt. Det handlar här om att känna av vårdtagarnas behov innan hjälp-
medel sätts in. 
 Samtliga intervjupersoner anser att taklyften är det vanligaste hjälpmedlet som de 
använde sig av. Intervjuperson A nämner vidare att vanliga hjälpmedel som de använder 
vid förflyttningar är rullatorer och så kallade ReTurner. Intervjuperson B berättar dock 
att moment som att förflytta en vårdtagare ur en låg fåtölj fortfarande är besvärlig trots 
insatt hjälpmedel. 

Diskussion
För att få ett tillförlitligt resultat är det viktigt att använda rätt metoder och även att anal-
ysera resultatens rimlighet.
 REBA är en snabb och enkel analysmetod och är därför också känslig. Detta märks 
genom att resultatet ger en generaliserad bild av belastningsergonomin i form av endast 
ett tal. En liten feluppskattning av ställningen kan lätt påverka det slutgiltiga resultatet 
till en annan riskfaktor. Eftersom huvudet på vårdgivaren inte var med på analysbilderna 
fick antaganden om halsens position tas. På grund av metodens osäkerhet används ma-
terialet endast som riktlinjer. För att ge ett mer detaljerat och tillförlitligt svar utreddes 
vilken del av kroppen som var mest utsatt och undersökte ytterligare med EMG.
 Eftersom det inte fanns möjlighet att ta med EMG utrustningen till äldreboendet 
gjordes en återskapelse av miljön. Redskapen och arbetsmomentet användes för att göra 
en så lik situation som verkligheten som möjligt. Det kan då vara svårt att återskapa alla 
aspekter och approximationer krävs. De approximationer som var nödvändiga för detta 
projekt var att en fullt frisk människa simulerade en äldre människa i behov a vård. Rul-
lator och ReTurn fanns inte heller att nyttja, en rullstol användes därför som simulering 
av rullatorn och en skrinda efterliknade ReTurnern.
 Eftersom arbetssituationen är återskapat med approximationer och antaganden sänks 
tillförlitligheten. För att öka tillförlitligheten kan mer realistiska verktyg användas samt 
att vårdtagare och -givare inte simuleras. Den optimala situationen hade varit att göra 
mätningarna i en verklig situation.
 Mätinstrumenten som användes i projektet fungerade bra och gav rimliga resultat. 
Något som skulle kunna komplettera detta resultat skulle kunna vara att lägga till frågor 
som rör symptom till att arbete i dålig belysningsmiljö. Detta skulle kunna vara frågor 
som exempelvis om personalen kan ha ont i huvudet efter en arbetsdag.
Ljusmätningen är beroende på mängden dagsljus samt vilka ljuskällor som är aktiva vid 
tillfället. Eftersom detta lyft sker året runt och från morgon till kväll varierar faktorerna 
markant. Ljusmätningen som togs fram kan därför endast användas som ett resultat för 

lyft mitt på dagen under vår och höst. En annan faktor som påverkar resultatet är vin-
keln på ljusmätaren då värdena togs fram. Eftersom vårdgivaren har fokus på vårdtagar-
en gjordes mätningarna därefter och vinklades vertikalt i rummet för att undvika di-
rekt dagsljus in i linsen. Resultatet anses vara pålitligt eftersom tid, datum och väder är 
noterades och tas hänsyn till.
 Då intervjuer sker finns det alltid en risk att intervjuaren påverkar intervjupersonen 
och därför är det värdigt viktigt att försöka minimera denna risk. Genom att dela ut en 
enkät hade denna risk att påverka intervjupersonen kunnat undvikas. En övervägning 
gjordes och gruppen kom fram till att följdfrågor var mer betydande för projektet. Trots 
denna aspekt anses resultatet tillförlitligt då fyra personer intervjuades och liknande in-
formation utgavs.
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Koncept 1 Vivo
 
Elin Vedin
Luleå tekniska universitet 

Introduktion
Kursen Ergonomi 2 vid Luleå tekniska universitet syftar till att utveckla kunskap 
om de tre grundpelarna inom ergonomin: belastningsergonomi, kognitiv er-
gonomi och organisationsergonomi. Våren 2015 var uppdraget för kursdelt-
agarna att utveckla sin förmåga att utvärdera, analysera och implementera 
ergonomiska tekniker och metoder såväl som att designa produkter, arbete, ar-
betsplatser, utrustning, system och processer baserat på kunskap om ergonomi. 
Fokus i detta projekt är att undersöka riskfyllda arbetspositioner med de valda 
analysmetoderna och ta fram lämpliga lösningskoncept att rekommendera. 

SYFTE OCH MÅL
Syftet är att förbättra arbetssituationen på en arbetsplats ur ett ergonomiskt perspektiv. 
Målet är att hitta lämpliga metoder och lösningsförslag för att uppnå detta.

KONTEXT
Projektet är inriktat mot vården och de förflyttningar som ingår i arbetet på ett äldrebo-
ende. Fokus har lagts på förflyttningen av en vårdtagare från säng till låg fåtölj och från 
fåtöljen till stående med två olika hjälpmedel, en rullator och annat hjälpmedel.  
 Detta projekt är avgränsat till att utveckla ett förbättringskoncept som sätter personal-
ens välmående i centrum. Fokus kommer att ligga på att avlasta personalen på tänkbara 
sätt som anses passa in på individens, organisationens och samhällets mål och förhop-
pningar. 
 Det handlar framförallt om att försöka göra det möjligt för personalen att vara två vid 
en förflyttning och försöka reducera stressen i arbetet. En avgränsning som gjorts här är 
att bortse från produkter och möjliga hjälpmedel som skulle kunna förbättra situationen 
för personalen i samband med förflyttningar. 
 Arbetet fokuserar på personalens fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Arbetet ska 
även kunna användas på andra arbetsplatser med liknande moment.

Metod och genomförande
Att tillämpa ergonomi innebär en studie på hur människor interagerar med produk-
ter, processer, miljöer och system för att förbättra dem. För att kunna göra det behövs 
kunskap om människans förutsättningar och behov och metoder och tekniker för att 
utforska detta. 
 Arbetet med at ta fram ett koncept började med att göra en behovsidentifiering. 
Ytterligare en REBA gjordes på ett scenarion där två i personal utför förflyttning en 
(Se kontext Vivo för metodbeskrivning), vilket jämfördes med tidigare erhållet resultat 
från REBA-analyser med arbetssituation med endast en vårdgivare.. Detta gjordes för 
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kunna ta ställning till om den önskade avgränsningen är relevant. Vidare undersöktes 
marknaden för att få en överblick över hur det kan gå till på andra ställen i Sverige och 
världen och därmed få inspiration till nya och annorlunda idéer. 
 Genom kreativa metoder som brainstorming och workshop kunde ett koncept arbe-
tas fram. Processen avslutades med en teoriinsamling för att kunna styrka det framtagna 
konceptet jämfört med hur det ser ut i dagsläge.  Nedan beskrivs de kreativa metoder 
som används i projektet. De framtagna idéerna viktades till sist genom en avvägning av 
resultat från hela arbetsprocessen. 

BEHOVSIDENTIFIERING
Behovsidentifiering är en metod som används för att ta fram behov för en arbetssituation. 
Det handlar om att försöka ta fram krav och önskemål och inte lösningar (Patnaik & 
Becker, 1999). Metoden är bra för ta fram en stabil grund som projektet kan luta sig på 
vid framtida konceptutveckling. Metoden genomfördes i grupp med deltagare som ar-
betat tillsammans i tidigare projektfaser. Genom ett samarbete kunde gruppen identifiera 
arbetsplatsen på ett mer verklighetstroget sätt. Figur 1 illustrerar tillvägagångsättet med 
att identifiera arbetsplatsens behov. 
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BRAINSTORMING 
Brainstorming går ut på att generera så många idéer som möjligt för att lösa ett specifikt 
problem. Den främsta riktlinjen inom brainstorming är att ingen kritik mot de föreslagna 
idéerna får förekomma, det finns inget rätt eller fel. Kreativiteten ska flöda och därför 
undviks negativa kommentarer i processen (Osvalder et al., 2010). 
 Brainstorming är ett bra sätt komma igång med konceptgenereringen. Metodens 
enkelhet och avsaknad av kritik ger goda möjligheter till att bygga upp en idébank för 
vidare konceptutveckling. Metoden utfördes ensam för att skapa en egen uppfattning av 
det befintliga problemet. Brainstormingen sammanfattades i en tankekarta för att få en 
överblick över resultatet. Figur 2 illustrerar en del av arbetet med brainstormingen. 

WORKSHOP MED TÄNKANDE HATTAR
Workshop är en kreativ mötesform som har i syfte att få fram deltagarnas inre drivkraft 
och motivation (Eriksson, 2009). Att använda sig av workshop har fördelar i att fokus 
flyttas till deltagarna och blir mer en process där alla får delta och det är roligt (Eriksson, 
2009).
  Workshopen implementerades i projektet genom en annan metod, Six Thinking Hats 
(The de Bono Group, u.å.). Sex tänkande hattar är en enkel metod som har som syfte att 
öka deltagarnas produktivitet och fokusering. Det går ut på att gruppen separerar tänk-
ande i olika funktioner och roller. Varje funktion eller roll representeras i olika färgade 
hattar som används var för sig i processen (The de Bono Group, u.å.). 
 I detta projekt har en variant av denna metod används. Varianten har skapats för att 
passa bättre till det aktuella problemet och för att ta ner detaljnivån för att göra metoden 
mer användarvänlig. Tabell 1 visar på hattar med funktion som används i processen. 

Tabell 1. Lista över hattarna och dess funktioner.

Hatt Funktion Beskrivning

Blå Negativ Vad är dåligt med idéerna?

Röd Positiv Vad är bra/vilka behov uppfyller idéerna?

Lila Känsla Hur känns idéerna? Intressant? Tråkigt? Etc. 

Grön Kreativitet Kan man göra på något annat sätt?

Six Thinking Hats är en bra metod för att angripa problemet och idéerna från olika 
håll. Detta gör att det slutgiltiga konceptet blir välarbetat. Metoden implementerades i 
en grupp om tre deltagare och en gruppledare, se figur 3. Deltagarna fick i uppgift att 
genom hattarna bedöma olika idéer och tankebanor som tagits fram i steget brainstorming. 
Gruppledarens roll vara att styra deltagarna och bestämma vilken hatt som är aktuell och 
i vilken ordning hattarna ska bytas.

METODDISKUSSION
Metoderna som används i projektet anses vara relevanta i dess syfte. Huruvida resultaten 
från de kreativa metoderna är pålitliga är svårt att avgöra då det ofta handlar om person-
ligt tycke, kunskap och erfarenheter. Med avseende på metodernas syfte har resultaten 
varit givande. Att en metod genomfördes i grupp erhölls en bredare diskussion kring 
idéerna vilket gjorde resultaten mer troliga. 
 Genom att komplettera de kreativa metoderna med en marknadsundersökning samt 
teoriinsamling kunde vägning av idéer göras på ett relevant sätt. Bedömningen i RE-
BA-analysen skulle kunna ifrågasättas då det handlar om egna värderingar. Men eftersom 
resultatet från REBA-analysen endast skulle användas som en bedömning till hur arbetet 
skulle gå vidare kan ändå resultatet betraktas som tillräckligt rimligt. 
 Något som hade kunnat göras annorlunda är att lägga till fler kompletterande metod-
er. Exempelvis hade en mer strukturerad konceptviktning kunnat vara att rekommende-
ra. Dels för att ta fram och definiera de krav som arbetsmomentet medför men även för 
att kunna väga idéerna mot något definierat och specifikt. Något som också skulle kun-
nat göras annorlunda med tanke på kreativa metoder är att göra fler moment i grupp.  
 De flesta metoderna av den här karaktären rekommenderas att göras i grupp eftersom 
att det ska bidra till en mer produktiv, och kreativ miljö. Därför skulle fler workshops 
eller liknande kunnat anordnas för att få mer bredd och variation på konceptidéerna. 

Resultat
Arbetet med att ta fram ett lösningsförslag illustreras i Figur 4. Behovsidentifieringen 
resulterade i fem behov för det aktuella arbetsmomentet.  Ett av behoven som togs fram 
i gruppen handlade om att hjälpmedel bör vara användarvänliga. Detta har uteslutits helt 
i detta projekt på grund av de avgränsningar som gjorts tidigare. De behovs som ansågs 
mest relevanta för arbetsmomentet med förflyttning är följande: 
�� Bra arbetsställning

�� Bra psykosocial arbetsmiljö

�� Bra fysisk arbetsmiljö

�� Vårdtagaren ska ha det bra

Dessa behov är nödvändiga för att personalen ska må bra fysiskt och psykiskt samt att 
de ska trivas och känna att de åstadkommer något med sitt arbete. Det är viktigt att 
personalen ska må bra eftersom detta även påverkar faktorer även på organisations- och 
samhällsnivå (Bohgard, M. et al., 2010). Det handlar om att allt hänger ihop likt en kedja, 
i det här faller är det personalen, äldreboendet och tillslut kommunen som hänger ihop. 
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 I en rapport utförd av Arbetsmiljöverket (2014) är belastningsskador inom vård och 
omsorg vanliga. Att alltid ha minst en annan människa att ta hänsyn till i sitt arbete kan 
vara fysiskt och psykiskt påfrestande (Arbetsmiljöverket, 2014). För att personalen ska må 
bra är det viktigt att arbetsplatsen är väl utformad efter arbetets och arbetarens behov. 
Ensidigt och repetitivt arbete kan vara den största orsaken till de flesta arbetssjukdomar 
(Hägg et al., 2010).
 I observationerna av arbetsplatsen, se Kontext Vivo, framgick det tydligt att den van-
ligaste typen av fysisk belastning uppstår genom förflyttningar av vårdtagare. Dessa för-
flyttningar sker flera gånger på en arbetsdag vilket gör att belastningen blir enformig. 
Största anledningen till att detta blir en omfattande belastning för personalen är för att 
de uppleder arbetet som stressigt vilket kan leda till att personalen utför förflyttningarna 
själva. Intervjuperson 1 styrker detta och säger att: 

”Det är lätt hänt att man går iväg för att göra någonting själv så man bli 
ensam. Det kanske går, men det är inte helt bra” 
Intervju 2015-04-27

Intervjuperson 3 säger att de gärna tar ut vårdtagarna på promenader men att de inte 
alltid hinner då det kan vara väldigt stressigt (personlig kommunikation 2015-04-17). 
En viss belastning är bra för kroppens rörlighet men högre belastningar bör undvikas 
(Hägg et al., 2010). Om förflyttningarna utförs ensam och vid stressade situationer kan 
detta leda till oönskade arbetsställningar. Personalen tingas till en ställning med kraftigt 
böjd rygg, vilket enligt 5§ Belastningsergonomi i AFS 2012:2, bör undvikas helt och hål-
let. Intervjuperson 3 berättar att de inte alltid har möjlighet att vara två vid en förflyttning 
och att detta upplevs slitsamt för personalen (personlig kommunikation 2015-04-27). 
Även lättare lyft kan ge upphov till stora krafter i ryggen (Hägg et al., 2010). Detta göra 
att arbetsmomentet idag inte är optimalt och att en förändring bör implementeras. 
För att avgöra om avgränsningen att fokusera på att avlasta personalen är rimlig att gå 
vidare med analyserades en förflyttning med två i personalen med hjälp av REBA, Rapid 
Entire Body Assessment (Bilaga 1). Detta jämfördes med tidigare resultat från en för-
flyttning med en i personalen (Bilaga 2). Resultatet blev en 3a, vilket visar på en arbets-
momentet har låg risk för fysisk belastning med att en förändring skulle kunna bli nöd-
vändig (Figur 5). Tidigare blev totalpoängen en 9a och7a vilket tyder på att arbetsplatsen 
är riskfylld och bör förändras inom en snar framtid. Det som främst bidragit till ett bättre 
resultat är positionen för rygg, armar och till viss del benen. Detta visar på att behovet att 
avlasta personalen är lämplig att gå vidare med i konceptutvecklingen. 
Med en utgångspunkt att försöka förbättra för personalen utfördes en brainstorming som 
sammanställdes i en tankekarta (Bilaga 3). Resultatet av detta visar på tre huvudsakliga 
anledningar till att avlasta personalen. Målet är att försöka minska den fysiska belastnin-

gen, reducera stress och öka möjligheterna för att personalen ska trivas på jobbet. Att 
personalen ska trivas med sitt jobb är en förutsättning för en god arbetsmiljö (Hägg et 
al., 2010). I en avhandling av Anneli Stranz (2013) framgår det i en undersökning av 
vårdpersonal runt om i Sverige att 41 % av personalen någon gång funderat på att sluta. 
Den främsta anledningen till detta var att man inte orkar med tempot och stressen samt 
att de känner att man inte räcker till och otillräcklig (Stranz, 2013). Det framgår dock att 
många uppskattar sitt arbete och tycker det är meningsfullt. Många som stannar kvar på 
jobbet gör det främst på grund av vårdtagarna (Stranz, 2013).
 Genom tidigare intervjuer framgår det att samtliga intervjupersoner trivs med sitt 
arbete och anser att sitt jobb är viktigt (personlig kommunikation 2014-04-27). Samti-
digt som man i helhet kan trivas kan det finnas moment i arbetet som inte är speciellt 
trivsamma. Intervjuperson 3 förklarar att samtidigt som hen älskar sitt jobb som är det 
väldigt ofta tidspress (personlig kommunikation 2015-04-27). Att känna tillfredställelse 
och arbetsinnehåll är en grundförutsättning för att trivas (Hägg et al., 2010). Att känna 
en ständig stress kan medföra en känsla av att man inte räcker till. Det kan även leda till 
dåliga arbetsställningar om arbetstiden är begränsad och man inte riktigt hinner med. 
Människor som mår bra både fysiskt och psykiskt presterar bättre (Thylefors, 2010). 
Därför är dessa tre faktorer viktiga att behandla. 
 Resultatet från brainstormingen visar även på tre olika infallsvinklar för att angripa 
problemet. Dessa infallsvinklar är att ta hjälp utifrån, hjälp inifrån eller att öka flexibi-
liteten i arbetsuppgifterna för att själv kunna styra sin arbetsdag bättre. Detta blev ut-
gångspunkter i workshopen. Deltagarna presenterades för idéerna för att sedan bearbeta 
dessa genom ”tänkande hattar”. Workshopen resulterade i att extern hjälp valdes som 
infallsvinkel till att lösa problemet med att avlasta personalen. Konceptet som går ut på att 
ta hjälp utanför organisationens dörrar uppfyller först och främst behovet med att uppnå 
en bra psykosocial arbetsmiljö. Detta genom att personalen får mer tid till att utföra sitt 
arbete. Det uppfyller även behovet med att vårdtagaren ska ha det bra då även denne 
får mer tid, vilket i sin tur kan påverkar hur personalen trivs med sitt arbete. Att ta hjälp 
utifrån har även potential till att uppfylla fler av behoven om konceptet utvecklas och 
används på ett bra sätt. Att ta hjälp utanför organisationen skulle i vissa fall kunna hållas 
mer eller mindre kostnadsfria, vilket skulle göra konceptet mer attraktivt och lättare att 
applicera i verksamheten. Resultatet från workshopen illustreras i Figur 6. 
 Utifrån den kreativa hatten tillkom ett flertal konceptidéer. De idéer som valdes att gå 
vidare med grundar sig i att ta hjälp utifrån av studenter. Genom att låta studenter bo på 
äldreboendet mot viss arbetskraft, tillämpa ett stipendium som handlar om att hjälpa till i 
kommunen för gymnasiestudenter samt att erbjuda möjlighet till studenter som inte fått 
sommarjobb att komma och avlasta personal, liknande ett volontärarbete. 
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Koncept
Konceptet går ut på att avlasta personalen genom att ta hjälp 
av studenter i tre olika former. Tanken är att studenterna kan 
hjälpa till med enklare hushållsuppgifter som att städa och 
laga mat, men framför allt för att umgås med de äldre. Perso-
nalen ska genom detta få mer tid och utrymme i sitt arbete. I 
undersökningen av Anneli Stranz (2013) framgår det att det 
personalen vill ha mer av är just tid. Mer tid för de boende 
men framför allt mer tid för att slippa stressa (Stranz, A., 
2013). Konceptets inverkan på systemet illustreras i Figur 7.  
Konceptet uppfyller för och främst behoven om bra psyko-
social arbetsmiljö och att vårdtagarna ska ha det bra genom 
mindre stress och trivsammare arbetsmiljö. Om koncepten 
används på rätt sätt kan även behovet om bra arbetsställning 
kunna uppfyllas. Detta genom att personalen skulle kunna 
får mer tid till att vara två vid förflyttningar samt att stressen 
gör att personalen inte behöver ta genvägar i arbetet. 
 Studenten får bo gratis på äldreboendet i utbyte att ar-
beta omkring 30 h/mån, vilket motsvarar 7,5 h/vecka. Med 
en timlön på 100 kr skulle detta innebära ett arbete för 
3000 kr/månaden vilket, i de flesta fall, motsvarar kostan-
den för en studentlägenhet. Då det råder bostadsbrist i Luleå 
(Luleå kommun, 2015) kan detta tänkas vara attraktivt för 
student er utan bostad. Detta koncept liknar ett projekt 
som pågår i Deventer, Holland. I en artikel utlagd på Public 
Broadcasting Service (2015) står det att 6 studenter bor på 
ett äldreboende i utbyte at umgänge med de äldre. Studen-
terna får komma och gå som de vill så länge de inte stör 
vårdtagarna, tanken är att de ska agera som ”good neigh-
bors” (Public Broadcasting Service, 2015). I en annan artikel 
som handlar om samma projekt säger en av studenterna att 
man kan lära sig mycket av de äldre (ABC, 2015). Liknande 
projekt ska även finnas i Lyon, Frankrike, Ohio, nordöstra 
USA och Barcelona, Spanien (Public Broadcasting Service, 
2015). 
 Studenten som blivit utan sommarjobb, eller bara vill 
jobba extra, ska några timmar i veckan eller efter behov/
möjlighet vara på äldreboendet i syfte att avlasta personalen. 

Figur 5. REBA för arbetsmomentet med två i personalen.
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Det är allmänt känt att ett glapp i sitt CV inte är något man önskar och undviker hest. 
Om någon inte fått sommarjobb och inte har möjlighet att kanske åka iväg på resa, volo-
ntärarbete eller kanske sommarstudier skulle detta ge möjlighet att fylla ut glappet. Idén 
kan förlikas med ett volontärarbete i sin egen kommun. Här skulle personalen kunna 
styra, men samarbete med studenten i fråga, om när det skulle behövas extra styrka i 
personalen. 
 Idag är det vanligt med stipendium på skolor runt om i landet. Vanliga stipendier är 
inom idrott, forskning och hållbar utveckling. Det är inte lika vanligt med stipendier som 
går ut på att hjälpa behövande i sig egen kommun. Tanken är att Luleå kommun skulle 
implementera ett stipendium för gymnasiestudenter som går ut på just detta, ta hand om 
andra invånare i kommunen. Detta skulle innebära möjlighet att få komma till äldrebo-
enden och spendera tid med vårdtagarna. 

Diskussion
En implementering av koncepten i verksamheten skulle förbättra arbetssituationen för 
vårdgivarna. Framförallt skulle det innebära med tid för personalen vilket skulle kunna 
reducera den stress de beskriver att de upplever. I och med att få mer tid till sitt arbete 
skulle det kunna leda till en trivsammare arbetsmiljö. Personalen skulle kunna känna 
att de räcker till och gör skillnad i sitt arbeta. Med rätt användning av koncepten skulle 
även den fysiska belastningen kunna minskas. Att få ner stressen skulle kunna leda till att 
personalen utför förflyttningarna på ett sätt de lärt sig utan att ”ta genvägar”. 
 Att personalen mår bra och trivs är en förutsättning till en bra organisation. För 
många som arbetar inom vården men vill sluta är det främst på grund av stressen och 
den fysiska belastningen (Stranz, 2013). Om detta reduceras skulle organisationen stärkas 
och äldreboendet skulle bli mer attraktivt att arbeta inom. Konceptet skulle även gynna 
vårdtagarna i och med att de får mer social tid och omsorg. Eftersom äldreboendet är 
kommunalt så eftersträvas ingen vinstdrivande verksamhet. Men med nöjdare kunder 
skulle äldreboendet bli mer uppskattat och uppfattningen skulle bli mer positiv. 
 Kommunen skulle även gynnas av detta förslag. Att kommunens invånare tar hand 
om varandra skulle stäkra kommunen. Det skulle kunna leda till ett mer attraktiv ställa 
att bo på med starka band mellan dess invånare. Konceptet skulle även vara givande och 
lärorikt för studenterna och framförallt vårdtagarna som bor på äldreboendet. Mer socialt 
umgänge och säkrare vård skulle förbättra tillvaron de sista åren i livet.  
 Kritiska aspekter av konceptet är dels risken för att studenterna ska utnyttjas för en 
billig peng och att personalen till viss del ersätts av dem. Detta skulle kunna leda till 
att servicekvaliteten försämras på äldreboendet. Tanken är att studenten ska avlasta och 
därmed bidra till att kvaliteten på organisationen ökar. Med en medvetenhet om detta 
bör en ansvarig över implementering av konceptet utses. Denne har ansvar över att 
konceptet genomförs på ett korrekt sätt. En annan kritisk faktor är huruvida vårdtagarna 

Figur 6. Resultat från workshop.

 Figur 7. Konceptets potentiella inflytande på given problemformulering
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trivs med att nya människor, utan utbildning, tillkommer som ska ta hand om dem. En 
implementering av konceptet bör ske utifrån äldreboendes vårdtagare. En avgörelse hu-
ruvida det är lämpligt eller inte måste göras innan konceptet sätts igång. Detta är något 
som man bör ta hänsyn till för vidareutveckling. 
 Denna förstudie visar på ett bra koncept som förbättrar arbetsplatsen ur ett ergono-
miskt perspektiv. Konceptet är rimligt, är möjligt att implementera och är attraktivt både 
ur personalens, vårdtagarens, studenternas, arbetsgivarnas samt kommunens perspektiv. 
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Koncept 2 PASS
Vivi Vo
Luleå tekniska universitet 2015

Introduktion
Detta projekt är en del av kursen Ergonomi 2 vid Luleå tekniska universitet. Fokus 
har lagts på att utveckla kunskap om ergonomi och hur det kan implementeras 
på en verklig arbetsplats för att förbättra de ergonomiska förutsättningarna. 

SYFTE OCH MÅL
Syftet är att förbättra arbetssituationen på ett äldreboende ur ett ergonomiskt perspek-
tiv och målet är finna organisatoriska lösningar som avlastar arbetet kring personför-
flyttningar både fysiskt och psykiskt och därmed leda till en bättre arbetsmiljö.

KONTEXT 
Äldreboendet där arbetsmomentet observerades på har enligt intervju med enhetschefen 
(2015-04-27) 39 anställda och 41 lägenheter för vårdtagare. Medelåldern på personalen 
är cirka 40 år och de flesta har ungefär tio års erfarenhet. Den förflyttning som ob-
serverades var den av vårdtagare från säng till låg fåtölj och från fåtölj till stående med två 
olika hjälpmedel. Arbetet fokuserar på personalens arbetssituation men även vårdtagarnas 
välmående. Arbetet ska även kunna användas på andra arbetsplatser med liknande mo-
ment. 

Metod och genomförande
Att tillämpa ergonomi betyder att studera hur människor interagerar med produkter, pro-
cesser, miljöer och system för att förbättra dem, dvs. göra dem enklare, säkrare, bekvämare 
och effektivare att använda. För att kunna göra det behöver vi kunskap om människans 
förutsättningar och behov och metoder och tekniker för att utforska detta. 
 För att hitta lösningsförslag till den aktuella arbetssituationen på äldreboendet har 
projektet följt en systematisk designprocess. Först identifierades behov samt problem och 
vidare sattes en målbeskrivning upp som utgjorde lösningarnas begränsningar för att till 
slut gå in i konceptframtagningsfasen.

BEHOVSIDENTIFIERING
Behovsidentifiering eller need finding utvecklades av Patnaik och Becker (1999), 
metoden används till att söka efter behov av till exempel en ny produkt, tillverkning-
smetod, tjänst eller system. Metoden baseras på att söka efter krav och önskemål, det vill 
säga fokus styrs bort från att i detta stadie hitta lösningar. 
 Metoden utfördes med tre andra studenter som var insatt i samma kontext. Behoven 
ramas in och fokus riktades mot projektets mål och målgrupp (se avsnitt-Introduktion). 
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För att få en förståelse av existerande behov och önskemål studerades dokumentationen 
av personförflyttningen samt intervjusvaren från förstudien, se Kontext Vivo (Patnaik 
och Becker, 1999). Dessa mynnar ut till olika problem som behövde lösas för att behoven 
ska kunna uppfyllas, processen kan ses i Figur 1. 

MISSION STATEMENT
I denna fas av konceptutvecklingen görs en begränsning av designprocessen. Ramen ska 
vara av en sådan omfattning att projektet blir genomförbar samtidigt som det finns plats 
för innovativt tänkande. Fokus ligger inte på att hitta lösningar till det aktuella problemet 
utan i att forma ett mission statement, en definition av lösningens utrymme och syfte 
(Bergström et al. 2011).
 Behoven som identifierades i behovsidentifieringen och problemställningarna grup-
perades med hjälp av en mindmap in i områdena belastningsergonomi, organisationser-
gonomi och kognitiv ergonomi. Detta för att få en överblick av hur de olika problemen 
påverkar varandra samt vilka områden potentiella lösningar skulle kunna beröra. Efter att 
ha identifierat huvudproblemen formades ett mission statement som definierade lösnin-
gen eller slutkonceptet vision.

KONCEPTFRAMTAGNING
I denna del av projektet bör idéer och förslag på lösningar till målbeskrivningen från 
avsnitt Mission Statement utarbetas. Dock togs det här ett steg tillbaka. Fram tills denna 
del av projektet har det tagits fram en bild av de aktuella behoven och problemen, men 
det har inte framgått varför dem finns. En litteraturstudie gjordes därför att få en djupare 
inblick i detta. Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Web of Science, Scopus, Google 
Scholar och ProQuest. Sökningsorden var bland annat: communication nursing, nurse 
injury cost, communication different stages dementia och risk caregivers. De ämnen 
som artiklarna skulle inkludera var bland annat: gerontology, nursing, communication, 
caregivers och ergonomics.
 Då tidigare behov tycks i detta stadie vara för öppna gjordes en ytterligare behovs-
identifiering (Patnaik och Becker, 1999). Tidigare söktes behov utifrån observationer av 
arbetsmomentet samt intervjuerna med vårdgivarna men i detta fall baseras behovsiden-
tifiering även på resultatet från litteraturstudien. Detta medförde en förändring i projek-
tets tidigare mission statement.
 Därefter togs det fram ett koncept. Konceptet utvecklades tillsammans med tre andra 
studenter insatta i samma problem och område. I workshopen hölls diskussioner om 
konceptets positiva och negativa punkter samt hur konceptet skulle kunna utvecklas 
vidare. Figur 2 är taget från workshopen.

Figur 1. Behovsidentifiering och problemformulering. 

Figur 2. Bild tagen från workshop, diskussion av konceptet. 
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METODDISKUSSION
Metoderna som använts i projektet anses relevanta i syftet att komma fram till ett lösnings-
förslag. Litteraturstudien har lett till nya behov och mission statement som begränsade 
projektet så pass att det blev hanterbart. Det som hade kunnat göras annorlunda var att 
följa den systematiska designprocessen på så vis att efter målbeskrivningen genomföra 
en idégenerering för att få fram olika lösningsförslag. Konceptet kom som självklart 
efter den andra behovsidentifieringen och därmed var det naturligt att utnyttja work-
shopen till att utveckla det. Dock hade uppstyrningen av workshopen kunnat se ut som 
sådan att den var centrerad kring kreativa idégenereringsmetoder. En större variation av 
lösningsförslag till de uppsatta problem skulle då ha fåtts till för att sedan utvärderas och 
sedan därifrån väljs ett koncept för detaljutformning. Detta skulle kunna ha lett till ett 
annorlunda slutresultat. 

Koncept
Det här avsnittet behandlar resultatet av metoderna som genomförts i projektet. I grupp 
om fyra personer insatta i samma kontext identifierades följande behov: 

�� Bra arbetsställningar

�� Bra psykosocial arbetsmiljö

�� Bra fysisk miljö

�� Vårdtagaren ska ha det bra 

Problemställningarna som gruppen formulerade kategoriserades i in belastningser-
gonomi, organisationsergonomi och kognitiv ergonomi, se figur 3. Huvudproblemen, 
det som behöver förändras bestämdes till att:
�� Minska riskerna att utsättas för belastningsskador

�� Kunna påverka sitt eget arbete

�� Förbättra kommunikation på arbetsplatsen

Projektets mission statement formulerades till: ”Att erhålla en bra psykosocial arbetsmiljö 
samt minska risken för belastningsbesvär.”
 Det genomfördes även en litteraturstudie för att söka kunskap kring för projektet 
relevanta delar. Fokus för studien var risker och fysisk belastning, påverkan av arbetet och 
kommunikation på arbetsplatsen.
 Människor som arbetar inom vården utsätts för hög risk för arbetsrelaterade skador 
då arbetet är karaktäristisk fysisk belastande samt utförs i en krävande arbetsmiljö. Detta 
är något som påverkar personalnärvaron på arbetsplatsen och som i sin blir en förlust för 
verksamheten i form av lägre produktivitet och stigande arbetsskadeförsäkringar. De fles-
ta skadorna som uppkommer på grund av arbetet är relaterade till rygg, nacke och axlar 
(Vecchio et al. 2011). Vilket även kan styrkas av intervjuerna som gjordes med vårdgivar-
na och resultatet från REBA och EMG i Kontext Vivo. I en undersökning har det kom-
mits fram till att arbetstagare har ungefär lika stor chans att drabbas för belastningsskador 
oberoende av erfarenhet. Dessutom har dem med psykiska besvär 5 % mer sannolikhet 
att drabbas av skador än andra. Detsamma gäller för vårdgivare med hälsobesvär, om inte 
mer. Fysiska och psykiska besvär inom vården kan undvikas respektive reduceras genom 
lämpliga tidigt ingripande åtgärdsplaner (Vecchio et al. 2011).
 Arbetsmiljöverket inspekterade hösten 2013 arbetsplatser inom vård och omsorg med 
fokus på riskbedömning vid personförflyttningar. Resultatet var att tre fjärdedelar av 692 
företag och organisationer som inspekterades fick krav på att åtgärda brister i arbetsmil-
jön. De fem vanligaste kraven som ställdes var att arbetsgivaren skulle undersöka och 
bedöma risker för belastningsbesvär, planera och genomföra riskreducerande åtgärder, 
ta fram skriftliga rutiner för när och hur riskerna att drabbas av ohälsa och olycksfall ska 
undersökas, införa rutiner för rapportering och utredning av tillbud, ohälsa och olycksfall 
och till slut se till att arbetstagare har tillräckliga förflyttningskunskaper (Arbetsmiljöver-
ket (2014).
 Vårdgivarna bär den centrala rollen i vårdtagarnas välbefinnande. Vårdgivarens påver-

Figur 3. Mindmap kring ergonomi 
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kan av arbetet, den mån de kan fritt uttrycka sig och bli hörd har en väsentlig betydelse 
till hur de trivs med arbetet, enligt Garon et al. (2012) kan faktorer som påverkar arbet-
stagarnas beslut att yttra sig sammanställas till:
�� Individen, såsom ens kultur, bakgrund, utbildning och uppfostran. 

�� Organisationen, arbetsmiljön, arbetskulturen samt relationen till medarbetare och   
chefer

�� Resultat, resultatet behöver synas. Arbetstagaren har behov av att se att de åsikter och problem som tas 
upp tas hänsyn till eller åtgärdas. 

 Den mån arbetstagaren kan påverka sitt eget arbete kan kopplas till arbetstillfredsstäl-
lelse. Låg arbetstillfredsställelse kan sedan relateras till hög personalomsättning (Karantzas 
et al. 2012). Ny personalomsättning är något som vanligt förkommer inom vården vilket 
leder till höjda omsättningskostnader. Höjda kostnader utgör ett stort problem för organ-
isationen då ny personal behöver tränas upp, gå obligatoriska kurser dessutom bidrar det 
ständiga utbytandet av personalen till en nervös organisation, det vill säga mindre stabil 
arbetsplats (Siong et al. 2006). 
 Andra faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen är stress, stöd från arbetsgivare, 
självförtroende och arbetsengagemang. Stress kan innebära tidspress och stress i sam-
band med det fysiska och psykiska belastande arbetet (VonDras et al. 2009). Stöd från 
arbetsgivare kan höja arbetsplatsen värde för arbetstagaren och en person med mycket 
självförtroende har lättare att anpassa sig till organisatoriska förändringar. Även engage-
mang i organisatoriska frågor kan skapa en känsla av tillhörighet hos arbetstagarna och 
höja arbetstillfredsställelsen (Ohana et al. 2010). 
 Inom vård-och omsorgsarbeten mäts arbetsplatsens effektivitet till stor del genom hur 
väl personalen kan kommunicera med varandra om olika besvär såsom vårdtagarens nu-
varande kondition eller andra arbetsrelaterade uppgifter. Dock är kommunikation något 
som fortfarande utgör ett problem. Detta vidare leda till andra problem av högre grad 
som till exempel fel i arbetet så att vårdtagarnas säkerhet och välbefinnande komprimeras 
(Garon et al. 2012). 
 När det gäller personförflyttningar inom äldreomsorgen krävs god kommunika-
tion mellan vårdgivare och vårdtagare för att momentet ska vara skonsamt för båda 
parterna (Arbetsmiljöverket, (2014). Förmågan att kommunicera varierar mellan varje 
vårdsökande eller vårdtagare, därför behövs tid för att uppnå effektiv kommunikation 
mellan vårdgivare och vårdsökande. Detta är problematiskt då det råder tidsbrist inom 
vård- och omsorgsarbeten och en sådan relation blir svår att få till. Vårdgivarnas uppfat-
tning om tid kan agera som en barriär och hindrar dem från att kunna förstå vårdtagarens 
behov och om direkt kommunikation med vårdtagare faller bort som en konservens av 
tidsbrist kan detta tolkas på ett negativt sätt av de berörda. (Hemsley et al. 2012). 
 Kommunikationen på arbetsplatsen omfattar även kommunikation mellan perso-
nalen och kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Brister i kommunika-

tionen har visas påverka arbetstagarens syn på arbetet negativt, vilket kan leda till låg 
arbetstillfredsställelse. Detta kan kopplas samman med behovet av att kunna påverka sitt 
arbete. Garon et al. (2012) menar att vårdgivarna bör motiveras till att göra sin röst hörd 
och att det behöver ges ett slag godkännande eller bekräftelse när de väl gör det. Personal 
som blivit hörda kan då bidra till förbättrad kommunikation på arbetsplatsen genom att 
agera som rollfigurer för resterande och ny personal och därmed rikta arbetsplatsen mot 
en bättre arbetsmiljö.Utifrån litteraturstudien identifierades de nya behoven:

�� Feedback – en bekräftelse på att personalens åsikter och funna problem tas hänsyn till eller åtgärdas. 

�� Anpassbarhet – lätt att kunna anpassas till situationen. 

�� Samhörighet – skapa samhörighet på arbetsplatsen, och därmed underlätta kommunikationen. 

�� Effektivitet – kunna klargöra vårdtagarens behov och se till att de vårdas på mest passande sätt.

�� Arbetstillfredsställelse – Trivsel på arbetsplatsen, inte bara med arbetet som helhet utan   
 också med andra delar och aspekter som ingår i arbetet.

Projektets mission statement omformulerades till: ”Att reducera riskerna för belastningsbesvär 
och främja arbetstillfredsställelsen för arbetstagaren samt at stimulera samarbete inom organisa-
tionen.”
 Det koncept som kommits fram till är en strategi så kallad Problem Assessment and 
Solving Stategy (PASS), som ska kunna appliceras på alla avdelningar på äldreboendet och 
lösa identifierade problem. Detta för att personalen inte ska behöva dras med ett fysisk 
belastande moment så pass långt att skador uppstår.
 

”Det gäller att stanna upp och tänka […] och signalera.”
Intervju personal A 2015-04-27

Konceptet innehåller fem faser:
1. Problem: All personal har en vecka vardera där de kan finna problem de upplever i samband med 

vårdtagarna och framföra detta. Exempelvis förflyttning med en specifik vårdtagare är för svår och 
behöver därför utföras på ett annat vis.  

2. Målbeskrivning: Problemet tas upp på ett möte med arbetsgivarna samt andra berörande personal och 
formuleras till ett mål. Målet ska kännas genomförbart.

3. Åtgärder: Vad är möjligt att göra? Vad kan inte göras? Tillslut tas det fram en lösning som samtliga är 
eniga om.

4. Implementering: Åtgärd implementeras av samtliga som berörs.
5. Utvärdering: Hur har det funkat? Kvarstår problemet? Har de skett någon förbättring? Personen som 

framförde problemet styr upp utvärdering och gör den tillsammans med kollegorna på avdelningen. 

Tiden mellan varje fas bestämdes till en arbetsvecka. Om utvärdering visar att problemet 
kvarstår börjar systemet om, det vill säga samma problem går igenom alla faser igen i 
försök att åtgärda det. Om en förbättring skett och utvärdering visar godkänt betyg pas-
sas problemfinnandet till nästa vårdgivare. Detta ansvar skiftar varje vecka mellan perso-

arbetsmiljö.Utifrån
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nalen på avdelningen även om inga problem hittats. Om någon finner ett problem som 
skulle behöva tas upp fast det inte är dennes vecka kan detta tas upp med personen som 
står för veckan. Detta skulle då uppmuntra arbetstagarna att kommunicera med varandra 
(Garon et al., 2012).
 Konceptets positiva och negativa sidor och förbättringspunkter som diskuterades 
fram i workshopen sammanställs i Figur 3. Utgående från Figur 3 bestämdes det att 
problemen tas upp under äldreboendets regelbundna team-träffar och tidsbegränsningen, 
en arbetsvecka mellan varje fas tas bort. Detta för att tid och effektivitet inom vård- och 
omsorgsarbeten inte upplevs på samma sätt som till exempel inom tillverkningsindustrin 
(Hemsley et al. 2012). På en arbetsplats där arbetet centrerar kring människor behöver 
arbetsgivarna och arbetstagarna anpassa sig till vårdtagarna. Istället bestäms en period 
där om implementering av åtgärd för att reducera riskerna för belastningsbesvär inte har 
gjorts börjar organisationen arbeta mer successivt för att göra det. Denna tidsperiod kan 
variera beroende på problemets karaktär och bestäms i målbeskrivningsfasen (se Figur 4 
för koncept). Tidsperioden ska inte vara så lång att problemet hinner försämras samtidigt 
inte så kort att opassande lösningar tvingas fram i en redan krävande arbetsmiljö (Vecchio 
et al. 2011).

Det är en arbetstagare som styr upp processen, det vill säga framför ett problem och 
leder det tills det blir löst eller har förbättras. Efter det skickas detta ansvar till en annan 
arbetstagare. Det har bestämts att som minst kan det vara veckas glapp mellan godkänd 
utvärdering och ett nytt problem. Under denna period arbetas åtgärden för det senaste 
problemet in i arbetssättet så att den blir en rutin. Anledningen till att personalen turas 
om att styra upp PASS är för att alla ska ha lika stor chans att bli hörd. Risken att bli 
överröstad elimineras samt arbetstagare som är mer tystlåtna uppmuntras till att yttra sig. 
Detta tillåter personalen att påverka sitt arbete och med en målbeskrivning som alla är 
eniga om förbättras samarbetet och kommunikationen inom organisationen (Garon et 
al. 2012). 
 Konceptet främjar arbetstagarens arbetstillfredsställelse, vilket i sin tur reducerar be-
hovet av ny personalomsättning (Karantzas et al. 2012). Om inte personalen behöver 
bytas ut bildas en mer stabil organisation och omsättningskostnader undviks (Siong et 
al. 2006). Mer påverkan i arbetet och med synliga resultat höjs arbetstagarens självför-
troende och får därmed lättare att engagera i organisatoriska frågor och anpassa sig till 
förändringar (Ohana et al. 2010).

Figur 4. Resultat från workshop gällande konceptet Figur 5. Koncept: Problem Assessment and Solving strategy (PASS)
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Diskussion
Personförflyttning inom vård- och omsorgsarbete är ett fysiskt belastande arbetsmo-
ment. Det finns utvecklade hjälpmedel och lyfttekniker som ska reduceras den fysiska 
påfrestningen för vårdgivarna. Dock kvarstår problemet och detta beror på att de rätta 
medlen prioriteras bort på grund faktorer såsom av stress och personalbrist. Det framgick 
i intervjuerna med vårdgivarna (2015-04-27) att underliggande problem dras med eller 
ignoreras tills arbetsskador slutligen sker. Problemen behöver därför signaleras och lyftas 
fram, och lösningen PASS – Problem Assessment and Solving Strategy gör just detta.
 Konceptet stimulerar kommunikationen inom organisationen, ser till att alla har lika 
stor chans att göra sin röst hörd och att problem som tas upp tas hänsyn till och behandlas 
i försök för att åtgärda det.
 PASS är en genomförbar lösning som kan implementeras utan några extra kostnader. 
Personal- och tidsbrist antas vara aktuella problem för verksamheten även en längre tid 
i framtiden. Situationen på arbetsplatsen kan därför genomgå stora förändringar och 
därför behövs det ett anpassbart system som ser till att arbetsmiljön kontinuerligt för-
bättras. Dessutom uppdateras konceptet med vårdtagarnas fysiska kapacitet. Exempelvis, 
förflyttning upp från säng har varit svårt med vårdtagare A. Detta problem har gått igen-
om PASS och efter en tid har det skett märkbara förbättringar. Om vårdtagare A fysiska 
kapacitet förändras en längre framåt och ett nytt problem uppstår kan problemet fram-
föras och gå igenom problemlösningsprocessen. Problemet åtgärdas utefter vårdtagarna 
och nya rutiner byggs in personalens arbetssätt. 
 Lösningsförslaget uppfyller projektets mission statement, den är även relevant på så 
sätt att det hjälper arbetsgivarna att följa de fem vanligaste kraven för vård- och omsorg-
sarbeten från Arbetsmiljöverket. Risker för belastningsbesvär bedöms och planering och 
riskreducerande åtgärder genomförs då problemen tas upp. Dessutom tas det fram skrift-
liga rapporteringsrutiner för när och hur riskerna att drabbas av ohälsa och olycksfall 
undersöks och utreds då allt dokumenteras (Arbetsmiljöverket, 2014)
 Mycket av vikten för att detta ska kunna fungera ligger i organisationens och arbets-
givarens engagemang. Det gäller att framföra visionen på så sätt att samtliga drivs och 
motiveras till att samarbeta och tillsammans delta i arbetet att erhålla en god arbetsmiljö.
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Koncept 3   
Stand&Go
Julia Uttberg
Luleå tekniska universitet 

Introduktion
Eftersom vårdgivare är en utsatt grupp för belastningsergonomiska situationer 
har ett projekt genomförts för att förbättra dessa. I denna rapport har ett kon-
cept till en produkt framställts för att underlätta arbetssituationen för dem.

SYFTE OCH MÅL
Syftet är att förbättra arbetssituationen på ett äldreboende ur ett ergonomiskt perspektiv 
och målet är att utveckla ett lämpligt förbättringsförslag i form av en produkt för att 
uppnå detta.

KONTEXT
Projektet är inriktat mot äldrevården och de förflyttningsmoment som ingår i arbetet. 
Fokus har lagts på uppstigningsmomentet från sittandes till stående samt transport däri-
från för vårdtagare som kan gå med stöd. Arbetet fokuserar på äldrevårdspersonalens 
arbetssituation vid förflyttning av vårdtagare men även vårdtagarens välmående. Arbetet 
ska även kunna användas på andra arbetsplatser med liknande moment.

Metod och genomförande
Att tillämpa ergonomi betyder att studera hur människor interagerar med produk-
ter, processer, miljöer och system för att förbättra dem, dvs. göra dem enklare, säkrare, 
bekvämare och effektivare att använda. För att kunna utforska detta utforska detta be-
höver vi kunskap om människans förutsättningar, behov, metoder och tekniker. Under 
förstudien gjordes observationer, intervjuer och analyser på arbetssituationen på äldrebo-
enden genom ett ergonomiskt perspektiv).
 Lyft med snedbelastad och vriden rygg observerades från vårdgivarna vid uppstign-
ing. Då rätt hjälpmedel användes blev belastningen lägre (Petäjävaara, Uttberg, Vedin 
och Vo, 2015) men var fortfarande för hög med tanke på hur ofta belastningen görs per 
dag. Genom intervjuer framgick det dessutom att alla vårdtagare inte ville använda alla 
hjälpmedel (Intervjuperson B 2015-05-27). Ett hjälpmedel som vårdtagaren litar på vid 
uppstigning hamnade då i fokus och den kreativa processen påbörjades.

NEEDFINDING
För att hitta problem och förbättringsområden samlades grupp Vivo för en Needfinding 
session, Figur 1. Problem som observerats, uttalats eller tagits fram från analyser samman-
ställdes här i syfte att arbeta vidare ifrån.

BAKGRUNDSUNDERSÖKNING
Eftersom konceptutvecklingen är individuell var det svårt att göra kreativa metoder eft-
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ersom det ofta krävs fler deltagare för sådana. Den kreativa processen började därför med 
en bakgrundsundersökning för att få inspiration från produkter som redan finns ute på 
marknaden. Samtidigt med detta skissades idéer och övningar som Free write kördes. 
Free write är en metod då man ska skriva så fort man kan i 15 min, utan att bry sig om 
stavning eller grammatik, alltså bara fokusera på att tänka kreativt. Övningen är bra då 
fokus hela tiden går till att skriva något och självkriticism hinns inte med vilket leder till 
kreativa idéer (Christensen, 2013).

WORKSHOP INNEHÅLLANDE BRAINWRITING
Då kreativa idéer ska skapas underlättar det om man både får tänka enskilt men även 
diskutera i grupp för att se de brister idén har. Grupp Vivo valde därför att hålla en Work-
shop med fyra olika inriktningar, en för varje medlem, Figur 2. På tiden för denna kon-
ceptutveckling användes metoden Brain writing för att utveckla idén inom det område 
som avgränsats till. Brain writing är en kreativ metod där deltagarna får en förbestämd tid 
på sig att skriva ner idéer på var sitt pappersark. Då tiden är slut presenteras idéerna för 
gruppen och alla rösta på sin favorit. Metodens fördel är att alla idéer uppmärksammas 
lika mycket då de precenteras anonymt och tillsammans i slutet (Rebecca Greenfield, 
2015). Eftersom ett område redan avgränsats uteslöts röstningen och en diskussion hölls 
istället för att utveckla idéerna ännu mer. Tiden deltagarna fick att vara kreativa på sattes 
till tio minuter.

UTVECKLING AV KONCEPTET
Efter Workshopen var det dags att få in de idéer som kommit fram under workshopen 
och inkludera dessa i det utvalda konceptet. Detta gjordes genom ännu fler skisser där 
idéerna provades. För att få ett bevis på konceptets funktionalitet gjordes också en frilägg-
ning vid en uppstigning med konceptet till hjälp. Uppstigningen skedde från en fåtölj 
till. För att få den korrekta tyngdpunkten för människan delades kroppsdelarna upp vid 
lederna och varje del fick en egen vikt och tyngdpunkt. Resultatet räknades ut med en 
jämnviktsekvation.

METODDISKUSSION
Då en innovativ lösning ska konstrueras är det viktigt att lägga mycket tid till den kreati-
va processen. Desto fler kreativa metoder som görs desto fler vinklar har man sett proble-
met från. Med anledning av tidsbegränsningen har projektet avgränsats till fyra metoder. 
Om projektet vidareutvecklats hade denna process fått betydligt mycket mer tid.
Deltagarna i workshopen var alla insatta i de ergonomiska förutsättningarna för vårdg-
ivarna och de problem de har. Detta kan ha påverkat resultatet genom att de redan sett 
vilka hjälpmedel som finns och låst sig till det dessa.

Figur 1. Resultatet av needfinding. 

Figur 2. Workshop med gruppen Vivo.

http://www.fastcompany.com/user/rebecca-greenfield
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Figur 3. De hjälpmedel som användes i 
EMG-analysen: rullatorn till höger och Re-
Turnen i bilden till vänster.
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Koncept
Från förstudien framgick det att vårdgivarna ofta utsätts för snedbelastad rygg då de 
hjälper vårdtagare i uppstigningsmoment. Observationen stärks med Arbetsmiljöverkets 
rapport, Arbetsmiljön 2009, där omvårdnadspersonal kommer i toppen bland yrken som 
minst hälften av arbetare svarade att de är kroppsligt uttröttade mints en dag i veckan 
efter arbetet (Arbetsmiljöverket, 2009). EMG-analyser gjordes även där en vårdgivare 
hjälpte en vårdtagare att resa sig med en rullator respektive en ReTurn, se figur 3.
 Resultatet visade att ansträngningen för Erector spinae var större då rullatorn användes 
som hjälpmedel till skillnad från ReTurnen (Petäjävaara, Uttberg, Vedin och Vo, 2015). 
Vid intervju med vårdgivarna framgick det att även personalen upplevde svårigheter vid 
förflyttningar.

“Ja, alltså det funkar ju inte i praktiken, man vet ju hur de ska vara; med 
ryggen och att man inte böjer sig, men oftast så står man ju där över 
sängen ändå.”
Intervjuperson B 2015-05-27

Personalbristen framkallar också mindre ergonomiska arbetssituationer genom att per-
sonalen tvingas arbeta ensamma med vårdtagare som egentligen kräver två vårdtagares 
hjälp.

”Det är inte alltid vi har tillgång att vara två och kunna lyfta. Då är det väldigt 
slitsamt.”
Intervjuperson B 2015-05-27

För att undvika snedbelastningen för ryggen togs några koncept fram varav ett av dem 
valdes ut. En av de koncept som utvecklades men valdes bort var att stödja vårdtagaren 
vid uppstigning med ReTurnen framifrån. Detta skulle ske med hjälp av en inbyggd rem 
från ReTurnen som gick bakom rumpan på vårdtagaren. En annan idé som utvecklades 
men valdes bort var att sätta stödstänger runt vårdtagaren vid uppstigning med ReTurn. 
Dessa skulle undvika att vårdgivaren gav stöttning i en mindre ergonomisk position vid 
uppstigning men ändå kunna känna sig säker.
 Den idé som valdes att utveckla var en kombination mellan en rullator och en Re-
Turn. Främst är konceptet utvecklat för vårdgivaren att använda på vårdtagare i två olika 
tillstånd. Det ena är då vårdtagarens fysiska tillstånd börjar bli för dåligt för en rullator vid 
uppstigning men som med lite hjälp kan klara sig själ. Det andra vårdtagartillståndet som 
konceptet riktat in sig på är det där vårdtagaren inte längre klarar sig på en rullator men 
som av någon annan anledning inte vill gå vidare till en ReTurn vid uppstigning. Anled-

ningen till att konceptet riktar sig till det sistnämnda är eftersom vårdgivarna berättade 
att alla vårdtagare inte ville använda hjälpmedlet ReTurn på grund av rädsla (Intervju-
person B 2015-05-27). Hjälpmel finns alltså redan utvecklade men används ändå inte för 
alla som behöver det. Detta väckte en tanke om att få hjälpmedlet ReTurn att se mer 
familjär ut för vårdtagare. Utseendet kombinerades då med en rullators utseende som de 
flesta äldre människor känner igen då de haft en sådan en längre period innan de behö-
vde en ReTurn. Genom designändringen beslutades också att rullatorns funktion skulle 
inkluderas och det slutgiltiga konceptet Stand&Go skapades. Stand&Go är en rullator 
med bättre uppstigningsstöd, Figur 4. Uppstigningsstödet kommer vara justerbart för att 
passa användarens läng. Då det inte används kommer det även gå att trycka ner.
 Då en människa behöver stöd för att resa sig har hen oftast en rullator till hjälp vid 
förflyttning. Fördelen med Stand&Go är att var vårdtagaren än går och sätter sig finns 
alltid hjälpmedlet i närheten för en stabil och säker uppstigning. Förhoppningen är också 
att vårdtagare som inte känner trygghet med en ReTurn kommer göra det med en 
Stand&Go.
 För att at reda på om Stand&Go skulle klara att en människa reser sig med denna som 
stöd gjordes en friläggningsberäkning, Bilaga 1. Kroppen delades upp vid lederna vilket 
blev sju kroppsdelar, Tabell 1. Krafterna från kroppsdelarna placerades ut på respektive 
dels tyngdpunkt, (Heijne Wiktorin och Nordin, 2012). Syftet med det var att räkna fram 
placeringen av hela kroppens tyngdpunkt i denna position, Figur 5. Människans tyngd-
punkt ligger innanför Stand&Gos ramar vilket tyder på att uppstigningen kommer ske 
stabilt. 

Tabell 1: Kroppsdelarnas procentuella del från totala kroppsmassan (Heijne Wiktorin och Nordin, 2012)

Segment Tyngd (N) 
%

Bål, med huvud och hals 56,5

Överarm 2,7

Underarm 1,5

Hand 0,6

Lår 9,7

Underben 4,5

Fot 1,4

För att få Stand&Go att klara av en så avskild tyngdpunkt som möjligt kommer en 
förlängning av ramen åka ut från båda bakhjulen då uppstigningsstödet dras upp, Figur 
6. Förlängningen gjordes även eftersom hjulen är så pass höga att de inte går under alla 
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möbler och chansen att förlängningen gör det är större. Hjulens diameter är stor för att 
stabiliteten på ett ojämnt underlag ska vara bättre. Genom att även sätta en låg tyngd-
punkt på Stand&Go blir den ännu stabilare och säkrare att använda. Enligt rekommen-
dationer från sjukgymnaster och arbetsterapeuter ska även användaren ha sin tyngdpunkt 
i centrum av de fyra hjulen (Evertsson, Knutsson och Lind, 2009).
 Eftersom Stand&Go är designad för att underlätta vårdgivares arbetssituation är det 
viktigt att den är väl genomtänkt för att vara ett så bra stöd för vårdtagare som mö-
jligt. Stand&Go kommer därför även vara anpassad för de med demenssjukdom då detta 
är vanligt bland äldre människor. Demens är både ett samlingsnamn för flera liknande 
sjukdomar samt en diagnos. De symptom som demens medför kan bland annat vara 
försämrat minne, tappade språkkunskaper, försämrad tidsuppfattning, öka orokänslan och 
ge beteendeförändringar (Svenskt demenscentrum, 2014). Statistik för vilka åldrar som 

drabbas av demenssjukdomar visar att risken ökar med åldern och vid 90-års ålder har 
cirka hälften av alla blivit dementa (Socialstyrelsen, 2014). 
 Eftersom demenssjuka inte har förmåga att uppfatta saker så som friska människor gör 
är det viktigt att designa med omsorg för produkter anpassade till dem. Handtagen har 
därför designats för att vara lätta för användaren att se och sedan självklart också för att 
ge ett ergonomiskt utformat grepp och en individuellt justerad höjd. För att öka igen-
känningen och därmed också minska risken att användaren håller fel kommer handtagen 
vara riktade bakåt (Evertsson, Knutsson och Lind, 2009).
 Färger är också en viktig aspekt för dementsjuka eftersom synen försämras med ål-
dern och färger som lila kan uppfattas som grå för dementa (Myndigheten för delak-
tighet, 2015). För att förtydliga funktionen, men ändå behålla stilfullheten har Stand&Go 
fått en mörkgrå bas och färgstarka detaljer i färger som grön, blå, gul och röd, då dessa är 

Figur 4: Konceptet Stand&Go Figur 5: Friläggning vid ett uppstigningsläge. De blå pilarna visar kroppsdelarnas tyngd och 
den röda visa hela kroppens.

Figur 6: Förlängning som åker ut då uppstign-
ingsstöder dras upp
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lättast att se (Swahn, 2006). Mörkgrå valdes för att ge en kontrast och ljusskillnad till de 
flesta inomhusmiljöer samt Stand&Gos detaljer vilket gör det enklare att särskilja dem. 
Detaljernas färgstarkhet underlättar både för vårdtagare samt vårdgivare eftersom vård-
tagare enklare ser detaljerna och vårdgivare kan förklara dem med hjälp av färgerna.

Diskussion
För vårdtagare som håller tappa sin den fysiska förmåga kan en produkt som Stand&Go 
skjuta upp processen en period genom att vara ett ännu starkare stöd för individen att 
använda på egen hand. Vårdgivare som arbetar med vårdtagare i denna process kommer 
också tjäna på en produkt som Stand&Go genom att vårdtagaren kan klara sig själv 
en längre period. Då den fysiska förmågan är så pass låg att vårdtagaren inte klarar sig 
själv kan hen stötta sig på Stand&Go och underlätta för vårdgivaren. Då förflyttningar 
blir lättare och vissa vårdtagare kan resa sig helt utan hjälp blir omvårdnaden mindre 
tidskrävande och personalen mindre stressade eller till och med kan klara sig med färre 
vårdgivare åt gången. 
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Koncept 4 Plattan
Ellen Petäjävaara
Luleå tekniska universitet 2015

Introduktion
Kursen Ergonomi 2 vid Luleå tekniska universitet syftar till att utveckla kunskap 
om ergonomins tre grundpelare: belastningsergonomi, kognitiv ergonomi och 
organisationsergonomi. Våren 2015 var uppdraget för kursdeltagarna att utveck-
la sin förmåga att utvärdera, analysera och implementera ergonomiska tekniker 
och metoder såväl som att designa produkter, arbete, arbetsplatser, utrustning, 
system och processer baserat på kunskap om ergonomi.

SYFTE OCH MÅL
Syftet med detta projekt har varit att förbättra arbetssituationen på en arbetsplats ur ett 
ergonomiskt perspektiv och målet är att hitta lämpliga metoder och lösningsförslag för 
att uppnå detta.

KONTEXT
Projektet är inriktat mot vården och de förflyttningar som ingår i arbetet på ett äldrebo-
ende. Äldreboendet där arbetsmomentet observerades på har enligt intervju med enhet-
schefen (2015-04-27) 39 anställda och 41 lägenheter för vårdtagare. Medelåldern på per-
sonalen är cirka 40 år och de flesta har ungefär tio års arbetslivserfarenhet inom vården. 
Det arbetsmoment som har studerats är förflyttningen av en vårdtagare från säng till låg 
fåtölj och från fåtöljen till stående med två olika hjälpmedel. Fokusområdet för detta 
projekt är kommunikation och informationsflöden på äldreboendet.Arbetet fokuserar 
på personalens arbetssituation men tar även hänsyn till brukarens välmående. Resultatet 
från projektet ska också kunna användas på andra arbetsplatser där likartade moment och 
problem kan återfinnas.

Metod och genomförande
Att tillämpa ergonomi betyder att studera hur människor interagerar med produkter, pro-
cesser, miljöer och system för att förbättra dem, dvs. göra dem enklare, säkrare, bekvämare 
och effektivare att använda. För att kunna göra det behöver vi kunskap om människans 
förutsättningar och behov och metoder och tekniker för att utforska detta.
 Detta projekt har utgått från ett systematiskt arbetssätt för att komma fram till ett re-
sultat. I de tidigare faserna av arbetet har förflyttningen studerats och analyserats. Denna 
avslutande fas av arbetet började med att identifiera de behov som fanns knutna till ar-
betsmomentet, efter det genererades ett antal idéer som kunde underlätta arbetsmomen-
tet. En av dessa idéer valdes sedan ut och arbetades vidare på. Avslutningsvis genererades 
ett slutkoncept. Hur arbetet genomförts beskrivs nedan.
INLEDANDE ARBETE

äldreboendet.Arbetet
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Denna fas av arbetet inleddes med en be-
hovsidentifiering. Behovsidentifiering är en 
metod som används för att hitta behov hos en 
ny produkt, tillverkningsmetod eller virtuell 
miljö. Metoden kännetecknas av att den söker 
efter behov och inte lösningsförslag (Patnaik 
och Becker, 1999). I detta projekt användes 
metoden för att hitta de behov som fanns 
vid den studerade förflyttningen på äldrebo-
endet. Metoden användes som utgångspunkt 
för att sedan hitta lösningsförslag som i mö-
jligaste mån uppfyllde behoven. Behovsiden-
tifieringen genomfördes i grupp tillsammans 
med gruppmedlemmarna från de föregående 
faserna i projektet. Först identifierades ett an-
tal behov och utifrån dessa listades även ett 
antal problem som kunde knytas till behoven. 
Figur 1 visar arbetet med att hitta behov och 
problem. De behov som identifierades var:
�� Bra arbetsställningar

�� Användarvänliga hjälpmedel

�� Bra psykosocial arbetsmiljö

�� Bra fysisk miljö

�� Vårdtagaren ska ha det bra

Då dessa behov och problem som var knutna till dem hittats, valdes ett fokusområde för 
projektet. Det fokusområde som valts för detta projekt är informationsflöde och kom-
munikation mellan vårdgivare, rehabteam, ledning och övriga berörda på äldreboendet. 
För att hitta det bästa konceptet för att förbättra informationsflöde och kommunikation 
gjordes en lista med de krav som lösningen bör uppfylla. Kraven viktades mot varandra 
för att kunna utvärdera koncepten mot dem. De krav som lösningen bör uppfylla är 
att informationen snabbt ska nå berörda parter, lösningen ska vara enkel att använda, 
informationen ska finnas tillgänglig för alla berörda parter, lösningen ska underlätta för 
nyanställda så att de på ett smidigt sätt kan ta del av tyst kunskap, lösningen ska bidra till 
att den information som sprids är tillförlitlig och korrekt.

KONCEPTFRAMTAGNING
Den konceptuella fasen innehåller det huvudsakliga idéarbetet. Den genererar principiel-
la lösningar och leder till ett antal koncept som sedan utvärderas mot kravspecifikationen 

(Karlsson et al. 2011). Då kraven upprättats togs ett antal förslag på koncept fram som sy-
ftade till att uppfylla dessa. Den första av de fyra koncepten var att utrusta samtliga vård-
givare med en jobbtelefon, så att de enkelt kan kontakta varandra om de behöver hjälp 
med en förflyttning eller undrar över något. Ett annat koncept var att införa möten där 
problem och förändringar direkt kan tas upp med berörda parter. Överlappande scheman 
där vårdgivarna jobbar “omlott” var också ett koncept, detta skulle ge ett naturligt flöde 
av information om vad som hänt under tidigare arbetspass. Det fjärde och sista konceptet 
var att placera en surfplatta hos varje brukare, denna skulle innehålla viktig information 
som direkt kan uppdateras och nå berörda parter. För att få ett bättre grepp om dessa 
idéer listades för och nackdelar med varje koncept, och sedan utvärderades koncepten 
mot kraven. Det koncept som fick högst poäng i viktningen var konceptet som innebar 
att en surfplatta installeras hos varje brukare (vidare i detta dokument kallas konceptet 
för Plattan), viktningen och för och nackdelar med de olika koncepten kan ses i Bilaga 1.
Benchmarking är en metod där man systematiskt jämför och utvärderar sin egen verk-

Figur 1. Behovsidentifiering. 
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samhet med andra förebilder, syftet är att förbättra den egna verksamheten (Johansson 
et al. 2010). I detta projekt har en enkel och snabb benchmarking genomförts för att 
undersöka hur liknande lösningar används inom vården idag. Benchmarkingen utfördes 
genom en snabb sökning på internet för att hitta artiklar som behandlade ämnet, dessa 
artiklar lästes igenom användes som utgångspunkt för det senare arbetet. Tre versioner av 
gränssnittet arbetades sedan fram (figur 2).
 Den första versionen hade fokus på ett så enkelt gränssnitt som möjligt, den andra 
hade fokus på att ta med så mycket information som möjligt och det tredje gränssnittet 
var en kombination av de två andra.

Figur 2. Arbete med att ta fram gränssnitt Figur 3. Användartest

VIDARE ARBETE
För att undersöka de tre gränssnitten hölls en workshop där ett användartest genom-
fördes. Användartest är en experimentell metod där användare får genomföra relevanta 
uppgifter på en produkt och interaktionen studeras (Nielsen, 1993). Metoden är bra att 
använda i detta fall då ett användartest genererar värdefull data om hur användare inter-
agerar med olika typer av gränssnitt.
 De tre testpersoner som fick utföra användartestet var de tre tidigare gruppmedlem-
marna. Varje gruppmedlem ombads att utföra ett antal operationer på de olika gränssnit-
ten för att sedan svara på intervjufrågor, se figur 3.
 Deltagarna fick slutligen diskutera för att komma fram till ytterligare förbättring-
smöjligheter av gränssnittet. Utifrån de åsikter och synpunkter som framkom vid an-
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vändartestet arbetades det 
slutgiltiga konceptet fram.

METODDISKUSSION
Att behovsidentifieringen 
genomfördes i grupp var 
bra eftersom fler behov 
som täcker ett större om-
råde enklare hittas om man 
arbetar i grupp. Det var 
också bra att inleda arbetet 
med att identifiera behov, 
eftersom det ger en bra gr-
und för det senare arbetet. 
Problemet med detta var 
att fokus för detta projekt 
valdes efter behovsiden-
tifieringen. Detta innebär 
att det kan finnas ett antal 
mer specifika behov för 
just detta projekt, och be-
hov som listats kanske inte 
längre är relevanta. Därför 
borde behovsidentifierin-
gen genomförts efter att 
fokusområde för projektet 

valts.
 Eftersom konceptframtagningen i detta projekt genomfördes enskilt finns en risk att 
ytterligare idéer som hade löst problemet på ett smidigt sätt inte togs i beaktande. Det 
genererades även relativt få idéer, detta kan också ha påverkats av att konceptframtagnin-
gen genomfördes enskilt. Dessutom finns en riska att problem med idéerna förbises och 
att det är svårt att se på dem med kritiska ögon.
 För att få ett så realistiskt resultat från användartestet som möjligt, hade det bästa 
alternativet varit att vårdgivare som arbetar på äldreboendet utgör användarna. Dessa 
har en inblick i hur arbetet utförs och vilken information som bör förmedlas, men då 
tiden var knapp för att utföra användartestet bedömdes det tidigare gruppmedlemmarna 
vara ett bra alternativ. Anledningen till detta var att de har en inblick i problemen och 
behoven på arbetsplatsen, eftersom de studerar samma moment. Detta gör att de har en 
bra förståelse för gränssnitten och kan dessutom komma med åsikter om funktioner som 

saknas. En större grupp användare hade också genererat ett mer realistiskt resultat. Andra 
förändringar i användartestet kunde ha varit att undersöka fler funktioner och haft ett 
större utrymme för feedback på gränssnitten.
 För att hitta ännu bättre lösningar hade det varit bra att låta vårdgivare och övrig 
personal vara mer delaktiga genom hela processen med att arbeta fram lösningsförslag, 
då dessa har kunskap och erfarenhet som är viktig för att hitta bra och genomförbara 
lösningar.

Koncept
Genom den utförda benchmarkingen konstaterades att det finns många olika möjligheter 
med surfplattor som hjälpmedel inom vården. Det fanns exempel där surfplattor an-
vändes för att höja livskvaliteten hos dementa, surfplattor som användes som stöd för att 
kontrollera medicinering och för att få tillgång till vårdtagares bakgrund. 
 Det slutgiltiga konceptet, Plattan, bygger på syftet att förbättra informationsflödet på 
äldreboendet och göra den kunskap som finns tillgänglig för alla berörda parter. Koncep-
tet Plattan går ut på att en surfplatta, som innehåller information som är knuten till den 
specifika brukaren, installeras i varje rum, dessa surfplattor kallas här för brukarplattor. En 
surfplatta med mer detaljerad
information finns också installerad på varje avdelning, denna kallas här för huvudplatta. 
Surfplattorna gör det möjligt att direkt föra in information och gör den samtidigt till-
gänglig för alla berörda parter. Enligt Socialstyrelsen (u.å) finns stora risker vad gäller 
patientsäkerheten om det brister i informationsöverföringen mellan olika yrkesutövare 
kring patienten. Införandet av detta koncept medför att vårdgivare inte behöver komma 
ihåg lika mycket saker, och ökar därmed tillförlitligheten på den information som sprids. 
Figur 4 visar hur informationen med hjälp av konceptet kan flöda på äldreboendet.
 Inom vården finns ett omfattande regelverk vad gäller tystnadsplikt och sekretess 
(Fallström, 2010). För att inte utomstående ska kunna ta del av den sekretessbelagda 
informationen som finns på plattorna måste vårdgivare alltid logga in för att komma åt 
informationen.
 Menyn i gränssnittet använder symboler istället för text. Osvalder et al. (2010) 
beskriver att symboler syns på ett större avstånd än text, upptäcks och tolkas snabbare 
och fungerar internationellt oberoende av språk. Men detta förutsätter att symbolen är 
välkänd. Vid implementering av Plattan på äldreboendet är det därför viktigt att vårdgi-
vare får utbildning om hur plattan är tänkt att användas, betydelsen av de olika symbol-
erna och vad som ska antecknas var. Figur 5 visar hur gränssnittet ser ut på brukarplattan.
 På brukarplattorna finns två hjälpknappar, en större röd och en mindre gul. Den 
röda knappen används vid akuta situationer, t.ex. om en brukare ramlat och vårdgivaren 
behöver hjälp med att få upp hen. Den gula knappen används då hjälp behövs men det 

Figur 3. Användartest

t.ex
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inte är akut, t.ex. om en vårdgivare behöver hjälp med en förflyttning. Färgsättningen 
av knapparna har valts för att göra vårdgivare uppmärksam och ytterligare underlätta 
förståelsen om vad de innebär. I västvärlden signalerar rött vanligt stopp och fara och 
gult signalerar varning (Osvalder et al. 2010). Då en vårdgivare trycker på hjälpknappen 
skickas ett meddelande till sökare som alla vårdgivare på äldreboendet har så att hjälp 
snabbt finns att tillgå.
 På brukarplattorna finns en kroppskarta där vårdgivare kan markera en kroppsdel 
för att sedan justera den fysiska förmågan för den valda kroppsdelen. Ett problem som 
identifierats vid de intervjuer som genomförts i den tidigare fasen av projektet, var att 
den fysiska förmågan hos brukarna kan vara låg långt innan hjälpmedel sätts in. Detta på 
grund av att man ur ett vårdtagarperspektiv vill undvika att sätta in hjälpmedel för tidigt, 
då det gör till att vårdtagaren inte får öva på sin motorik och muskelkapacitet. Intervju-
person A säger att ”...så länge som möjligt vill man ha kvar dem på benen...” angående 
hur länge man väntar innan hjälpmedel sätt in, men förklarar vidare ”Det gäller att vi 
som personal signalerar i god tid [...] man kanske nån gång får ha en avvägning, att det 

kanske går lite för länge [...] det gäller att vara vaksam” (2015-04-27). 
 Tanken med Plattan är att vårdgivare enkelt ska kunna ändra informationen om vård-
tagarens fysiska förmåga och att informationen direkt finns tillgänglig hos rehabteamet 
som sätter in hjälpmedel. Detta leder till att hjälpmedel kan beställas vid första indikation 
av behov, hjälpmedlen finns alltså att tillgå även innan det är nödvändigt. Vårdgivare ges 
då möjligheten att välja när avlastning behövs och hjälpmedlet ska användas, dessutom 
får vårdtagaren vänja sig vid hjälpmedlet under en längre tid.
 Enligt Arbetsmiljöverket (2014) är varje förflyttning av en individ unik och hur den 
bör utföras på bästa sätt handlar mycket om erfarenhet och tyst kunskap, det kan till 
exempel handla om att individen brukar vara trött på morgonen och pigg på kvällen. 
Denna information och tysta kunskap, skrivs in och finns tillgänglig på brukarplattan 
under fliken som handlar om brukaren.
 På brukarplattorna finns även en händelselogg där tidigare händelser kan kollas upp, 
och nya händelser kan antecknas. Det finns även en checklista, där viktiga saker som 
måste göras kan bockas av, exempelvis vilken medicin som har tagits.

Figur 4. Informationsflödet på äldreboendet. Figur 5. Gränssnittet på brukarplattan. 

t.ex
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 Huvudplattorna som finns installerade på varje avdelning innehåller allmän informa-
tion som berör alla vårdgivare, som beskrivningar om hur hjälpmedlen bör användas och 
information om god ergonomi vid förflyttningar. Huvudplattorna innehåller dessutom 
samlad information om händelser som inträffat under föregående skift, så att det enkelt 
kan kollas upp i början av ett arbetspass.
 Konceptet ger ett bättre flöde av information mellan olika grupper på äldreboendet, 
vårdgivare, ledning och rehabteam. Det är via huvudplattan som informationsutbytet 
med ledningen sker. Det kan t.ex. handla om rapportering av olyckor och tillbud, eller 
information om gemensamma aktiviteter och möten. Enligt Arbetsmiljöverkets rapport  
Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö – Inspektioner med fokus på riskbedömning vid per-
sonförflyttning inom vård och omsorg 2014) är det viktigt att personalen har kunskaper 
om att riskbedöma varje arbetsinsats. Detta kräver god kommunikation mellan arbet-
stagare och arbetsgivare så att bristerna och riskerna blir kända och förebyggande åt-
gärder kan vidtas.

Diskussion
Införandet av Plattan innebär en avlastning för personalen på äldreboendet om den 
används på rätt sätt. Plattan kommer förhoppningsvis förbättra arbetsmiljön ur ett psyko-
socialt perspektiv, eftersom pressen på att vårdgivarna ska komma ihåg saker utantill 
minskar och informationsflödet blir bättre. Tillförlitligheten på den information som 
sprids och tillgängligheten hos den kommer också öka i och med att den dokument-
eras direkt. Konceptet medför alltså att kunskap som tidigare varit knuten till erfarenhet 
istället finns uttalad och tillgänglig för alla vårdgivare, vilket innebär att det blir lättare för 
oerfaren personal att komma in i arbetet. Ett enklare informationsflöde och att händelser 
finns dokumenterade gör det enklare att ta del av information som berör patienten och 
därmed minskas risken för felbehandlingar och dåliga förflyttningar även ur ett vårdtag-
arperspektiv. Om konceptet används rätt kommer det bidra till att tillgången på hjälp-
medel ökar och därmed förbättras möjligheten till bra arbetsställningar hos vårdgivaren.
Bra arbetsställningar och en bra psykosocial arbetsmiljö bidrar till färre sjukskrivningar 
vilket är bra både ur ett samhällsperspektiv och för det enskilda äldreboendet.
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Kontext: Fysioterapi
Linn Gerhardsson, Fanny Vikström & Erik Göransson
Luleå tekniska universitet 2015

Introduktion
Kursen Ergonomi 2 vid Luleå tekniska universitet syftar till att utveckla kunskap 
om ergonomins tre grundpelare: belastningsergonomi, kognitiv ergonomi och 
organisationsergonomi. Våren 2015 var uppdraget för kursdeltagarna att utveck-
la sin förmåga att utvärdera, analysera och implementera ergonomiska tekniker 
och metoder såväl som att designa produkter, arbete, arbetsplatser, utrustning, 
system och processer baserat på kunskap om ergonomi. Fokus i denna för-
studie är att undersöka den ergonomiska situationen för den valda målgruppen 
genom användning av olika kontextanalysmetoder. Resultatet av dessa ska se-
dan användas som grund till fortsatt konceptutveckling med mål att förbättra 
identifierade problem och behov hos målgruppen.

SYFTE OCH MÅL
Syftet med detta projekt är att studera och undersöka den ergonomiska situationen för 
fysioterapeuter, samt för de vårdtagare som använder eller har använt sig utav kryckor 
som hjälpmedel vid rehabilitering. Målet med projektet är att arbeta fram tre koncep-
tuella förbättringsförslag utifrån identifierade behov. 

KONTEXT
Fysioterapeuters arbetssituation styrs av de olika arbetsuppgifterna, och då fysioterapeu-
terna har många arbetsuppgifter medför det en varierad arbetssituation. Kontorsarbete, 
arbete med patient på brits och arbete i gymmet var de vanligaste arbetsuppgifterna. 
Kontoret var ett enskilt rum med fönster där det fanns skrivbord och brits. I gymmet 
fanns maskiner organiserade och placerade på en stor öppen yta, och maskinerna i 
gymmet var till för både patienter till fysioterapeuterna och övriga motionerande.

MÅLGRUPP
De individer som avses få en förbättrad situation ur ett ergonomiskt perspektiv är både 
fysioterapeuter samt de vårdtagare som använder krycka som hjälpmedel.

Metod
Att tillämpa ergonomi betyder att studera hur människor interagerar med produk-
ter, processer, miljöer och system för att förbättra dem, dvs. göra dem enklare, säkrare, 
bekvämare och effektivare att använda. För att kunna göra det behöver vi kunskap om 
människans förutsättningar och behov. 
 Under denna fas har metoderna intervju, observation, temperaturmätning, EMG, 
RULA och REBA genomförts. Dessa har använts för att få bättre förståelse för den 
ergonomiska situationen för den valda målgruppen.
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INTERVJU
Osvalder, Rose och Karlsson (2010) menar att intervju är en mångsidig metod som 
är den mest grundläggande metoden för att samla in information kring vad männi-
skor tycker och tänker. Genom intervjuer erhålls kunskap om personers upplev-
elser, erfarenheter, värderingar, åsikter och drömmar, men det ger också en ökad 
förståelse för hur personer resonerar. Intervjuer kan delas upp i tre olika kategor-
ier: ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade intervjuer. Syftet med in-
tervjun avgör vilken intervjuform som är bäst lämpad, enligt Osvalder m.fl. (2010). 
 Under studiebesöket på den privata fysioterapikliniken användes semistrukturerade 
intervjuer. Dessa är ett mellanting mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer 
och innebär att frågor förbereds innan intervjun men att man också fyller på med frågor 
under intervjun, enligt Fontana och Frey (1994). Syftet med intervjun diskuterades in-
nan intervjuernas start, och frågorna gav ett önskat resultat med väldigt bra information 
för projektteamet att arbeta vidare med. Genom att diskutera och förbereda intervjuerna 
före studiebesöket ökades förståelsen för problematiken på plats, vilket gör att denna 
metod lämpar sig väldigt bra till denna typ utav projekt. Dessa intervjuer spelades in via 
röstinspelning samt antecknades på papper. Flertalet semistrukturerade intervjuer har 
även gjorts med personer som använder eller har använt sig utav kryckor som hjälpmedel 
vid skada, där en ökad förståelse för problematiken har kommit fram som ett resultat av 
intervjuerna.  

OBSERVATION
Metoden observation går ut på att iaktta en situation eller ett scenario, där verktygen för 
observation exempelvis kan vara fotografering och filmning. Osvalder, Rose och Karls-
son (2010) anser att observation både kan delas upp i indirekt och direkt observation, 
vilket innebär att man konstruerar en fiktiv miljö för indirekt observation och utför 
metoden i fältmiljö för direkt observation.  
 Observation är en lämplig metod för att bygga en grundläggande förståelse av olika 
situationer. Metoden är fördelaktig då man kan studera ett naturligt beteende utan att 
störa de som studeras, men det ger inte svar på vad orsaken för vissa beteenden är. 
Metoden är objektiv vilket innebär att man inte får ett subjektivt resultat, detta gör att 
denna metod är bra att komplettera med exempelvis intervju, menar Osvalder m.fl. 
(2010). Det är viktigt att inte påverka den pågående processen, för att få ett så verklighets-
förankrat resultat som möjligt.
 Metoden användes för att kartlägga fysioterapeutens arbete samt patientens genom-
förande av övningar. Observationer och anteckningar gjordes under hela besöket, men 
främst då fysioterapeuten arbetade med en patient. Observationer har även gjorts för 
kryckorna, då samtliga teammedlemmar testat att gå med kryckorna och använt dessa i 
flera vardagssituationer.

RULA OCH REBA
Osvalder, Rose och Karlsson (2010) anser att RULA och REBA är två olika metoder 
för bedömning av kroppsställningar och fysisk belastning på kroppen, vilket ävenMcAt-
amney, Hignett och Corlett (1993/2000) anser. RULA står för Rapid Upper Limb As-
sessment och är en metod som fokuserar på överkroppens arbete med bedömning av sju 
olika kroppsregioners positioner. Osvalder m.fl. (2010) menar vidare att en totalpoäng 
räknas fram baserad på bedömningarna, och man kan då se om skaderisken är hög eller 
låg för den specifika kroppspositionen. REBA står för Rapid Entire Body Analysis och 
är istället en metod med fokus på hela kroppen. REBA har vidareutvecklat analysen 
jämfört med RULA, och tar hänsyn till ännu fler parametrar. Resultatet från REBA ger 
även här en fingervisning om skaderisken. Gemensamt har metoderna att de utgår från 
att ledvinklar studeras, att hänsyn tas till bärlaster och att statiska kroppsställningar väljs 
ut från en rörelsesekvens. 
 Metoderna RULA och REBA är bra att använda i detta projekt för att kunna studera 
de olika individernas kroppsställningar och fysiska belastningar på kroppen, och för att 
lättare kunna avgöra huruvida en skaderisk existerar eller ej. För att kunna studera den 
ergonomiska situationen för fysioterapeuten samt för vårdtagaren med kryckor gjordes 
RULA och REBA på särskilt utvalda kroppsställningar. Vårdtagaren med kryckor ut-
värderades med både RULA och REBA, där kroppsställningen som upplevdes som mest 
besvärande valdes. För fysioterapeuten valdes en arbetsställning som kom fram som bes-
värande och denna utvärderas sedan med RULA.

TEMPERATURMÄTNING
Bohgard et al. (2010) beskriver att det finns ett optimalt klimat för människan, det så 
kallade komfortklimatet, detta klimat sägs vara det klimat där människan mår bäst, kan 
prestera optimalt och har minst risk för skador på grund av det termiska klimatet. Dock 
är det svår att hitta detta klimat tack vare de individuella skillnaderna. Det optimala kli-
matet inomhus beror på vilken sorts verksamhet som bedrivs. Vid till exempel inlärning 
och arbete som kräver koncentration och mentalt arbete sägs en temperatur på 20-22 
grader Celsius vara bra medan arbete med mer kreativ och skapande karaktär sägs gy-
nnas av lite varmare temperaturer mellan 23-26 grader Celsius, menar Bohgard et al. 
(2010). Människors preferenser vad gäller optimalt inneklimat varierar och det är väldigt 
individuellt, vilket innebär att det är viktigt att ge människor åtminstone viss individuell 
kontroll över de faktorer som påverkar värmebalansen på deras arbetsplats.
 De föreskrifter som finns om arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2, ställer krav 
på det termiska klimatet. Kravet är allmänt formulerat och bedömning av vad som är 
lämplig temperatur bör därför göras från fall till fall.  Flera klimatfaktorer, så som bland 
annat lufttemperatur, luftfuktighet, arbetsintensitet och klädsel påverkar hur man up-
plever kyla och värme. Lufttemperaturen är den klimatfaktor som påverkar upplev-

m.fl
m.fl
m.fl


46

elsen mest och den kan här användas som närmevärde för att ange klimatet. Vid stilla-
sittande arbete i vanliga kläder bör en lufttemperatur på minst 20 grader Celsius hållas 
för att det ska vara godtagbart medan ett mer fysiskt ansträngande och rörligt arbete 
bör utföras i något lägre temperaturer. Under vinter bör lufttemperaturen, vid lätt och 
stillasittande arbete, vara 20-24 grader Celsius och vid sommartid bör den vara 20-
26 grader Celsius. Först om lufttemperaturen ligger utanför dessa områden under län-
gre tid bör man undersöka det termiska klimatet närmare. (Arbetsmiljöverket, 2015) 
 För att undersöka klimatet i en miljö kan man använda sig av olika mätinstrument. 
I detta fall användes en protimeter för att ta reda på lufttemperatur, daggpunkt, relativ 
luftfuktighet och blandningsförhållande. Mätningar av lufttemperatur, daggpunkt, relativ 
luftfuktighet och blandningsförhållande gjordes i mitten av rummet för att få en uppfat-
tning om klimatet i rummet. Denna metod lämpar sig i denna studie då fysioterapeuter-
na arbetar i relativt små rum. Mätningar genomfördes endast i ett av de mindre rummen.

EMG
Hägg, Ericson och Odenrick (2010) beskriv-
er att EMG står för elektromyografi. En 
nervimpuls gör så att muskelcellens mem-
bran och dess förmåga att släppa igenom 
olika slags joner förändras. Jonflödet som då 
uppstår leder till elektriska spänningsföränd-
ringar, så kallade aktionspotentialer. Det är då 
dessa aktionspotentialer som man mäter med 
elektroder, antingen intramuskulärt eller som 
i detta fall på huden över muskeln. Denna 
metod används vanligen för att kunna ut-
värdera belstningsergonomi, då den ger ett 
mått på muskelaktiviteten, menar Hägg m.fl. 
(2010), även Cholewicki och McGill (1994) 
beskriver detta.
 Osvalder, Rose och Karlsson (2010) 
beskriver att man rengör huden för att minska 
dess motstånd, för att elektroderna ska få bra 
fäste och för att få bra kvalitet på mätningar-
na. Därför är det bra att raka bort hår på den 
yta där elektroderna ska placeras samt tvätta 
huden med alkohol. En EMG-studie börjar 
ofta med att man registrerar en vilonivå, då 
muskeln ska vara så avslappnad som möjligt 

och en referenskontraktion som kan vara till exempel en maxkontraktion. Detta gör man 
för att kunna relatera de värden man sedan mäter så att man får de uppmätta signlnivåer-
na i procent av referenskontraktionen för personen, enligt Osvalder m.fl. (2010).
 Det är viktigt att se till att placera elektroderna på relevanta muskler. För att hitta en 
bra placering av elektroderna användes en beskrivning av Leijnse, Campbell-Kyureghyan, 
Spektor och Quesada (2008). Huden där elektroderna skulle fästas var rakad och tvät-
tades med alkohol innan elektroderna fästes. Elektroderna placerades nära muskelfästet 
och med hänsyn till kryckorna så att de inte skulle påverka resultaten. Elektroderna 
placerades på extensormuskler och flexormuskler, se figur 1.
 Endast en försöksperson användes till dessa tester och till att börja med genomfördes 
ett test med musklerna i viloläge och sedan ett med dem i maxläge för att sedan kunna 
jämföra med det som kom fram från testerna. Det gjordes två tester, det första genom-
fördes med kryckorna så som de ser ut idag och i det andra testet modifierades kryckorna 
så att de fick bredare grepp, för att se skillnad och ta reda på om det skulle vara fördelak-
tigt att göra greppen större.

Figur 1. Placering av elektroderna till EMG
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Resultat Arbetsmiljö
De intervjuade personerna hade arbetat som fysioterapeuter i 8, 10 respektive 27 
år. Arbetsuppgifterna innefattade bland annat undersökningar, behandlingar och 
gruppträningar med alla typer av människor. Skillnaden från tidigare arbetsplatser 
varierade; en tyckte att det var mer monotont då och en tyckte inte att det var så 
stor skillnad. Det som dock var gemensamt var att den nuvarande arbetsplatsen 
hade mer varierade arbetsuppgifter, högt tempo och möjlighet att forma eget 
schema. En vanlig arbetsdag innefattade ett högt tempo med flertalet patienter. 
Två tyckte att det höga tempot kunde bidra till tidsbrist. Sena patienter och 
dubbelbokningar var exempel på orsaker till detta. Tiden kunde vara en bristande 
faktor, delvis på grund av det stora patientflödet. På vinterhalvåret brukar det 
vara märkbart färre patienter jämfört med antal patienter över sommaren. En av 
fysioterapeuterna sa att de kunde påverkas av patienternas livsöden men att det-
ta var viktigt för att kunna bry sig om patienterna och för att kunna vara en så 
bra fysioterapeut som möjligt. De ergonomiska kunskaperna hos de intervjuade 
var enligt en fysioterapeut lite bristande, medan en annan arbetade som både 
ergonom och fysioterapeut och kände sig säker inom området. De arbetsställn-
ingar som var vanligt förekommande i arbetet som terapeut var bland annat relaterade 
till datorarbete och arbete på brits. Här tänkte fysioterapeuterna mycket på hur de skulle 
arbeta på ett ergonomiskt sätt för att inte de bli patienter själva. De mest påfrestande ar-
betsställningarna var relaterade till datorarbete och arbete på brits. Det talades mycket om 
höj- och sänkbart skrivbord för ökad variationsmöjlighet. På britsen var tunga patienter 
jobbigt att hantera på grund av tunga lyft, medan datorarbete var mest obekvämt och 
påfrestande. Fysioterapeuterna nämnde även att de upplevde kryckorna som hala och 
med hårda handtag som gör det smärtsamt för händerna. En fördelad belastning är att 
föredra framför belastning på enbart händer, dock är det dåligt med ”armhålskryckor”, 
menade en fysioterapeut.

OBSERVATION 1
Fysioterapeuten guidade patienten genom olika övningar och berättade hur man skulle 
tänka och genomförde demonstrationer av övningarna. Det ställdes mycket frågor till 
patienten från fysioterapeuten om hur det kändes, om det var för tungt/lätt och så berät-
tade fysioterapeuten vad övningarna hade för syfte samt hur de påverkade patienten på 
olika sätt. Under hela genomförandet antecknade fysioterapeuten för att kunna skapa ett 
lämpligt program för patienten. 

OBSERVATION 2
Receptionen hade högt i tak och fungerade likt ett centrum av anläggningens ingående 

delar på olika plan som blickade ner mot receptionen i form av öppna balkonger. Det-
ta medförde dock till en hög ljudnivå då det var fritt för allt ljud att röra sig näst intill 
överallt i anläggningen. Fysioterapeuterna hade sina kontor samlade i en korridor som 
delvis var öppen mot receptionen och gymmet, detta medförde att de var tvungna att 
hålla sina dörrar stängda för att slippa ljudet. Trots detta kunde ljud i vissa fall ta sig in. 
Takbelysningen i kontoren var relativt välplacerad över brits och skrivbord. Generellt så 
var anläggningen mycket öppen och luftig med fönster för naturligt ljus. Något som kom 
fram i intervjun var att höjning och sänkning av britsen kunde vara knepigt på grund av 
dess utformning. Detta var något som även märktes under observationerna, där det även 
kom fram att det fanns många olika varianter på hur man kan höja och sänka britserna.

RULA OCH REBA 
Under intervjun kom det fram att det var påfrestande med arbete vid skrivbord och 
ibland vid brits, och då särskilt om patienten var lång och tung. En fysioterapeut visade 
oss två arbetsställningar som hon tyckte var mest påfrestande vid britsarbetet och utifrån 
dessa togs kort för att sedan kunna välja en av arbetsställningarna, se figur 3, att utvärdera 
närmare med en RULA. 
 Alla vinklar studerades utifrån figur 3, intervjun och observationen som gjordes un-
der besöket. Utifrån dessa gjordes sedan en RULA.  RULA-undersökningen ett resultat 
på 4, vilket innebär att arbetsställningen bör undersökas närmare. Lasten på armarna 

Figur 2. Don för höjning och sänkning av brits. 
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Figur 3. Arbetsställning för RULA-utvärdering.
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valdes som mer än 10 kg då intervjun sa att det var att lyfta tunga ben som var jobbigt. 
Arbetet som fysioterapeut är dock väldigt varierande och därmed står man ofta inte i 
denna arbetsställning så länge per gång. Detta kom även fram i intervjun:

 “I och med att jag har ett så omväxlande jobb så är jag inte så fast egentligen 
i någon position direkt”
Fysioterapeut A (2015-04-24)

TEMPERATURMÄTNING
Under intervjun framgick det att fysioterapeuten vi pratade med upplevde att det 
kunde bli varmt i rummet där delar av hennes arbetsuppgifter utfördes, hon sa även att 
ventilationen upplevdes som dålig. Därför genomfördes två mätningar av temperaturen, 
en första när det var ganska stilla i rummet och en efter att vi rört oss i rummet och 
fysioterapeuten visat några arbetsställningar, se Tabell 1.

Tabell 1: Temperaturen i rummet.

Stilla Efter rörelse

Lufttemperatur (grader Celsius) 22,0 23,4

Daggpunkt (grader Celsius) 2,1 3,5

Relativ luftfuktighet (%rh) 27,7 28,0

Blandningsförhållande (x100ppmW) 4,5 5,0

Denna temperatur fungerar bra vid arbete vid stillasittande och vid lättare arbete, men 
eftersom det även blir arbete i rörelse kunde man gärna haft lägre temperatur. Dock 
sker det både stillasittande och mer rörligt arbete i samma rum och dessutom varierar 
antalet personer som vistas i rummet beroende på situationen, vilket gör det svårt att 
kunna få en temperatur som passar.

Resultat kryckor
Observationen av kryckorna och dess funktion har främst gjorts på Luleå tekniska uni-
versitets lablokaler då samtliga teammedlemmar testat kryckorna i vanliga vardagssitua-
tioner. Teamets upplevelse och observation var att det är tungt och svettigt att gå på kry-
ckorna, och det var svårt att klara sig i de vanligaste av vardagssituationer. För att lättare 
kunna bedöma kroppsställningarna och den fysiska belastningen på kroppen valdes den 
fysiskt mest krävande kroppsställningen, för vanlig gång med kryckorna, ut och bedöm-
des med hjälp utav både RULA och REBA. Resultatet av både RULA och REBA 

blev att poängen var relativt hög och rekommenderade vidare åtgärder för att minska 
ytterligare skaderisk. Poängen var särskilt höga vid händerna och i dess vridningsvinkel 
samt för underarmens position, vilket var ett förväntat resultat då de egna testerna och 
observationerna visade just detta. 
 Även intervjuerna gav resultatet att samtliga intervjupersoner påpekade att handen 
och dess handflata gör väldigt ont då man går på kryckor, och att det är jobbigt och svårt 
att gå längre sträckor. Intervjupersonerna varierade i hur erfarna de var med kryckorna 
- allt från att ha gått en vecka en gång till att ha gått permanent på kryckor i 16 års tid - 
men var trots detta väldigt överens om användarupplevelsen. Förutom det väldiga trycket 
i händerna som många gånger resulterat i skavsår, sprickor och blåsor så påpekade väldigt 
många intervjupersoner även att det är svårt att ställa av sig kryckorna på ett lämpligt sätt, 
att plasten är väldigt hård i både grepp och i stödet vid underarmen samt att isbroddarna 
är svåra att fälla ut. Många intervjupersoner tyckte även att kryckorna upplevs som tunga, 
otympliga, stumma, att de är svåra att ställa in rätt längd på samt att underarmstödet inte 
går att ställa in lämplig höjd på. Det påpekades även att gummit i botten av kryckan lätt 
slits ut samt att det gör det halt vid exempelvis mer blöta ytor. Dessutom kommenterade 
en utav intervjupersonerna att det saknas hjälp, stöd och service till kryckorna, till skill-
nad från många andra hjälpmedel som man ofta kan få lagade och uppdaterade. Många 
påpekade också att man lätt blir svettig i handen av greppet samt över hela kroppen av 
den enorma kraftansträngningen man gör av att gå på kryckor, något som också up-
pmärksammades vid den egna observationen vid användningen av kryckorna i vanliga 
vardagssituationer.

”Kryckorna gör en ännu mer handikappad”
Intervjuperson A (2015-04-24)

“Kryckorna är för standardiserade”
 Intervjuperson B (2015-04-24)

“Ovärderligt hjälpmedel samtidigt som de är väldigt stela och hårda i sin 
utformning” 
Intervjuperson C (2015-04-28)

En EMG gjordes även på en person i projektteamet, där testet gick ut på att mäta hu-
ruvida muskelaktiviteten blev högre eller lägre om handtaget ökade i storlek. Värdena 
från mätningarna låg till grund för att beräkna hur stor del av maxkontraktionen som 
användes vid gång med kryckor både med orginalhandtag och tjockare handtag. Detta 
för att sedan kunna jämföra dessa två scenarion. Resultatet från detta finns i Tabell 2 och 
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visar att det användes större procent av sin maxkontraktion när testpersonen gick med 
det tjockare handtaget. Dock är det är svårt att avgöra om detta är ett generellt antagande 
eller om det helt enkelt är så att standardgreppet för testpersonen redan var optimerat. 

Tabell 2: Resultat av EMG

Kryckhopp med orginalhandtag
( i % av maxkontraktionen)

Kryckhopp med tjockare hand-
tag
( i % av maxkontraktionen)

Höger extensor 39 62

Höger flexor 38 41

Vänster extensor 49 57

Vänster flexor 42 46

Diskussion
Till detta projekt har metoderna intervju, observation, RULA, REBA, temperaturmät-
ning samt EMG använts. Metoderna har noga valts ut för att på bästa möjliga sätt passa till 
projektet, och metoderna har visat sig vara både bra och nödvändiga. Med intervju och 
observation av fysioterapeuterna samt individerna med kryckor har projektteamet fått en 
ökad förståelse för vad det innebär att arbeta som fysioterapeut samt hur andra individer 
upplever kryckor som hjälpmedel. En ökad förståelse har vuxit fram genom att individ-
erna själva har berättat om deras upplevelser, erfarenheter, värderingar, åsikter samt om 
hur de resonerar, vilket gör att projektteamet nu har mycket material att gå vidare med 
i arbetet mot att ta fram konceptuella förbättringsförslag. Även RULA, REBA och vin-
kelmätningen har givit en hel del information att ta hänsyn till i kommande fas, vilket 
ökar chanserna att få fram så passande förbättringsförslag som möjligt. 
 Temperaturmätningen var en metod som användes vid studiebesöket hos fysiotera-
pikliniken, denna gjordes med syftet att bilda en uppfattning om huruvida arbetsmiljön 
var lämplig eller ej med avseende på temperaturen. En EMG gjordes med kryckorna för 
att undersöka huruvida muskelaktiviteten ökade eller minskade beroende på hur stora 
handtagen var. Fler mätningar med olika personer hade varit lämpligt i detta fall, då det 
nu är svårt att avgöra om detta resultat är ett generellt resultat eller om det stämmer 
endast för denna person. Förhoppningsvis kan en EMG göras i nästa fas för att säkra 
resultatet ytterligare.
 Observationen och intervjuerna var behövliga i detta projekt, och utfördes enligt 
beskrivning. RULA och REBA är även de bra metoder som ger en bra fingervisning 
i huruvida man bör ta till extra åtgärder för att minska skaderisken eller ej, men det är 
trots detta relativt osäkra metoder då dessa bedömningar görs utifrån uppfattningar och 
ungefärliga mått. EMG är en metod som är beroende av att mätutrustningen placeras på 

rätt sätt, och att den i detta fall placeras på samma sätt på både höger och vänster sida. 
Felkällan blir då den mänskliga faktorn, då det är omöjligt att placera mätutrustningen 
på ett exakt sätt på båda sidor. Till detta projekt har metoderna som valts varit lämpliga 
trots vissa mindre felkällor. Kommande fas kommer nu att kunna utföras på ett bra sätt 
tack vare all information och data som samlats upp i denna fas.
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Koncept 5 Krycka
A7013A Ergonomi 2 
Linn Gerhardsson

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduktion
Denna text omfattar utveckling av en krycka, ett hjälpmedel för rehabilitering. Att få 
möjlighet att designa och utveckla ett hjälpmedel ur ett ergonomiskt perspektiv har varit 
oerhört lärorikt och intressant, inte allra minst då användarna haft en central roll i pro-
jektet. Genom samtal, uppföljning och feedback med användarna har en ökad förståelse 
nåtts och utifrån denna har ett konceptuellt förbättringsförslag utvecklats, med förhop-
pningen att det kommer att kunna vara till nytta för den valda målgruppen. 

SYFTE OCH MÅL
Projektet har syftat till att öka och fördjupa förståelsen för individer som använder kry-
ckor som hjälpmedel vid rehabilitering. Genom att studera och analysera vårdtagaren ur 
ett ergonomiskt perspektiv har ett konceptuellt förbättringsförslag arbetats fram.

KONTEXT OCH MÅLGRUPP
Det sammanhang som studerats är den situation då vårdtagaren interagerar med kry-
ckorna, dvs. använder sig av dem i sin vardag. Den individ som avses få en förbättrad 
situation ur ett ergonomiskt perspektiv är den vårdtagare som använder kryckor som 
hjälpmedel vid rehabilitering. De vårdtagare som använder kryckor permanent eller en 
längre tid kommer att vara särskild huvudmålgrupp i detta projekt. Det konceptuella 
förbättringsförslaget är lämplig för den vårdtagare som har ett behov av kryckor i alla 
tänkbara väder och som värdesätter välmående och god ergonomi. 

Metod och genomförande
Att tillämpa ergonomi betyder att studera hur människor interagerar med produkter, pro-
cesser, miljöer och system för att förbättra dem, dvs. göra dem enklare, säkrare, bekvämare 
och effektivare att använda. För att kunna göra det behöver vi kunskap om människans 
förutsättningar och behov och metoder och tekniker för att utforska detta. 
 Projektet bestod av en planeringsfas, en kontextfas samt denna slutliga konceptfas. De 
metoder som använts för att genomföra projektet har varit observation, intervju, RULA, 
REBA samt EMG. Slutligen illustrerades och visualiserades konceptet med hjälp utav 
skisser samt en lermodell. 

OBSERVATION
Metoden observation går ut på att iaktta en situation eller ett scenario, med hjälp av 
exempelvis fotografering och filmning. Osvalder, Rose och Karlsson (2010) menar att 
observation både kan delas upp i indirekt och direkt observation, vilket innebär att 
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man konstruerar en fiktiv miljö för indirekt observation respektive utför metoden i den 
verkliga miljön för direkt observation. Observation är en lämplig metod för att bygga 
en grundläggande förståelse av olika situationer och användarnas upplevelse i de situ-
ationerna. Metoden är fördelaktig då man kan studera ett naturligt beteende utan att 
störa de som studeras, enligt Osvalder mfl., men den ger inte svar på vad orsaken för 
vissa beteenden är. Det innebär att metoden är objektiv, vilket innebär att det kan vara 
bra att komplettera med exempelvis intervju för att få ytterligare förståelse för användar-
nas upplevelser. Det är viktigt att inte påverka den pågående processen, för att få ett så 
verklighetsförankrat resultat som möjligt, menar Osvalder m.fl. (2010).
 Observation som metod är lämplig att använda för denna kontext då det är bra att 
kunna studera rörelser och övriga viktiga moment när användaren nyttjar kryckorna. 
Observationen kan, som nämndes ovan, med stor fördel gärna kombineras med interv-
juer, vilket har gjorts i detta fall. Observationerna har genomförts både då användare av 
kryckor studerats till vardags samt då flertalet andra personer, dvs. icke kryckanvändare, 
fått använda kryckorna i vardagssituationer.

INTERVJU
Osvalder, Rose och Karlsson (2010) anser att intervju är en mångsidig metod och att det 
är den mest grundläggande metoden för att samla in information kring vad människor 
tycker och tänker. Genom intervjuer erhålls kunskap om personers upplevelser, erfaren-
heter, värderingar, åsikter och drömmar, men metoden ger också en ökad förståelse för 
hur personer resonerar. Intervjuer kan delas upp i tre olika kategorier: ostrukturerade, 
semistrukturerade och strukturerade intervjuer. Syftet med intervjun avgör vilken inter-
vjuform som är bäst lämpad, menar Osvalder m.fl. 
 För att öka förståelsen för situationen och problematiken har semistrukturerade in-
tervjuer genomförts med användare med olika erfarenheter. De förbestämda intervju-
frågorna blandades med spontana frågor, som kom som följdfrågor i intervjuerna. En 
nyfikenhet inför situationen, samt en önskan att utveckla ett användbart hjälpmedel, gav 
mycket material att arbeta vidare med.

RULA OCH REBA
Osvalder, Rose och Karlsson (2010) menar att RULA och REBA är två olika metoder 
för bedömning av kroppsställningar och fysisk belastning på kroppen. RULA står för 
Rapid Upper Limb Assessment och är en metod som fokuserar på överkroppens arbete med 
bedömning av sju olika kroppsregioners positioner. Osvalder m.fl. beskriver vidare att en 
totalpoäng räknas fram baserad på bedömningarna, och man kan då se om skaderisken 
är hög eller låg för den specifika kroppspositionen. REBA står för Rapid Entire Body 
Analysis och är istället en metod med fokus på hela kroppen. REBA har vidareutvecklat 
analysen jämfört med RULA, och tar hänsyn till ännu parametrar. Resultatet från REBA 

ger även här en fingervisning om skaderisken. Gemensamt har metoderna att de utgår 
från att ledvinklar studeras, att hänsyn tas till bärlaster och att frusna statiska kroppsställn-
ingar väljs ut i en rörelsesekvens.
 För att kunna studera den ergonomiska situationen för vårdtagaren med kryckor ut-
värderades den mest fysiskt påfrestande kroppsställningen med både RULA och REBA. 
REBA användes som komplement till RULA i detta fall, och påvisade samma resultat 
som RULA.
 
EMG
Hägg, Ericson och Odenrick (2010) berättar att EMG står för elektromyografi, dvs. att en 
nervimpuls gör så att muskelcellens membran och dess förmåga att släppa igenom olika 
slags joner förändras och mäts. Jonflödet som då uppstår leder till elektriska spännings-
förändringar - så kallade aktionspotentialer. Det är då dessa aktionspotentialer kan mätas 
med elektroder, antingen intramuskulärt eller som i detta fall på huden över muskeln. 
Denna metod används vanligen för att kunna utvärdera belstningsergonomi, då den ger 
ett mått på muskelaktiviteten, enligt Hägg m.fl. (2010).
 Osvalder, Rose och Karlsson (2010) beskriver vidare att man rengör huden för att 
minska dess motstånd och för att elektroderna ska få bra fäste, för att få bra kvalitet på 
mätningarna. Av den anledningen är det bra att raka bort hår på den yta där elektroderna 
ska placeras samt tvätta huden med alkohol. En EMG-studie börjar ofta med att man 
registrerar en vilonivå, då muskeln är så avslappnad som möjligt, och en referenskontrak-
tion, som kan vara till exempel en maxkontraktion. Detta gör man för att kunna relatera 
de värden man sedan mäter så att man får de uppmätta signalnivåerna i procent av refer-
enskontraktionen för personen, enligt Osvalder m.fl. (2010).
 Det är viktigt att se till att man vet vad man vill få fram av mätningarna för att 
på sätt kunna placera elektroderna på relevanta muskler. För att hitta en bra placer-
ing av elektroderna användes Leijnse, Campbell-Kyureghyan, Spektor, Quesadas (2008) 
beskrivning. Huden där elektroderna fästes var därmed rakad och tvättades med alkohol 
innan elektroderna fästes. Elektroderna placerades nära muskelfästet och med hänsyn till 
kryckorna så att de inte skulle påverka resultaten. Elektroderna placerades på extensor-
muskler och flexormuskler.
 Endast en person hann genomföra testerna, som började med musklerna i viloläge 
samt ett test med musklerna i maxläge. Dessa tester användes sedan för att kunna jämföra 
med det resultat som senare skulle komma fram. Det gjordes två tester, där det första 
genomfördes med standardkryckorna, såsom de ser ut idag, samt det andra testet där 
kryckorna modifierades med ett bredare grepp, för att se skillnad och ta reda på huruvida 
det skulle vara fördelaktigt att öka greppstorleken på handtaget.

m.fl
m.fl
m.fl
m.fl
m.fl


54Bild 1. Intervjuperson med för lång krycka, pga. läng-
dinställning.

Bild 2. Intervjuperson med för kort kryc-
ka, pga. längdinställning.

“Handtagen är hårda, gör ont i händerna 
och skapar blåsor” 
Intervjuperson A

 
“Isdubben är krånglig att få ut och jag har 
svårt att klara av att vända på kryckorna 
under tiden” 
Intervjuperson A

 
“Kryckan är hård och stum” 
Intervjuperson B

 
“Gummit längst ner gör att man halkar på 
många underlag, och den går dessutom 
sönder snabbt” 
Intervjuperson C



55

METODDISKUSSION
Till detta projekt har metoderna intervju, observation, RULA, REBA samt EMG an-
vänts. Metoderna har valts ut för att på bästa möjliga sätt passa till projektet, och visade 
sig vara både bra och nödvändiga med endast ett undantag. Observationerna och in-
tervjuerna ökade förståelsen för situationen där användaren nyttjar kryckorna samt den 
problematik som situationen innebär. En ökad förståelse har vuxit fram genom att in-
dividerna själva har berättat om sina upplevelser, erfarenheter, värderingar, åsikter samt 
om hur de resonerar. Även RULA och REBA har givit information kring den fysiska 
belastningen ur ett ergonomiskt perspektiv. En EMG gjordes för att undersöka huruvida 
muskelaktiviteten ökade eller minskade beroende på hur stora handtagen var att greppa, 
men gav inte data att dra några vidare slutsatser kring, då resultatet ej kan generaliseras. 
Fler mätningar med olika personer hade varit lämpligt i detta fall, då det nu är svårt att 
avgöra om detta resultat är ett generellt resultat eller om det stämmer endast för denna 
person. Med annan utrustning hade andra typer utav mätningar kunnat göras. En per-
sonlig önskning var exempelvis att mäta trycket i handen eller att mäta huruvida någon 
form utav stötdämpning kunde underlätta belastningsergonomin, men utrustningen 
fanns ej tillgänglig.

 Observationen och intervjuerna fungerade bra för att ge information och förståelse 
i detta projekt. RULA och REBA var även de bra metoder gör att ge en fingervisning 
om nödvändiga åtgärder för att minska skaderisker, men de är relativt osäkra metoder då 
bedömningarna görs utifrån uppfattningar och ungefärliga mått. EMG är en metod som 
är beroende av att mätutrustningen placeras på rätt sätt, och att den i detta fall placeras 
på samma sätt på både höger och vänster sida. Felkällan blir då den mänskliga faktorn, då 
det är omöjligt att placera mätutrustningen på ett exakt sätt på båda sidor.  Tyvärr fanns 
det inte möjlighet att göra ytterligare mätningar då annan utrustning hade behövts, men 
de metoderna som valts har trots allt ändå varit lämpliga, trots vissa mindre felkällor, och 
har bidragit till en analys av situationen.

Koncept
I intervjuerna framgick det att dagens kryckor är hårda, stumma och att de saknar viss 
individanpassning, se citat. Intervjupersonerna sa att det hårda handtaget orsakar blåsor, 
sprickor och sår i händerna samt att doppskon lätt går sönder och spricker i gummit 

Bild 3-4. Standardkrycka i hårdplast. Bild 5-6: Ny krycka med individanpassad design. Bild 7-8. Längdinställn-
ing för standardkrycka, 
samt nya inställningsmö-
jligheter.

Bild 9. Luftfjädring vid nedre delen av kry-
ckan.
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och är hal på många ytor. Samtliga intervjupersoner kommenterade även dagens is-
brodd som är svår att fälla in och ut samt att det är oerhört problematiskt att behöva 
vända kryckan för att få in och ut brodden varje gång. En av intervjupersonerna, som 
dessutom är långtidsanvändare av kryckor, visade hur hon omöjligt kan få till en kor-
rekt längd på kryckan med dagens hål i kryckans mellersta del, se bild 1 och 2.
 Av den anledningen bestämdes att målet var att utveckla en krycka som 
skulle kunna ersätta den upplevda problematiken med nya lösningar och positi-
va effekter. Det konceptuella förbättringsförslaget passar en individ som värdesät-
ter välmående, god ergonomi och som har ett mindre eller större behov av 
kryckor. Den nya kryckan passar en individ som önskar sig en bekväm och indi-
vidanpassad krycka med god stötdämpningsförmåga som klarar alla typer av väder. 
 I den översta delen av kryckan placeras ett stötdämpande, mjukt och formanpassat 
material att placeras, där materialet både andas samt är vädertåligt och avtorkningsbart. 
Materialet placeras längs med hela kupan samt på den översta kanten för att ge en be-
haglig komfort för användaren. Även handtaget kommer att få detta mjuka och stötdäm-
pande material för bästa möjliga komfort. Detta nya grepp kan fås i flera färger samt vara 
tvättbart. Då materialet även har en lättare formanpassning kommer användaren att få ett 
skönt grepp med bra individanpassning, se bild 3-6.
 Den mellersta delen av kryckan individanpassas ytterligare tack vare fler hål, vilket 
kommer att bidra till en ökad komfort med rätt längdinställning, se bild 7-8. Hålen kom-
mer även att få något snävare toleranser för att minska ljudet som uppstår då användaren 
nyttjar kryckorna.
 Den nedre delen av kryckan utrustas med fem isbroddar på vardera kryckan för ett 
bättre och säkrare grepp på isen, där dessa kan fällas ned med hjälp utav ett enkelt try-
ck med den andra kryckan. Luftfjädring nyttjas för att dämpa stötarna från underlaget, 
vilket i sin tur minskar belastningen på axlar, armar och händer, se bild 9. Kryckan har en 
doppsko bestående av ett hållbart gummimaterial med mönster i botten som håller smuts 
och sten borta, och som med sitt ökade grepp minskar risken för halkolyckor. Doppskon 
har en jämn form som medför färre slitningar på gummit vid tryck mot underlag.
 Rörelse utan isbroddar: När användaren placerar kryckan i marken kommer doppskon 
först att nudda marken och placera sig säkert mot underlaget. Därefter kommer luft-
fjädern att hjälpa till med att dämpa stöten från marken, och hjälper dessutom till med 
ett lätt tryck då användaren sedan roterar över. Det övre skyddshöljet kommer att följa 
med i hela rörelsen och gör så att fjäder och en del av doppskon omsluts - men utan 
att vidröra marken. Doppskon i botten kommer att hålla sig stilla i marken under hela 
förflyttningsrörelsen, och kommer därför ej att påverkas av vilket underlag den placeras 
på. 
 Rörelse med isbroddar: Vid snö och is kommer isbrodden att komma väl till pass, 
där användaren med ena kryckan och ett enkelt tryck löser upp en säkerhetsspärr för att 
kunna fälla ut broddarna. Isbroddarna hamnar nu i ett säkert läge i det övre skyddshöljet. 

När användaren nu placerar kryckan i marken kommer doppskon fortfarande att placera 
sig säkert, luftfjädern kommer fortfarande att stötdämpa på samma sätt som tidigare och 
det övre skyddshöljet kommer fortfarande att omsluta fjädern och en del av doppskon 
utan att vidröra marken - men nu med skillnaden att isbroddarna tar grepp i isen. Tack 
vare de fem jämnt fördelade isbroddarna runtom skyddshöljet kommer användaren nu 
att känna sig trygg och säker i samtliga delar av rörelsen. 

Diskussion
Användaren kommer med denna krycka nu att kunna fokusera fullt på egen rehabi-
litering istället för på annan värk och smärta som uppkommer med kryckorna. Med 
det mjuka greppet över handtaget slipper användaren känna smärta i handen på grund 
av belastning, och behöver inte längre känna det hårda plasthandtaget. Med ett mjukare 
underarmsstöd som kombination blir det skönare för användaren att nyttja kryckan vid 
längre sträckor, samt i olika typer utav väder. En längdanpassning efter användaren kan 
göras enklare, då antalet hål ökas i kryckans mellersta del, vilket i sin tur minskar risken 
för olika felbelastningar. Med fler isbroddar och med en mer hållbar och säkrare doppsko 
kan användaren dessutom att kunna känna sig trygg och säker även på is och snö.  
 Med  det smidigare sättet att aktivera isbroddarna kommer användaren nu att kunna 
öka säkerheten på vintern - utan att använda sina händer och utan att behöva vända 
på kryckan.Sist, men definitivt inte minst, kan luftfjädringen minska belastningen på 
användarens axlar, armar och händer, något som är högst nödvändigt i den redan utsatta 
situationen.
 Mindre smärta och färre skador kommer att ge nöjda användare, vilket kan minska 
samhällskostnader. Då både kort- och långtidsanvändare hade klagomål över samma saker 
på dagens kryckor finns det en marknadspotential, då kryckor är ett nödvändigt hjälp-
medel för viss rehabilitering. Om kryckan har en bättre individanpassning och är mjuk 
och har bra komfort kommer troligen fler att rekommendera den till nya användare. Det 
finns redan många tillbehör på marknaden som löser några av de beskrivna problemen, 
men inte i denna kombination. Idag saknas det exempelvis en lösning med komfortabelt 
material till underarmsstödet, en lösning för isbrodden som inte kräver att man använder 
händerna, samt en doppsko som kombinerar luftfjädring, isbroddar och ändamålsenligt 
gummimaterial. 

kryckan.Sist
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Koncept 6 Fotstöd 
Erik Göransson
Luleå tekniska universitet 2015

Introduktion
Kursen Ergonomi 2 vid Luleå tekniska universitet syftar till att utveckla kunskap 
om ergonomins tre grundpelare: belastningsergonomi, kognitiv ergonomi och 
organisationsergonomi. Våren 2015 var uppdraget för kursdeltagarna att utveck-
la förmåga att utvärdera, analysera och implementera ergonomiska tekniker och 
metoder såväl som att designa produkter, arbete, arbetsplatser, utrustning, sys-
tem och processer baserat på kunskap om ergonomi. 
 I denna konceptfas är fokus att utveckla en ergonomiskt lösning för den valda 
målgruppen. Utgångspunkten är tidigare underlag från kontextfasen, samt idé-
genereringsmetoder och visualiseringsmetoder i form av skisser och 3D-mod-
eller för konceptutveckling.

SYFTE OCH MÅL
Syftet för den individuella konceptfasen var att studera och undersöka den ergonomiska 
situationen för fysioterapeuter. Målet var att utveckla ett konceptuellt förbättringsförslag 
för fysioterapeuter grundat på det underlag som införskaffats under tidigare fas.

KONTEXT
Arbetssituationen för fysioterapeuter styrs av deras olika arbetsuppgifter och då de har 
många arbetsuppgifter medför det en varierad arbetssituation. Under denna fas var fokus 
fysioterapeutens arbete med patienter på brits. Britser kan variera, beroende på vad det är 
för typ, men de som fanns på den undersökta arbetsplatsen gick alla att reglera i höjdled, 
både hydrauliskt och elektriskt. Britsarna var uppdelade i flertalet delar, varierande från 
brits till brits. Vissa hade justerbara huvud- och armstöd, medan andra hade huvudsak-
ligen tre delar. Den arbetssituation som valts att studera är när fysioterapeuten behöver 
lyfta patientens ben för att utföra undersökningar. 
 Arbetet under denna fas har riktats mot att skapa en förbättrad situation för fysioter-
apeuter ur ett ergonomiskt perspektiv.
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Metod och genomförande
Att tillämpa ergonomi betyder att studera hur människor interagerar med produkter, pro-
cesser, miljöer och system för att förbättra dem, dvs. göra dem enklare, säkrare, bekvämare 
och effektivare att använda. För att kunna göra det behöver vi kunskap om människans 
förutsättningar och behov och metoder och tekniker för att utföra ett visst arbete. 
 Under konceptutvecklingsfasen har metoderna brainstorming, skissning och 
3D-modellering använts. Metoderna har använts beroende av varandra där 3D-mod-
ellering bygger på skissning och skissning bygger på brainstorming. Alla metoder grun-
dar sig på det framtagna underlaget från tidigare fas i projektet, det vill säga:

�� Användarvänlighet: konstruktionen ska vara sådan att den underlättar    
utförandet av uppgiften, det ska inte vara mer omständigt än det aktuella    
utförandet; lyfta och hålla upp ett ben.

�� Självklar design: designen ska vara självklar och direkt ge användaren rätt    
uppfattning om hur produkten ska användas.

�� Hållbar ekonomi: utformningen ska vara sådan att tillverkningspriset inte blir för högt, för att säkerställa 
att fler har möjlighet att investera i utrustningen och därmed använda den.

�� Matcha befintligt system: för att undvika överflöd är det viktigt att produkten har en bra integration med 
det befintliga systemet som utgåtts ifrån, dvs. sjukvårdsbritsen.

�� Antropometri: produkten ska kunna anpassas till olika patienter.

De arbetsställningar som främst varit i fokus är lyft av ben, se bild 1 och 2.

BRAINSTORMING
Metoden Brainstorming används för idégenerering där syftet är att generera så många 
idéer som möjligt för att lösa “problemet”, dvs. den situation som utreds. Osvalder, Rose 
och Karlsson (2010) menar att det är viktigt att inte kritisera de idéer som framkommer 
under en brainstormingsession. I detta projekt granskades granskades alla de identifierade 
problemen i den tidigare fasen. Sedan valdes ett problem och en brainstorming utfördes 
för att komma på lösningar till problemet. Alla idéerna dokumenterades i form av bilder 
och text. När en lösning var någorlunda fastställd vidareutvecklades den med stöd av 
skisser.

SKISSER OCH 3D-MODELLERING
Skissning användes som en metod för att experimentera fram utformningsmöjligheterna 
av konceptet. Funktionen som skulle uppfyllas var att lyfta upp patientens ben till olika 
nivåer utan att fysioterapeuten utsätts för någon större belastning. I nuläget behöver  
benet lyftas manuellt. 
 Skisser gjordes utifrån kartläggning av kriterier som grundades på information från 
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tidigare projektfas, dvs. användarvänlighet, självklar design, hållbar ekonomi, matcha be-
fintligt system samt antropometri. 3D-modellering användes sedan som metod för att 
skapa en tydligare förståelse och visualisering av konceptet. 

Bild 3: Skissning brits      Bild 4: Skissning fotstöd

METODDISKUSSION
Utveckling och prototypande med stöd av en fysisk prototyp hade troligen gett en bättre 
uppfattning om hur väl konstruktionen fungerar för arbetssituationen. Fysiska modeller 
hade även kunnat experimenteras med för att få fram konceptets utformning. Enkät är 
en indirekt metod som ger data från ett stort antal personer under ett kort tidsintervall, 
skriver Osvalder, Rose och Karlsson (2010). Enkäter hade kunnat användas som kom-
plement för att få feedback och svar på nya frågeställningar som uppstod under koncept-
fasen.

Koncept
Det framtagna konceptet består av ett mobilt fotstöd som är integrerat i britsen. Detta 
fotstöd underlättar för fysioterapeuten vid arbetsställningar som kräver att patientens 
ben lyfts. Utformningen på konstruktionen är sådan att en böjd stång är monterad på 
undersidan av fotstödet och fäst i britsen. Stången har en böjd form för att kunna följa 
patientens fot från lägsta till högsta läge, se bild 9.
 Stången är höj- och sänkbar och fälls in i normalläge; då fotstödet är i nivå med 
britsens övriga madrass, se bild 7. Detta på grund av att stången inte ska slå i marken när 
britsen är nedsänkt i sitt lägsta läge. För att höja upp fotstödet finns ett handtag med en 
spak på sidan av stödet, då denna spak trycks in mot handtaget släpper två gummiklaffar 
stången och stödet går att dra upp till önskat läge. Dessa klaffar är placerade i britsen där 
stången och britsen möts. Fotstödet är vridbart enligt bild 7, detta för att kunna anpassas 

till patienter av olika storlek.

Bild 5: Olika benlägen

 Bild 6: Nedfällda fotstöd

Bild 7: Beskrivande sidovy
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Diskussion
Resultatet i form av detta koncept är relevant för fysioterapeuten då arbete med tunga 
patienter utförs. Fotstödet sänker belastningen för vissa arbetsställningar och gör att dessa 
blir mindre påfrestande. Den skaderisk som existerar för dessa ställningar bör minska 
och bidrar på så sätt att företaget kan tjäna att investera i en hållbar utveckling, i form av 
skadefria fysioterapeuter. 

Referenser
Osvalder, A.-L., Rose, L. & Karlsson, S. (2010) Metoder. I Bohgard, M., Karlsson, S., 
Lovén, E., Mikaelsson, L-Å, Mårtensson, L., Osvalder, A-L, Rose, L. & Ulfvengren, P. 
(Red.) Arbete och teknik på människans villkor, pp. 477-582. Stockholm: Prevent

Bild 8: 3D-modell Bild 9: 3D-modell sidovy
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Koncept 7 
Höjdreglage till 
brits
Fanny Vikström
Luleå tekniska universitet 2015

Introduktion
Projektuppgiften som beskrivs i denna text omfattade att studera den ergonomiska sit-
uationen för fysioterapeuter och utifrån detta hitta förbättringsmöjligheter. Fokus i pro-
jektet har lagts på att förbättra utformning och gränssnitt på reglagen som används för 
att höja och sänka britsen.

SYFTE OCH MÅL
Syftet med projekter är att förbättra den ergonomiska situationen för fysioterapeuter 
genom att studera och undersöka hur de jobbar. Målet med projektet är att utveckla ett 
koncept som ger en mer ergonomisk arbetsposition än vad de har i dagsläget.

KONTEXT OCH MÅLGRUPP
Fysioterapeuter har väldigt varierade arbetsuppgifter, de vanligaste är kontorsarbete, ar-
bete med patient på brits och i gymmet. I detta projekt valdes arbete vid brits som fokus-
punkt. De individer som avses få en förbättrad situation ur ett ergonomiskt perspektiv 
är fysioterapeuter.

Metod och genomförande
Att tillämpa ergonomi betyder att studera hur människor interagerar med produkter, pro-
cesser, miljöer och system för att förbättra dem, dvs. göra dem enklare, säkrare, bekvämare 
och effektivare att använda. För att kunna göra det behöver vi kunskap om människans 
förutsättningar och behov och metoder och tekniker för att utforska detta. 
 I projektet har intervjuer och observationer använts för att samla information. Dessa 
genomfördes under kontextfasen av arbetet, men har varit stor hjälp under idégenere-
ringen och konceptframtagningen. Under studiebesöket intervjuades tre fysioterapeuter 
som även visade sina arbetsmiljöer. Två av fysioterapeuterna observerades även när de 
arbetade med patienter i gymmet. En benchmarking har genomförts för att få en up-
pfattning om dagens marknad av britsar och vilka reglage för höjning och sänkning som 
finns på marknaden. Benchmarking, intervjuer och observationen har sedan använts som 
grund till idégenerering med hjälp av brainstorming. Detta ledde till ett koncept som 
minskar belastningen för fysioterapeuterna i deras arbete vid brits. Valet och utvecklingen 
av konceptet har genomförts med grund i vad som kom fram i intervjuer, observationer 
och benchmarking. Många av idéerna var dessutom liknande och kunde därmed kom-
bineras eller tas bort.
 Konceptet visualiserades med hjälp av NX (3D CAD) och Photoshop. NX användes 
för att modellera upp konceptet och Photoshop användes för att lägga till detaljer. 
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INTERVJU
Osvalder, Rose och Karlsson (2010) menar att intervju är en mångsidig metod som 
även är den mest grundläggande metoden för att samla in information kring vad män-
niskor tycker och tänker. Genom intervjuer erhålls kunskap om personers upplevelser, 
erfarenheter, värderingar, åsikter och drömmar, men det ger också en ökad förståelse för 
hur personer resonerar. Intervjuer kan delas upp i tre olika kategorier: ostrukturerade, 
semistrukturerade och strukturerade intervjuer. Syftet med intervjun avgör vilken inter-
vjuform som är bäst lämpad, enligt Osvalder m.fl.
 Vid besöket på fysioterapikliniken användes semistrukturerade intervjuer då frågor 
både förberetts innan samt fylldes på under samtalet. Syftet med intervjun diskuterades 
innan intervjuernas start, och frågorna gav ett önskat resultat med god information. Ge-
nom att diskutera och semistrukturera intervjun innan studiebesöket ökades förståelsen 
för problematiken på plats, vilket gör att denna metod lämpade sig väl för projektet. 
Intervjuer spelades in via röstinspelning samt antecknades på papper. 

OBSERVATION
Metoden observation går ut på att iaktta en situation eller ett scenario, där verktygen för 
observation exempelvis kan vara fotografering och filmning. Osvalder, Rose och Karls-
son (2010) beskriver att observation både kan delas upp i indirekt och direkt observation, 
vilket innebär att man konstruerar en fiktiv miljö för indirekt observation respektive att 
man kan utföra metoden i den specifika kontexten för direkt observation. Observation 
är en lämplig metod för att bygga en grundläggande förståelse av olika situationer. 
 Metoden är fördelaktig då man kan studera ett naturligt beteende utan att störa de 
som studeras, men det ger inte svar på vad orsaken för vissa beteenden är. Metoden är 
bra att komplettera med exempelvis intervju, menar Osvalder m.fl. (2010). Enligt Os-
valder mfl. är det även viktigt att inte påverka den pågående processen, för att få ett så 
verklighetsförankrat resultat som möjligt.
 Metoden användes i projektet för att kartlägga fysioterapeutens arbete samt patien-
tens genomförande av övningar. Observationer och anteckningar gjordes under hela 
besöket, men främst då fysioterapeuten arbetade med en patient på brits. 

BRAINSTORMING
Osvalder, Rose och Karlsson (2010) menar att brainstorming är en vanlig metod vid 
idégenerering för att ta fram så många olika idéer som möjligt. Brainstorming anordnas 
ofta som seminarium eller workshops där flera personer jobbar i grupp med att hitta 
lösningar till ett specifikt problem. Med stöd av denna metod är det tänkt att man ska 
ta sig utanför ramarna då alla idéer är välkomna och ingen kritik ska ges under denna 
sessionen.
 Metoden användes för att ta fram flera olika idéer på hur man skulle kunna förbät-

Bild 1-2. Dagens olika 
styrdon för höjning och 
sänkning av brits. 

m.fl
m.fl
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tra höjdreglage till britsar. Denna metod var bra för att få fram många idéer som sedan 
kunde sorteras och kombineras för att ta fram ett slutligt koncept. Brainstormingen 
genomfördes av två personer som skissade idéer för att sedan diskutera dessa utifrån den 
information som kommit fram under intervjuerna. I projektet användes även pappers-
modeller, för att få en uppfattning om hur stor lösningen skulle vara.   

METODDISKUSSION
Till detta projekt har metoderna intervju och observation används. Vid intervju och 
observation av fysioterapeuterna ökades förståelse för vad det innebär att arbeta som fy-
sioterapeut. Att individerna själva har berättat om deras upplevelser, erfarenheter, värde-
ringar, åsikter och tankar har gett insikt och förståelse av deras arbetssituation. Observa-
tionen och intervjuerna var behövliga i detta projekt, och utfördes på ett strukturerat sätt. 
Det som skulle kunna göras är att komplettera med fler intervjuer med frågor inriktat 
mot britsarbete, då särskilt inriktat mot reglagen och hur det upplevs av användarna. 
Konceptet kunde även ha visualiserats på ett annat, eller fler sätt. Till exempel en fysisk 
modell kan ge en bättre förståelse för konceptet och hur det skulle upplevas i praktiken. 
En datorgenererad 3D modell kan också vara hindrande i detta stadie då den kan upplev-
as som en färdig produkt, istället för ett koncept. En skiss eller skissmodell däremot kan 
kännas lättare att påverka. Återkoppling till de intervjuade kunde också vara bra att göra, 
detta för att få feedback på konceptet och se hur konceptet tas emot av målgruppen.  

Koncept
Till britsar behövs ett system för att kunna höja och sänka dem, i dagsläget finns det 
många olika varianter, det finns både elektriska och hydrauliska britsar. De elektriska 
kan styras med antingen fotpedal eller handkontroll, medan de hydrauliska oftast styrs 
manuellt genom olika reglage. Det finns britsar med olika många delar, vissa är dock 
inte uppdelade och går då endast styra upp och ner, medan andra har fler delar som går 
styra oberoende av varandra. De britsar som fanns vid observationerna,  se bild 1, var en 
elektrisk med pedal, en elektrisk med handkontroll och en hydraulisk. Alla tre var sådana 
som består av en del så att hela britsen höjs eller sänks vid justering av höjden.
 Det som kom fram under intervjuerna och observationerna var att den nuvarande 
fotpedalen till den elektriska britsen var svår att förstå, då den i princip var symmetrisk 
och med endast små skillnader som visade vilken pedal som gör vad. Detta gör det även 
komplicerat när reglaget hamnar åt fel håll, särskilt eftersom reglaget ska användas samti-
digt som fysioterapeuten ska ta hand om patienten. Under observationen identifierades 
att också handkontrollen var ganska otydlig, dock upplevdes det inte som något problem 
enligt fysioterapeuten som använde den.
 Fokus lades av den anledningen på att skapa ett nytt pedalsystem som ska vara lätt att 
förstå och vara tydligt. Tanken är även att man ska kunna använda detta system obero-
ende på hur många delar britsen har. Att det ska vara pedaler och inte handkontroll 
grundas i att fysioterapeuter använder sina händer när de undersöker patienter och då 
är det bra att de kan använda fötterna för att justera höjden på britsen när det behövs. 

Bild 2: Huvuddosan. Bild 3. Pedalen från sidan.
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Fotpedaler är även enkelt att skjuta in under britsen så att de inte ligger i vägen på golvet.
 Det slutliga konceptet är ett pedalsystem som består av en huvuddosa där man kan 
koppla in flera olika pedaler. Huvuddosan har flera uttag som också är markerade så man 
kan se vilken pedal som ska kopplas in på vilken plats, se bild 3. Pedalerna är även de 
markerade med vilken del de styr, se bild 4-5, för att göra dem mer lättöverskådliga och 
även för att visa vilket håll som pedalen ska ligga. Detta förstärks även genom att den 
pilen som visar upp är ifylld med vitt och den som visar ner endast har en vit kant. För 
att underlätta om man behöver flera pedaler så kan man koppla ihop de olika pedalerna 
vid önskemål. Därav de pusselliknande delarna som finns på pedalernas kortsidor.

Diskussion
Konceptet är skapat för att underlätta arbetet för fysioterapeutens arbete vid brits så att 
de kan koncentrera sig på patienten. Detta ska ske genom enkla och tydliga pedaler som 
gör det smidigare för fysioterapeuten att justera britsen efter behov, vilket i sin tur syftar 
till att ge en bättre arbetsställning under arbetet. Valet att utveckla höjdreglagen kom 
ganska naturlig då det under kontextfasen framgick att fysioterapeuterna hade olika sys-
tem för detta. Ett av reglagen upplevdes dessutom som svårt och det kom fram önskemål 
om förbättring av detta. Som utomstående, helt utan vana vid britsar, var det väldigt 
intressant att se de olika varianterna som fanns: de tre väldigt olika reglagen och många 
fler varianter av britsar.  Av de tre reglage som fanns på den besökta arbetsplatsen var 
inget speciellt självklart och även då kunde det uppstå förvirring ibland. Det är intressant 

då arbetet vid brits ändå är en så stor del av deras dagliga arbete och särskilt eftersom 
höjning och sänkning av britsen är en väldigt viktig del som krävs för att de ska kunna 
upprätthålla en bra ergonomi. Av den anledningen var målet att konceptet skulle bidra 
till tydligt och enkelt  användande. Benchmarkingen var väldigt bra då jag fick en bättre 
uppfattning om vad som finns i dagsläget och hur olika britsar är utformade. Detta med-
förde beslutet att utveckla ett mångsidigt system som kan fungera till många olika britsar. 
Tanken är att man även ska kunna använda systemet till äldre britsar för att medge en 
ekonomisk hållbarhet. Det finns dock fortfarande delar som kan vidareutvecklas för att 
det ska bli ett fungerande system och för att det ska bli ett riktigt bra höjdreglage till 
britsar som ger en ergonomisk god arbetsposition.
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Bild 5. Pedal för hela britsen från ovanBild 4. Pedal för sitsen från ovan.
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Kontext: 
Däckmontering
Christoffer Muhl, Elin Roos, Felix Färm, & Ronny Higberg
Luleå tekniska universitet 2015

Introduktion
Kursen Ergonomi 2 vid Luleå tekniska universitet syftar till att utveckla kunskap 
om ergonomins tre grundpelare: belastningsergonomi, kognitiv ergonomi och 
organisationsergonomi. Våren 2015 var uppdraget för kursdeltagarna att utveck-
la sin förmåga att utvärdera, analysera och implementera ergonomiska tekniker 
och metoder såväl som att designa produkter, arbete, arbetsplatser, utrustning, 
system och processer baserat på kunskap om ergonomi. Projektet utgick från 
en däckverkstad i Luleå. Det undersökta arbetsmomentet var däckskifte på per-
sonbil och studien gjordes ur ett ergonomiskt perspektiv. Däckverkstaden ingår 
i en kedja som är en av Sveriges största däckservicekedjor med en målgrupp 
på privatpersoner och företag. Kedjan ägs av ett italienskt däcktillverknings-
företag och består av 95 däckverkstäder och 55 samarbetspartners i Sverige. 
2014 omsatte däckkedjan ca 830 miljoner kronor och sysselsätter idag drygt 300 
personer. 

KONTEXT
Under 2008-2010 har arbetsmiljöverket gjort en inspektion av 452 verkstäder i däck-
branschen, med syfte att belysa och förbättra förutsättningarna kring belastningsergono-
miska arbetsmiljörisker. Enligt deras studie är den mest förekommande arbetsuppgiften 
i en däckverkstad, hantering av däck. 87 % av de besökta verkstäderna fick krav om 
åtgärder och sex beslut om föreläggande eller förbud har tagits, dessutom tillkommer åtta 
ärenden som skickats till länsrätten (Arbetsmiljöverket, 2010).
 Av arbetsmiljöverket studie framkommer att det i stor andel förekom krav om för-
bättring på följande, bland annat punkter kring lyft av däck och eliminering av lyft över 
25 kg utan hjälpmedel. Dessutom saknas ofta kunskaper om risker och instruktioner vid 
buller och vibrationer, till detta bör bristen av medicinsk hälsokontroll främst för besvär 
orsakade av buller och vibrationer tilläggas (Arbetsmiljöverket, 2010).
 Arbetsmiljöverket har sammanfattat arbetsmiljöarbetet i en film där man beskriver 
några kritiska arbetsmoment och hur de bör utföras ur arbetsmiljöhänseende. Enkelt 
sammanfattat ser man att det till stora delar handlar om att tillhandahålla lyftverktyg och 
däcktransportkärror. Vid balanseringsmaskinen skall lyftverktyg finnas och lyfthjälpmedel 
för hjul bör också finnas tillgängliga vid hjulskiftet. Filmen tar också upp en del andra 
belastnings- och säkerhetspunkter för arbete i däckverkstad men dessa punkter infaller 
inte under projektets avgränsningar (Arbetsmiljöverket, 2011).
 Däckverkstaden i Luleå erbjuder däckbyten, däckservice, tvätt och däckförvaring i 
form av ett däckhotell. De har totalt tre stycken billyftar, en enkel saxlyft och två saxlyftar 
med ramp. Verktyg som används idag till däckskifte, som är det huvudsakliga arbets-
momentet som undersöks i detta projekt, är mutterdragare och förlängningshylsa för att 
med handkraft skruva in hjulbultar. Mer om detta i resultatavsnittet om HTA. Hjulbyten 
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sker cirka fyra gånger per timma och montör. Under högsäsong hyrs även utomstående 
personal in för att klara av trycket och tidspressen. Hjulen väger mellan 15-25 kg och 
arbetshöjden är cirka en meters höjd. Det finns även maskiner till däckmontering på fälg 
och hjulbalanseringsmaskin, dessa kommer dock inte ingå i denna studie eftersom den 
fysiska belastningen var betydligt mindre och befintliga hjälpmedel var bättre.
 Studien fokuserar främst till att kartlägga verkstadspersonalens arbetssituation och ge 
underlag för förbättringar i deras arbete ur ergonomiskt perspektiv. 

SYFTE OCH MÅL
Syftet med denna förstudie är att identifiera belastande moment i arbetsmomentet däck-
byte. Förstudien ska även ge en bred faktagrund till framtida arbete med konceptgenere-
ring. Förstudien skall ge tillräckligt med fakta för att kunna definiera lösningsutrymme 
för konceptuella lösningar.
 Studien är avgränsad till att undersöka själva hjulskiftet på personbil, därmed utesluts 
arbetet med att tvätta och montering av däck på fälg, samt hantering av däck inne på 
däckhotellet.

Metod
Att tillämpa ergonomi betyder att studera hur människor interagerar med produkter, pro-
cesser, miljöer och system för att förbättra dem, dvs. göra dem enklare, säkrare, bekvämare 
och effektivare att använda. För att kunna göra det behöver vi kunskap om människans 
förutsättningar och behov. 
 Projektet inleddes med ett studiebesök på en däckverkstad belägen i Luleå. Doku-
mentering av studiebesöket gjordes med hjälp av 2 stycken videokameror. En verkstad-
sarbetare följdes med kameran genom hela däckskiftningsoperationen. Totalt filmades 
fyra olika däckskiften, för att tillförsäkra att alla variationer i arbetet skulle kunna identi-
fieras.
 För att verifiera observationer från däckverkstaden gjordes en semi-strukturerad 
intervju med en av montörerna i verkstan. Frågorna kom att handla om arbetet, ar-
betsplatsen och hur arbetsmiljön upplevs.
 En hieratisk uppgiftsanalys, HTA, användes för att strukturera och få en överblick av 
arbetsmomentet (Stanton, 2006) . I metoden analyseras arbetet utifrån vilka arbetsmom-
ent som hela arbetscykeln är uppbyggt av. Arbetsmomenten delas sedan in hieratiskt för 
att visa samband och beroende mellan de olika uppgifterna.
 Ovako Working Posture Analysis System (OWAS) är en användbar metod för att 
identifiera och bedöma dåliga arbetsställningar i ett arbetsmoment (Karhu, Kansi, & 
Kuorinka, 1977). Metoden bygger på att observatören filmar, observerar eller fotografer-
ar ett utvalt arbetsmoment för att därefter kunna analysera arbetsställningarna i bestämt 
tidsintervall. Detta ger ett resultat i form av procentuell tid som används till varje ar-

betsställning samt bedömer hur belastande ställningarna är. För att bedöma belastningen 
i arbetsställningarna tittar man på hur ryggen, armarna, benen och huvudet är vinklade 
samt vilken vikt montören arbetar med i varje position. (Karhu, Kansi, & Kuorinka, 
1977)
 Varje ställning i de olika kroppsdelarna bedöms med en siffra, se figur 1 och figur 2, 
för att tillslut bilda en 4-siffrig kombination som kan avgöra hur pass dålig positionen är 
enligt matrisen i figur 3. Vidare avläses siffran i figur 4 till hur pass belastande arbetsposi-
tionen är för hela kroppen. (Chowdhury Sailian, Boricha, & Yardi, 2012).
 Analysen med OWAS gjordes genom dokumentation av en arbetscykel vid ett däck-
byte, på arbetsstationen med enbart saxlyft, på 12,66 min med hjälp av filmning. Med ett 
tidsintervall på 10 sekunder togs vardera arbetsställning fram och bedömdes enligt skalan 
i figur 1 och 2. Kombinationen av siffror för varje ställning översattes med siffra 1-4 i 
figur 3. Den procentuella andelen av varje ställning och kroppsdel togs även fram.
 De allmäna regler som gäller för belysningen på en arbetsplats är att detta skall plane-
ras, utföras och underhållas för att förebygga ohälsa och olycksfall. På varje arbetsplats 
skall belysning finnas som är anpassad för arbetstagarna, arbetsuppgifterna samt vara an-
passad för för de synkrav som arbetsuppgifterna förutsätter. Belysningen skall ha lämplig 
riktning och bländning skall undvikas. Tillgång till dagsljus och god utblick skall efter-
strävas för god arbetsmiljö. Ljuskällan skall kunna återge färger och flimmer ska förebyg-
gas. (Arbetsmiljöverket, 2013)
 Rekomendationer för minsta belysningsstyrkan i olika arbetsmiljöer finns att läsa i ta-
bell 1. Belysningsstyrkan kan dock behöva vara starkare beroende på lokalens färgsättning 
och nedsmutsning eller montörens syndefekter och ålder. Viktigt är även att riktningen 
på ljuskällan inte ska skugga synobjektet. (Bohgard, o.a., 2010)

Tabell 1: Riktvärden för belysningsstyrka i olika arbetsmiljöer (Bohgard, o.a., 2010).
Arbetslokal  Belysningsstyrka (LUX)
Elektonikverkstad  1500
Kontorsarbete  500
Precisionsmekanik  1000
Föreläsningssalar  500
Obemannade gångar 20

Belysningsstudien utfördes med hjälp av instrumentet Hagner Screenmaster för att mäta 
illuminansen i däckbyteslokalen. Undersökningen gjordes på vardera däck vid ett däck-
byte och i de ställningar som montören hade då däckbytet skedde. Belysningsstyrkan 
mättes i LUX och belysningen i lokalen bestod av lysrör monterade i taket längs med 
varje arbetsstation.
 Inom arbetsmiljö är buller något icke önskvärt som ofta utgör en stor belastning som 
är störande, tröttande och skadegenererande. Allt är relativt till en balans mellan expo-
neringstiden och ljudtrycksnivån på arbetsplatsen, desto starkare ljudnivå desto mindre 
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tid krävs för att ge hörselskada. Tabell 2 visar gränsvärden för buller med avseende på 
hörselrisk. För en arbetsdag på 8 timmar bör individen använda hörselskydd om buller-
nivån är mellan gränsvärdena 80-85 dB(A) för att undvika hörselskador. Arbetsmiljöver-
ket rekommenderar att använda hörselskydd redan om ljudtrycksnivån är mellan 75-80 
dB(A) på grund av att känsligheten varierar kraftigt mellan alla individer, (Arbetsmil-
jöverket, 2005). I miljöer med bullernivå mellan gränsvärdena är det viktigt att hör-
selskydd bärs oavbrutet men då ska man även tillåta och planera in bullerpauser.
 Buller påverkar alla individer och vid långvarig exponering kommer permanenta 
hörselskador förekomma. Hörselskadorna är svåra att upptäcka för den individ som ex-
poneras dagligen eftersom skadan smyger sig på och man vänjer sig vid nedsättningen. 
Enligt Mats Bohgard m.fl. kan skadorna visa sig flera år efter exponering. Kortvarig ex-
ponering av buller kan ge temporär hörselnedsättning.
 Dessa hörselskador leder till besvär som sus eller ringningar som tröttar ut indivi-
den och kan då ge stressymptom på grund av att individen presterar sämre, vilket i sin 
tur leder till ännu mer stress. Det ökar även riskerna för olyckor och försämrar arbetets 
kvalitet (Arbetsmiljöverket, 2005). Störande buller medför alltså både fysiologiska och 
psykologiska effekter.
 Buller kan maskera önskvärda ljud eller signaler från till exempel maskiner eller sam-
tal och i vissa farliga situationer kan varningssignaler maskeras. Ett stort problem på ar-
betsplatser är att individer vill maskera bullret genom att höja musiken på radion för att 
det ger en upplevd positiv effekt men i själva verket har en negativ effekt. (Bohgard, o.a., 
2010)

Tabell 2. Gränsvärden för buller avseende hörselrisk (AFS 2005:16)
      Undre insatsvärde Övre insatsvärde
Daglig bullerexponeringsnivå (8 timmar) [dB] 80  85
Maximal A-vägd ljudtrycksnivå [dB]  -  115
Impulstoppvärde [dB]   135

Ljudmätningen på däckverkstaden gjordes med hjälp av mobilapplikationen ”Buller” 
som ägs av Arbetsmiljöverket som mäter med hjälp av telefonens mikrofon. Två olika 
mätningarna på bullernivån utfördes för att kontrollera om åtgärder behövs, där två me-
delvärden samt två toppvärden på ljudtrycksnivån togs fram.  
Första momentet var mätinstrumentet på samma punkt i lokalen under hela utförandet 
och i det andra utförandet följde mätinstrumentet med montören och mätte en meter 
ifrån delmomenten.
 Biomekaniska beräkningar kan användas till många olika situationer för att utvärdera 
belastningar vid fysiskt arbete. Metoden är en tvärvetenskaplig princip som tillämpar 
mekaniska beräkningar med fysiologi för att studera belastningar i muskler och led-
er. Principen tillämpas inom ergonomi och arbetsplatsutformning och kan utföras på 
icke-existerande samt befintliga system, som exempelvis visar om lösningskoncept på 

dåligt utformade arbetsplatser tillför ett bättre resultat. Rätt design kan reducera arbetss-
kador vilket påverkar effektiviteten och kan i sin tur bli lönsamt för företagen (Johansson 
U. , 2012). 
 Biomekaniska beräkningarn kan utföras på statiska och dynamiska, två-dimensionella 
samt tre-dimensionella modeller av belastningssituationer, men eftersom de matematiska 
ekvationerna ofta blir komplexa görs det i de flesta fall med hjälp av mjukvaruprogram 
där beräkningarna kan utföras snabbt. Endast manuell beräkning utförs och främst fören-
klade modeller i två-dimensionsperspektiv (Hägg, Ericson, & Odenrick, 2010). 
 Biomekanik har fler tillämpningsområden som till exempel vid sport då det kan vara 
viktigt att placera tyngdpunkten rätt vid skidåkning eller att spara energi och nå bättre 
uthållighet vid lyft. Tillverkning och hållfasthet av proteser är även en gren som utnyttjar 
studierna av biomekaniska beräkningar (Nationalencyklopedin, 2015) 
 Utgångspunkten för beräkningarna är en förenklad modell av situationen vilket är 
nödvändigt för att inte göra beräkningarna för matematiskt komplicerade. Utifrån Hägg 
m.fl. (2010) tillämpas sex principer för förenklingar av den fysiska modellen. Dessa är

�� Kroppssegmenten betraktas som stela kroppar, det vill säga inga deformeringar.

�� Leder är friktionslösa.

�� Kroppssegmentens massa, tyngdpunktens läge och musklernas     
momentarmslängder hämtas från statistisk antropomentritabell. 

�� Det yttre vridmomentet tas upp av en muskel eller muskelgrupp och den    
aktuella muskelgruppen har endast en kraftriktning. 

�� Ingen antagonistiskt verkande muskelkraft förekommer.

�� Betydelsen av stödkrafter förenklas.

Vid beräkningarna utgår modellen från att statisk jämvikt råder, det vill säga att kraft-
jämvikten är noll och dynamiska arbetsmoment utesluts. Vilken frekvens arbetsmomen-
tet har och hur uttröttande det är beaktas därför inte i denna metod. Enligt Hägg m.fl. 
(2010) finns det studier utifrån biomekaniska och epidemiologiska undersökningar som 
påvisar samband mellan belastning och besvär eller sjukdomar. Kompressionskraften på 
ländryggen som är över 2500 N ökar risken för ryggbesvär. Överstiger kraften 4500 N 
ökar risken väsentligt. 
 Krafterna är approximativa vilket är en begränsning för uträkningarna eftersom de 
bygger på populationsdata och inte på mätningar av individen. (Hägg, Ericson, & Oden-
rick, 2010)
 På station två och tre finns lyftar som har en fast ramp, se figur 7, som montörerna 
använder som arbetsbänk men som också tvingar personerna att arbeta knästående vid 
däckmontering. I denna position måste montören lyfta däcket med stor kraft med hjälp 
av rygg och axlar. I kraftberäkningen på ländryggen är disken mellan kotorna L5 och S1 
utgångspunkten.  På den tredje lyften där montören kan arbeta stående har ländryggs-
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beräkningen förväntningen att få högre kompressionskraft respektive lägre skjuvkraft på 
disken. Detta eftersom uträkningarna beror på trigonometriska funktioner med en lägre 
vinkel. 
 Beräkningar för belastning i axlar analyserar kraften i deltoidmuskeln som varierar 
beroende på hävarmslängden i olika positioner. I figur 9 har personen utsträckta armar 
vilket är läge A och läge B, med armarna närmare kroppen illustreras i figur 10. 
 En muskel arbetar genom att muskelfibrer kontraherar till följd av impulser från det 
centrala nervsystemet. När muskeln kontraherar förändras genomströmningen av olika 
joner som generera elektriska spänningsförändringar längs muskelcellernas membran. 
Från jonflödet initieras en kemisk reaktion som frigör energi. Detta omvandlas sedan till 
mekanisk energi i form av likformiga kontraktioner inom den motoriska enheten. Den 
potentiella spänningen som uppstår vid muskelkontraktion kan detekteras med elektrod-
er som fästs på huden ovanpå muskeln, vilket benämns elektromyografi och förkortas 
EMG. ytEMG benämns ofta den typ av mätning som innebär att mätningarna görs på 
huden. Genom den detekterade spänningen kan aktiviteten av den motoriska enheten 
mätas och EMG-signalen kan då användas praktiskt som ett mått på muskelaktivitet 
(Hägg, Ericson, & Odenrick, 2010).
 För att få kvantitativa data av belastande momenten genomfördes ytEMG-mätningar 
på 6 utvalda muskler i två olika arbetsmoment. Den första arbetsställningen var däcklyft 
från marken i en stående position, vid en billyft där montören kommer nära bilen enligt 
figur 8. Den andra arbetsställningen beskriver motsvarande lyft men från knästående 
arbetsställning vid en billyft där man inte kommer lika nära bilen enligt figur 7. Valet av 
mätpunkter gjordes utifrån uppskattningar av vilka de mest belastade musklerna skulle 
vara vid de två olika lyften. De valda musklerna var erector spinae nere på ryggen, tra-
pezius i nacken, och deltoiden på framsidan av axeln. Mätningarna gjordes på höger och 
vänster sida, därav sex uppmätta muskler.
 För att få bra data från mätningarna kontrollerades försökspersonen så att ytorna där 
elektroder skulle monteras var fria från hår innan de desinficerades. Därefter tejpades 
elektroder på musklerna tillsammans med trådlösa signalsändare. För att kunna identifiera 
data från de 6 elektroderna numrerades de och parades ihop med musklerna enligt tabell 
3.
Tabell 3:Elektrodnummer med tillhörande muskelplacering.
Elektrodnummer Muskel
1   Deltoid höger
2   Trapezius höger
3   Erector spinae höger
4   Deltoid vänster
5   Trapezius vänster
6  Erextor spinae vänster
För att få jämförbara data gjordes även mätningar på vilo-EMG och max-EMG. Försök-
spersonen fick då lägga sig ner i en position där musklerna avlastades när vilo-EMG 

mättes, och musklerna belastades i turordning till max för att ge max-EMG. Max-EMG 
mättes i statisk belastning.
 Mätningarna genomfördes med fyra repetitioner där hela det dynamiska lyftmomen-
tet mättes in för varje studerat lyftmoment. Av dessa mätningar kommer medelvärdet 
att användas för att minska risken till att felaktiga värden används. Försökspersonen ge-
nomförde de olika lyften enligt egen förmåga, efter hur denne upplevde lyftet utifrån 
studiebesök.
 Den färdiga signalen från yt-EMG studien bearbetades efter mätningarna för att re-
ducera oönskat brus och på andra sätt tydliggöra vad som verkligen beror på arbetet som 
utfördes.
 Först filtrerades data från 20-240 Hz, vilket reducerade brus från andra elektriska 
aktiviteter kring försöksuppställningen. För att kunna mäta medelvärdet var man även 
tvungen att rektifiera data, vilket innebar att alla värden gjordes om till positiva, för att 
medelvärdet inte skulle bli noll. För att sedan på ett bra sätt kunna jämföra data jämförs 
signalen från mätningarna i förhållande till uppmätt max-EMG.

Resultat
Resultatet från studien av däckverkstaden har gett en bred bild av problemområdet på 
verkstaden. Resultatet presenteras mer i detalj kategorivis.
 Arbetstakten är 4 bilar per arbetsstation och timme, om det är inbokade kunder som 
har däcken på däckhotellet. En del kunder som vill ha nya däck eller skiftning av däck på 
samma fälgar tar längre tid. Däcktvätten körs på samtliga däck som skall in i däckhotellet 
och en tvätt tar 6 minuter per fyra däck. Under högsäsong tvättas däcken manuellt med 
högtryckstvätt för att klara arbetstakten, men kan ändå vara svårt att hinna med. Normalt 
arbetar 4 montörer i verkstaden men under högsäsong hyr man in 5-6 extra montörer 
på konsultbasis. Det som upplevs att man ligger efter med är ofta tvätten och insortering 
till däckhotellet. Under lågsäsongen är vanliga arbeten punktering, extra balansering och 
tvättning. Uppskattningsvis lagar man under denna tid 5-10 punkteringar per dag.   
 Montörerna skulle önska att maskinerna finns nära och framför bilen, likaså mon-
teringslinjer för monteringen av nya däck. Efter arbetsdagarna är arbetarna ofta fysiskt 
trötta, främst i ryggen. De befintliga däckkärrorna är ofta långt borta eller upptagna så att 
det går snabbare och blir effektivare att lyfta för hand. Dessutom hjälper kärrorna bara till 
med transport av däcken och lyften kvarstår. 

 
Det gjordes även en hierarkisk uppgiftsanalys, en s.k. HTA. Huvudmålet för detta projekt 
var däckbyte som sedan delades upp i delmål, vilket gav en bra överblick av arbetsup-
pgiften, enligt figur 1. De moment som analyserades närmre var när montören lyfte av 
och på hjul.



72

 Arbetsmomentet för däckbytet omfattade sammanlagt 78 arbetsställningar vid 10 
sekunders intervall. Andelen av de definierade ställningarna för varje kroppsdel finns att 
läsa i tabell 4 samt den procentuella andelen av varje värde enligt OWAS bedömningss-
kala. 
 
Tabell 4: Resultat av OWAS bedömningar.
  Rygg  Armar Ben Huvud/nacke Tyngd Betyg enligt OWAS
1 74,4 % 97,4 % 43,6 % 71,8 %  84,6 % 73,1 %
2 15,4 % 1,3 % 20,5 % 6,4 %  7,7 % 21,8 %
3 1,3 %  1,3 % 1,3 % 6,4 %  7,7 % 2,6 %
4 9,0 %  3,8 % 3,8 %  2,6 % 
5   1,3 % 11,5 %  
6   29,5 %   
7   0,0 %   

På de tre arbetsstationer mättes även belysningen på samtliga däck då montören stod i 
den arbetsställning som krävdes för att utföra däckbytet. I tabell 5 redovisas värden mätta 
i LUX vid samtliga fyra däckpositioner. Överblick över stationerna syns i figur 6. Ljuset 
uppmätt 2015-04-24, klockan 13:00-13:30. 

Tabell 5: Resultat av belysningsmätningar vid en däckverkstad i Luleå (2015-04-24)
Arbetsstation Vänster fram  Vänster bak Höger bak Höger fram
1  198  167  126  204
2  215  204  201  160
3  63  143  153  97

 
De två bullermätningarna som även utfördes hade ingen större differens 
mellan varandra i ljudtrycksnivån även om de utfördes på olika sätt. Re-
sultatet visas i tabell 6. 

Tabell 6. Medelvärde och toppvärde på ljudtrycksnivån från mätningarna 1 och 2.
Mätning Medelvärde [dB(A)] Toppvärde [dB(A)]
1.  81.3  100.3
2.  81.5  100.3

Detta stycke redovisar resultatet av de biomekaniska beräkningarna som 
genomfördes. De ställningar som var utgångspunkten för beräknadingarna 
var montering av däck i knästående och stående position. Först gjordes 
beräkningar på krafterna i ländryggen, som sedan kompletterades med 
beräkningar för krafterna i axlarna. Variabler definierades och listades en-
ligt tabell 7.

Tabell 7: Variabellista för biomekaniska beräkningar.
Beskrivning Beteckning Värde
Massa överkropp mÖ.kropp  46,33 [kg]
Massa överarm mÖ.arm  2,214 [kg]
Massa underarm/hand mU.arm 1,722 [kg]
Tyngdacceleration ggrav  9,81 [m/s2]
Tyngdkraft överkroppFö.kropp  454,5 [N]
Tyngdkraft överarm Fö.arm  21,7 [N]
Tyngdkraft underarm, hand Fu.arm 16,9 [N]
Sträcka axel - hand a  0,55 [m]
Sträcka axel - underarm b  0,35 [m]
Sträcka axel - överarmc  0,15 [m]
Hävarm rygg d  0,05 [m]
Hävarm axel e  0,04 [m]
Sträcka axel – hand med böjd arm f  0,33 [m]
Sträcka axel – underarm g 0,15 [m]
Sträcka kota – överkropp i 0,10 [m]
Vinkel ryggböjning knästående αk 30°
Vinkel ryggböjning stående αs 5°
Kraft i muskel F_muskel 
Kompressionskraft F_komp 
Skjuvkraft på disk F_skjuv 

Figur 1: HTA för däckskifte vid en däckverkstad i Luleå.

mÖ.kropp
mÖ.arm
mU.arm
överkroppFö.kropp
Fö.arm
Fu.arm
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I tabell 8 presenteras resultatet av de biomekanis-
ka beräkningarna för ländrygg, med insatta värden 
från variabeltabellen 7.

Tabell 8. Beräknade krafter i ryggen, kompression och skjuv på 
L5/S1-kotan.
  Knästående Stående
F_muskel  3 434 N  1396 N
F_komp  4064 N  2026 N
F_skjuv  364 N  63 N

Uträkningarna för biomekaniska beräkningar av moment- och krafter i axlar utgår från 
friläggningarna i figurerna ovan.Resultaten från axelberäkningarna med insatta variabel-
värden från tabell 7 redovisas i tabell 9.

Tabell 9. Beräknade krafter i anterior deltoid i läge A och B.
Axelposition Numeriskt värde
F_(A,deltoid) 1578 N
F_(B,deltoid) 873 N
 

Resultatet från Yt-EMG mätningarna för däckbyte i stående arbetsställning presenteras 
i tabell 10, resultatet består av medelvärde från de fyra lyften samt standardavvikelsen. 

Resultat för knästående arbete redovisas i tabell 11.

Tabell 10: Resultat av EMG-mätningar för däckbyte i stående arbetsställning.
Muskel Medelvärde för genomsnittlig spänning med standardavvikelse(uV) Max-EMG, inmätning vid 
statisk belastning(uV) Belastning för muskel i procent av maxbelastning.
Höger Deltoid 60 +/- 3,9 439 14 %
Höger Trapez. 108 +/- 13,7 917 12 %
Höger E. Spinae 108 +/- 9,5 208 52 %
Vänster Deltoid 130 +/- 20,2 719 18 %
Vänster Trapez. 182 +/- 11,3 953 19 %
Vänster E. Spinae 76 +/- 7,7 173 43 %

Figur 2-5. Visar de friläggningar för de biomekaniska 
beräkningarna. 

ovan.Resultaten
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Tabell 11: Resultat av EMG-mätningar för däckbyte i knästående arbetsställning.
Muskel  Medelvärde Max-EMG  Belastning (%)
Höger Deltoid 146 +/- 16,3 439  33 %
Höger Trapez. 107 +/- 9,7 917  12 %
Höger E. Spinae 75 +/- 3,1 2 08  36 %
Vänster Deltoid 466 +/- 42,5 719  65 %
Vänster Trapez. 150 +/- 4,6 953  16 %
Vänster E. Spinae 66 +/- 2,9  173  38 %
 

Diskussion 
Arbetsplatsen i Luleå har i stora drag bra verktyg och goda möjligheter att arbeta på ett 
ergonomiskt bra sätt. Skruvdragare och handhållna verktyg, är bra utformade och finns 
nära på varje station. Att det är stökigt och mycket grejer överallt försvårar framkom-
ligheten med exempelvis däcktransportkärror, vilket troligen leder till att det slarvas med 
att använda lämpliga hjälpmedel. Det som inte kunde identifieras i form av hjälpmedel 
var däcklyftar vilket medförde många manuella och tunga lyft för montörerna, vilket 
också kunde bekräftas genom de använda metoderna i studien.
 Genom HTA kunde en tydlig bild av processen och beroendet mellan dessa på ett 
tydligt sätt åskådliggöras. Med OWAS kunde det konstateras att i stora delar av arbets-
cykeln kunde montören stå upprätt och belastade på så sätt inte ryggen allt för mycket. 
Några arbetspositioner förekom dock med framåtböjd och vriden överkropp eller en-
bart vriden överkropp. Armarna hölls till största del i bra position och endast 2,6 % av 
hela cykeln befann armarna sig i positioner som var över axelhöjd. Montören arbetade 
stående med tyngdpunkten ofta på ett ben, och hade ingen möjlighet att arbeta i en 
sittande position. En tredjedel av arbetstiden fick montören förflytta sig för att hämta och 
lämna saker och ofta utgjorde själva bilen hindret som förlängde förflyttningen. Nacken 
hölls ofta rakt och i en bra position genom hela cykeln med några få undantag då nacken 
var vriden eller böjd åt sidan för att se. Enligt OWAS betygsystem är, till hela cykeln sedd, 
arbetet rätt bra ergonomiskt men med sammanlagt 5,2 % tyngre och belastande mo-
ment.  Montören som observerades hade en bra utvald höjd på lyften då arbetet skedde, 
i och med detta blev även arbetsställningarna förhållandevis bra genom hela utförandet. 
Vid observationer av andra ramper och andra montörer kunde bra arbetsställningar inte 
intas lika lätt, som kan ses exempelvis vid det knästående utförandet av biomekaniska 
beräkningar. Med OWAS studerades medvetet den bättre av de två studerade arbetssta-
tionerna för att kunna utveckla arbetet ytterligare. Det kan förutsättas att den sämre 
arbetsstationen kan uppdateras till den bättre som ett första steg i förbättringsarbetet.
 Av det mätningar som gjordes med avseende på belysningen för montörerna kunde 
man konstatera att belysningsförhållanden varierade beroende på var i verkstaden man 
befann sig, samt att de var undermåliga i många avseenden. Vid en snabb bedömning 
kunde fastställas att flertalet belysningsarmaturer inte fungerade och underhållningen av 

dessa inte sköttes tillfredsställande. Det var vid mättillfället fullt dagsljus utomhus vilket 
lyste in i lokalen och bidrog till helhetsljuset. Trots detta var resultaten inte dugliga och 
man kan därmed anta att dessa förhållanden är anmärkningsvärt dåliga vid mulet väder 
eller kvällsarbete. Arbetsstation 2 fanns närmast en port som stod fullt öppen, detta syns 
också tydligt i mätresultaten. Verkstaden kan ses som ett mellanting av precisionsmekanik 
och kontorsarbete, därför anses en belysningsstyrka på approximativt 750 lux vara lämp-
lig.
 Att toppvärdena på ljudmätningarna visade samma kan vara en teknisk begränsning 
av telefonens mikrofon. Fler mätningar eller användning av annan utrustning kan ge fler 
eller olika resultat.
 De största bullerkällorna var högtryckstvätten som gick i bakgrunden på däckverk-
staden, då ljudnivån steg till över 85 dB(A). När montörerna pös däcken på luft gick ljud-
mätningen upp på 90 dB(A) men då användes inte hörselskydd. Dessa skydd användes 
endast vid hantering av skruvdragare vid av- och på-montering av däck på bil. Detta 
förmodligen på grund av att det snäppande ljudet från bultarna/skruvdragaren upplevs 
skadligt, men är ett väldigt kort ljud som mättes till 90dB(A). Ljudnivån fluktuerade 
kraftigt inne på verkstaden beroende på vad som skedde inne i plåtbyggnaden. Där var 
stunder då ljudnivån var nere på 65 dB(A) men för det mesta mättes det över 80 dB(A) 
och det var sällan ljud som upplevdes högt. Endast en montör använde sig av hörselkåpor 
och det enbart då skruvdragaren brukades. Vad resultatet visar och vad teorin berättar bör 
hörselkåpor användas av samtlig personal under arbetsdagen. Arbetet som montörerna 
utför är inte beroende av att kunna kommunicera och de finns heller inga ljudsignaler på 
arbetsplatsen, därför borde inte hörselkåpor anses som något problem att bära hela tiden 
i arbetet.
 I jämförelsen mellan de två ryggbelastningarna kom resultatet från biomekaniska 
beräkningarna fram som förväntat, att metoden då montören står upprätt är mindre bela-
stande för disken mellan kotorna. Eftersom disken inte är konstruerad för sido-belastning 
är den knästående metoden inget som bör utföras under långa arbetsdagar i längre peri-
oder. Personal som arbetar där på heltid löper stor risk att få ryggbesvär, då skjuvkraften 
på disken är 364 N. I detta fall är den stående metoden vid montering ett bättre val men 
något som inte tas med i beräkningarna är att däcket måste komma upp från marken till 
hjulhuset på något sätt, som oftast sker av egen handkraft. Vid den andra beräkningen för 
axelbelastningen tar beräkningen inte hänsyn till att mycket av belastningen övergår till 
biceps i läge B. Läge A har även ett större moment då däcket befinner sig längre ifrån 
momentpunkten än i läge B vilket skapar skillnader mellan lyftteknikerna. Eftersom 
axlarna avlastas av andra muskelgrupper i Läge B kan därför denna beräkning vara felak-
tig för belastningen i deltoid. Att jobba närmare kroppen är känt för att vara enklare och 
mindre belastande, så läge B är fortfarande något att rekommendera före utsträckta armar. 
 Resultatet från EMG mätningarna kan anses relativt tillförlitliga. Problemområden 
som fastställdes handlade främst om att välja ut rätt muskler, sedan att lyckas mäta dessa 
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på ett lämpligt och korrekt sätt. Genom att upprätta olika försöksuppställningar kunde 
det antas att valet av muskler var korrekt för experimentet. Svårigheter förutsågs också 
med placering av elektroder, dels för att hitta bra punkter på muskeln, men även att hitta 
ett ställe på muskeln där största effekt av aktiviteten kan mätas. Till det tillkommer prob-
lemet att placera elektroderna så att det verkligen träffar muskeln där man önskar.
 Brus vid EMG-mätningen var andra orosmoment, men visade sig vara ett relativt 
litet problem. Filtreringen lyckades få bort det mesta av bruset och en ganska ren signal 
från muskeln kunde tydas. Varje moment genomfördes fyra gånger och redovisas med 
ett medel av den högsta spänningen och medelvärdet av spänningen under varje lyft. På 
detta sätt antas goda värden för analys vara framarbetade, och jämförelse mellan de två 
arbetsmomenten går lätt att analysera vidare.  
Resultatet från EMG mätningarna visar också tydligt att belastningen i deltoid blir my-
cket större om man lyfter från knästående jämfört med stående och har möjlighet att 
komma närmare bilen. Vad gäller ryggmusklerna ser man också att montören belastar 
snett vid lyft från golvet. Detta kan vara beroende på montörens högerdominans, men 
kan också vara en följd av att montören vill hålla balansen i lyftet med den ena sidan 
vilket leder till att montören belastar ryggen ojämnt. 
 Resultaten av de använda analysmetoderna uppfyller de uppsatta målen väl och ger 
en god grund för vidareutveckling och konceptframtagning. Tydliga problemområden 
är definierade och i många delar också kvantifierade. Många tydliga spår till förbättring-
sområden kan urskiljas och stå till grund för konceptarbetet. Beroende på val av koncept 
kan ytterligare undersökningar och analyser behöva göras utöver denna förstudie.
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Koncept 8 SaxAid
Felix Färm 
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Introduktion
Att tillämpa ergonomi betyder att studera hur människor interagerar med produkter, pro-
cesser, miljöer och system för att förbättra dem, dvs. göra dem enklare, säkrare, bekvämare 
och effektivare att använda. 
 Detta projekt är en del av kursen A7013A Ergonomi 2 på Luleå tekniska universitet 
och har undersökt arbetet på en däckverkstad ur ett ergonomiskt perspektiv. Två olika 
sorters monteringspositioner har analyserats då ett däck ska monteras på en bil vid skifte 
av däck, vilket innefattar stor fysisk ansträngning och är belastande för kroppen, främst 
ryggen. De biomekaniska analyserna i kontextfasen har visat att montera ståendes med 
upprätt rygg belastar ryggdiskarna minst, till skillnad från ett knästående arbete med 
böjd rygg. Den stående arbetsställningen kan fortfarande förbättras eftersom däcket ska 
lyftas upp till arbetshöjd vid montering. Detta projekt innehåller ett tilläggskoncept till 
en saxlyft som tar bort det manuella lyftet för montören och förbättrar det ergonomiska 
arbetet.

SYFTE OCH MÅL
Arbete på däckverkstäder är fysiskt belastande, särskilt för ryggen då däck lyfts manuellt 
för det mesta av montörerna. Detta projekt förväntas att minska ryggbelastningen för 
montören då de lyfter upp däcket till arbetshöjd genom att installera en tilläggsmodul 
till en saxlyft. Målet är att genom en förundersökning över montörernas arbete, finna 
konceptuella förslag för ett bättre arbete ur ett ergonomiskt perspektiv.

KONTEXT
Projektet har utförts på en däckverkstad under högsäsong där däckbyten utförs fyra 
gånger i timmen per arbetsstation. Arbetet är stressigt, bullrigt och tungt belastande eft-
ersom ett däck väger runt 20 kg och inga enkla hjälpmedel för lyft finns tillgodo. 
 I konceptfasen genomfördes olika analysmetoder av projektgruppen och via analys-
metoden OWAS, som utfördes på en arbetscykel, framkom det att montören arbetade i 
böjd eller i böjd och vriden arbetsställning i sammanlagt 25 procent av arbetstiden. Böjd 
arbetsställning i kombination med tunga vikter eller i annorlunda arbetsställningar med 
benen kan ge ryggbesvär (Chowdhury S, Boricha, & Yardi, 2012).
 I däckverkstaden finns två typer av lyftar där biomekaniska beräkningar har gjorts för 
att beräkna belastningen på ryggdisken mellan ryggkotorna L5/S1. Den ena arbetsstatio-
nen innehållande en saxlyft med ramp, tvingade montören till att arbeta knästående en 
bit ifrån bilen vilket resulterade till en kompressionskraft och en skjuvkraft på ryggdisken 
med 4064 respektive 364 Newton. Det övre gränsvärdet för att ge väsentligt ökad risk 
för ryggbesvär är 4500 Newton på ryggdisken vilket belastningen ligger nära (Hägg, 
Ericson, & Odenrick, 2010). Vid arbete på den andra stationen som består av endast en 
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saxlyft, kunde montören arbeta ståendes och närmre bilen. Detta resulterade i att de 
biomekaniska beräkningarna för kompressionskraften på ryggdisken uppgick till 2026 
Newton och skjuvkraften till 63 Newton. Det stående arbetets kompressionskraft på 
disken ligger under det nedre gränsvärdet för att ge större ryggbesvär och därför skulle 
användning av saxlyften vara önskvärt (Hägg, Ericson, & Odenrick, 2010). Dock undgår 
montören inte att behöva lyfta upp däcken manuellt till arbetshöjd vilket detta projekt 
har försökt att hjälpa till med. 
 Montörerna får stora fysiska belastningar på ryggen då de ska lyfta upp däcken till 
monteringshöjd vid arbete vid en saxlyft. Detta projekts uppgift är förbättra den belast-
ningsergonomiska situationen genom att minska ryggbesvären för montörerna.

Metod och genomförande
För att kunna utveckla ergonomiska lösningar till olika arbetssituationer behöver vi 
kunskap om människans förutsättningar och behov vilket kan utforskas med olika 
metoder och tekniker.
Detta ergonomiprojekt har undersökt saxlyftsmarknaden med metoden benchmarking 
för att ge en rikare inblick om hur utvecklingen av saxlyftar pågår, ur ett ergonomiskt 
perspektiv. Med större kunskap om ämnet har Brainstorming senare använts för att finna 
ergonomiska lösningar till denna produkt.

BRAINSTORMING
Brainstorming är en vanlig metod som ofta utförs i grupper för att utveckla och ge 
förslag på idéer. Metoden uppmuntrar till fritt tänkande utan begränsningar för att kun-
na lösa specifika problem och det är viktigt att släppa på självcensuren. Med metoden 
vill man att kreativiteten ska spruta och inte hämma den med att ge kritik på föreslagna 
idéer. Det är viktigt att anteckningar följer med allting som genereras så idéerna kan 
förklaras om och vidareutvecklas med eventuella kombinationer av andra idéer. (Os-
valder, Rose, & Karlsson, 2010).
Metoden implementerades i detta projekt genom att kontextgruppen hjälptes åt att ge-
nerera lösningar till specifika problem i de tre huvudområdena inom ergonomi, belast-
nings-, kognitiv samt organisationsergonomi. Detta för att ge rikare idégenerering och 
olika synvinklar på till exempel belastningsergonomi.

BENCHMARKING
Begreppet beskrivs som en civiliserad form av industrispionage och med civiliserad 
menar man att företag för ett öppet samarbete mellan varandra. Det är ett systematiskt 
sätt att jämföra med, utveckla och lära sig av varandra med syfte i att få kunskap om 
branschen. Genom att använda benchmarking kan kunskapen omsättas till förbättringar 
i sin egen verksamhet i form av arbetsmetoder, rutiner och processer. Metoden används 

främst för att utveckla processer men den fungerar även på produkter. Genom att un-
dersöka marknaden och jämföra produkter med deras unika funktioner kan man finna 
snabba och smarta lösningar till nya produkter. (Johansson & Abrahamsson, 2010).  

METODDISKUSSION
För att verkligen undersöka om konceptet skulle hjälpa montörerna i deras arbete hade 
en fysisk modell i verklig skala kunnat hjälpa. Med en verklig modell hade man kunnat 
undersöka hur montörerna hade interagerat med tillägget till saxlyften, att till exempel 
kunna se om montörerna kommer att använda hjälpmedlet eller om det mer är i vägen 
för deras arbete. För att se om projektets mål gav positiv effekt ett bättre ergonomiskt ar-
bete. Benchmarking kan hjälpa brainstormingen för att ge rikare kunskap om branschens 
produkter och hjälpa till så att man inte ”uppfinner hjulet igen”. 

Koncept
Nedan redovisas slutkonceptet som är ett tillägg till en saxlyft för att förhindra manuella 
lyft som belastar ryggen.

SAXAID – ETT SAXLYFTSTILLÄGG
Tillägget är fördelaktigt eftersom det kan installeras på befintliga saxlyftar samt imple-
menteras till tillverkningen av nya saxlyftar och ingå som en baskomponent. Företag som 
har investerat i saxlyftar kan enkelt förbättra arbetet ur ett ergonomiskt perspektiv med 
en installation av detta tillägg. Eftersom tillägget är lättåtkomligt och hjälper montören 
till att montera på däck i en naturlig arbetsställning kommer de fysiska belastningarna i 
ryggen att minska. Ergonomiska arbetsställningar är lönsamt i det långa loppet (Johans-
son U. , 2007). 
 Tanken med konceptet är att utnyttja saxlyftens lyftegenskap då montören ändå hissar 
upp bilen till sin arbetshöjd. Då bilen står parkerad över saxlyften i sitt utgångsläge, rullar 
montören fram däcken parallellt med stolparna och placerar däcken på hängarna som 
står parallellt med lyftens långsidor. När montören hissar upp bilen till lämplig arbetshöjd 
kommer däcken därför följa med lyften upp. På detta sätt har montören ett nära 
hjälpmedel för de manuella lyften som är tungt belastande för ryggen. I intervjusamtal 
med montör A framgick det att hen hade ont i ryggen efter en arbetsdag (Montör, 2015).
I figur 1  illustreras hur tillägget skulle fungera om påmontering av däck på 
en bil ägde rum, med ett däck upphängt och en fri upphängare (röd ring). 
 Tillägget för saxlyften består av två reglerbara plattor på långsidorna av saxlyften för 
att kunna passa på de flesta bilar då de varierar i bredd. Dessutom är det nödvändigt för 
att föraren skall kunna komma ut ur bilen när den är parkerad på lyften. På plattorna 
som även kan agera som en liten arbetsyta står två upprättade stolpar med upphängning-
sanordning för däck. Avståndet mellan upphängningarna är tillräckligt brett för attkunna 
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Figur 1. Tilläggskoncept med och utan upphängt däck Figur 2. Sidovy som illustrerar montörens arbetsyta samt mellanrummet mellan däcken
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hålla två däck på plats, se figur 2. SaxAid är ett lättinstallerat tillägg till en saxlyft för 
minskad fysisk ryggbelastning hos montörerna.

Diskussion
SaxAid som är ett enkelt tillägg till saxlyftarna kommer vara lätt införskaf-
fat och ha låg inköpskostnad då företagen inte behöver byta ut sina be-
fintliga lyftar. Genom att ta bort en stor belastande del i arbetscykeln 
kommer montörerna att vara effektivare och må bättre. Samtliga parter i företagshier-
arkin kommer att tjäna på att investera detta tillägg för ett bättre ergonomiskt arbete. 
Dessutom passar SaxAid montörer av olika längd, då det går att justera arbetshöjden med 
hjälp av saxlyftens lyftsystem.
 SaxAid är något som kunde införas som baskomponent i saxlyftarnas utformning. Idag 
finns det inget större utvecklingsarbete i ergonomisk synvinkel inom bilservice förutom 
när det gäller maskiner som effektiviserar processerna, till exempel med maskiner vid 
fälgbyte. Genom att införa denna sortens tillägg i däckverkstäder och få montörerna att 
arbeta i en mer upprätt arbetsställning har syftet med denna rapport upprättats. Målet att 
finna ett konceptuellt förlag som kan användas inom däckverkstäder har även uppfyllts 
väl.
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Koncept 9 Bättre 
ergonomi i 
däckverkstad
Ronny Higberg
Luleå tekniska universitet 2015

Introduktion
Detta projekt är ett fortsättningsarbete på en studie av en däckverkstad som 
gjordes med syfte att identifiera problemområden med avseende på ergonomi. 
Vidareutvecklingsarbetet från kontextfasen har utförts av en person med syfte 
att utveckla ett konceptuellt förbättringsförslag.

SYFTE OCH MÅL
Syftet var att förbättra arbetsplatsen utifrån ett ergonomiskt perspektiv med bibehållen 
eller förbättrad effektivitet och kvalitet. Målet var att kunna presentera ett koncept som 
skulle kunna appliceras på dagens däckverkstad och leda till förbättringar på de ergono-
miska problem som identifierades under kontextstudien av verkstan.

KONTEXT
Den huvudsakliga grunden utifrån vilken konceptet utformades är hämtat ur studien 
som gjordes av däckverkstaden med avseende på ergonomi. Projektet avgränsades till att 
enbart beakta arbetet kring själva hjulskiftningen, andra tillhörande delar såsom däck-
hotell och tvätt har lämnats utanför detta projekt. Då transport av däck till och från ar-
betsstationen utgjorde ett identifierat belastningsergonomiskt problemområde har dessa 
moment delvis beaktats i konceptutformningen.
 De bedömda problemområdena i den undersökta däckverkstaden visade sig fram-
träda i form av transport av verktyg och av däck. Eftersom verkstaden i allmänhet samt 
arbetsområdet närmast bilen var väldigt rörigt, var det nästan omöjligt att använda hjälp-
medel såsom däckkärra eller lyfthjälpmedel. Den svåröverskådliga och ostrukturerade 
arbetsplatsen medförde också att arbetaren inte kunde ha verktyg och däck nära sig för 
att slippa onödigt spring.
 Ett annat tydligt problemområde var skillnaden i hur man arbetade vid de olika typ-
erna av liftar. Till detta hör lyft av däck upp och ner för av- och påmontering, vilket varit 
fokus i detta projekt.
 Att förbättra arbetet för samtliga i verkstaden var naturligtvis önskvärt och förhop-
pningsvis kom förbättringarna på arbetsstationen för hjulskifte att få ringar på vattnet 
och hjälpa även andra arbetsstationer på däckverkstaden. Det skulle exempelvis kunna 
vara så att det förbättringarna som vidtogs kan tillämpas på andra stationer eller att goda 
exempel och attityder om vikten av ergonomiskt korrekt arbetssätt motiverar andra att 
följa initiativet.
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Metod och genom-
förande
Att tillämpa ergonomi betyder att studera hur män-
niskor interagerar med produkter, processer, miljöer 
och system för att förbättra dem, dvs. göra dem enkla-
re, säkrare, bekvämare och effektivare att använda. För 
att kunna göra det behöver vi kunskap om människans 
förutsättningar och behov samt metoder och tekniker 
för att utforska detta.
 Konceptframtagningen inleddes med att gruppen 
som gjort studien av däckverkstaden, tillsammans ge-
nomförde en brainstorming om vilka olika infallsvin-
klar problemen kunde beaktas ifrån. Därefter inleddes 
det enskilda konceptframtagningsarbetet.Konceptet 
arbetades i huvudsak fram genom en systematisk kon-
ceptframtagningmodell. Modellen kryddades med en 
del kreativa metoder och kompletterades slutligen med 
en organisering av hela arbetsplatsen.

SYSTEMATISK KONCEPTFRAMTAGNING
För att på ett systematiskt sätt arbeta fram konceptuella 
förbättringsförslag användes metoden ”Four I:s for in-
novation”, där man med fyra stycken steg arbetar från 
inrutning av krav, genom en kreativ fas för att slutligen 
uppnå ett slutligt koncept (Bergström, Ericsson, Törlind, 
2011). 4I4I förkortas metoden, där de fyra I:na står för 
”inspiration”, ”immersion”, ”ideation” och ”imple-
mentation”.
 Bergström mfl.  menar att i det första steget, inspira-
tion, definieras skaparutrymmet genom att man identi-
fierar behov, användare, hur och var lösningen kommer 
att användas. I den andra delen, immersion,  vilket kan 
översättas till fördjupning eller absorption, kommer be-
hoven att knytas samman till något som blir projektets 
målbild. Här är det dock mycket viktigt att man inte 
blir för specifik i vilken riktning projektet skall ta, utan 
skapar en målbild som kan hjälpa till att hålla projektet 
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inriktat på behoven genom hela designarbetet, enligt Bergström mfl. När målbilden är 
klar menar Bergström mfl. att man bör hitta en arbetsplats där arbetsgruppens kreativitet 
gynnas, i detta stadie är det kvantitet av idéer som är målet. Då arbetet genomfördes ens-
am i denna fas användes explaroative sketching (Olofsson & Sjölén, 2007), där det kreativa 
arbetet inleddes med att frimärksskisser, s.k. thumbnails skissades på alla tänkbara lösning-
ar. Av dessa kunde sedan tre idéer väljas ut och skissas på för att utforska vidare. För att få 
en ytterligare bredd av idéer användes metoden slumpvisa ord som med hjälp av slumpade 
ord från en ordgenerator skissades till idéer (Creativitygames.net, u.å.).
 Med en massa idéer kunde sedan nästa fas inledas. I denna del av den systematiska 
processen skall idéerna kombineras till ett slutligt koncept, helt enligt Bergström, Erics-
son, Törlind, 2011. I denna del gjordes ett jämförelser till målbilden för projektet och 
olika delar från idéerna kombinerades till ett koncept. Idéer skissades för att visa hur 
koncepten kunde se ut i verkligheten och det slutliga konceptet togs form.
Av det slutliga konceptet gjordes också en modell, se figur 2, i papper för att utvärdera 
möjligheterna att genomföra idén och för att kunna hitta ytterligare förbättringar.

FYSIKALISKA FAKTORER
Resultaten från de kreativa metoderna gav bra förslag på förbättringar, men kändes inte 
helt tillfredsställande. Av denna anledning studerades också arbetsplatsen för att se om 
några ytterligare förbättringar kunde göras. De fysikaliska faktorerna betraktades och 
förbättringar presenterades i första hand utifrån arbetsmiljöverkets rekommendationer 
på området.

5S - SORT, SET IN ORDER, SHINE, STANDARDIZE, SUSTAIN
Lean production som fritt översatt kan kallas för mager produktion är en tolkning av 
de studier som gjorts av de framgångsrika japanska industrierna med Toyota i täten. 
Huvudprincipen i Lean Production är att man försöker arbeta utifrån en helhetssyn och 
vill förbättra alla delar inklusive levarantörer och även kunderna. Man ser alltihopa som 
ett sammanhängande system och där förändringar i en del förändrar hela kedjan. De ur-
sprunliga modellerna från Japan har förändrats och tolkats för att passa in i västerländska 
företagskulturer och vissa delar har då plockats ut och får då ofta gå under namnet Lean 
Production (Sandkull & Johnasson, 2000).
 En sådan del är 5S, som användes inom Toyota för att åstadkomma en ren, städad och 
välorganiserad arbetsplatsen som kan anses vara en grundpelare för att uppnå förbättring-
ar (Dennis, 2007). 5S står för ”Sort, Set in Order, Shine, Standardize, Sustain” och kan 
tolkas som sortera, systematisera, städa, standardisera och sköt om. Dessa nyckelbegrepp 
handlar om att hålla ordning på arbetsplatsen vilket skall ge en överskådlig arbetsplats, 
som är självförklarande och där avvikelser direkt kommer att synas och dra uppmärksam-
het till sig och därmed åtgärdas (Dennis, 2007).

METODDISKUSSION
Explorative sketching, är en bra metod till en början och kan vara bra för att få de första 
idéerna på papper och möjligheten att ha något att jobba vidare på. 
 Slumpvisa ord är en metod som av egen erfarenhet alltid genererar mycket idéer. Det 
är också en metod som stimulerar till att vara kreativ i och med att man måste försöka 
anpassa ord som inte är förväntade som lösningar till det tänkta problemet. Det känns 
också som att denna kreativa metod är i princip outtömlig på idéer, så länge det finns nya 
ord att generera.
 Genereringen av koncept kunde ha gjorts systematiskt exempelvis genom att värdera 
idéerna mot hur väl de uppfyller målbilden eller behoven med hjälp av en matris. Valet 
att diskutera och ta det som kändes mest lämpligt utifrån problemet kändes ändå skäligt 
i detta fall.

Koncept
Behoven identifierades i stora drag utifrån i dokumentation från studiebesöket på 
däckverkstaden. Ur problemområden från förstudien kunde konstateras att montören 
får röra sig över stora områden, ofta hantera däck samtidigt. Montören måste lyfta ner 
och upp däck till bilens nav och eftersom det är väldigt stökigt i lokalen kan tillgängliga 
hjälpmedel främst för däcktransport inte användas fullt ut. Till detta kan läggas till de 
fysikaliska faktorer som ej var tillfredsställande. Därmed kom den slutliga fokusen att 
handla om följande behov:
�� Däck och nav på bilen i samma arbetshöjd

�� Ordning i lokalen

�� Däck, montör och nav på bilen nära varandra

Utifrån dessa behov kunde konstateras att det inte var hanteringen av däcken som var 
det stora problemområdet när det kommer till belastningsergonomi på arbetsstationen. 
Med denna slutsats kunde en målbild, ett ”mission statment”, formas: ”Projektets mål är 
att möjliggöra ett mer ergonomiskt arbetssätt för hanteringen av bildäck med fälg på en arbetsstation 
i en däckverkstad”.
Utifrån denna målbild kom idéerna att fokusera på att förbättra hanteringen både med 
hjälpmedel och bättre arbetssätt.  Totalt kunde ett 30 tal mer och mindre galna idéer ar-
betas fram med hjälp av skisser. Efter att några slagits ihop, andra strukits kunde idéerna 
struktureras ihop till en del konkreta förslag att arbeta vidare med. Av det utforskande 
skissandet kunde fyra konkreta idéer urskiljas.

Creativitygames.net
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�� Ha en arbetsgrop för arbetaren, på detta sätt blir ordinarie markplan i arbetshöjd och därmed däck och 
verktyg som ligger på golvet

�� Ha ett lyfthjälpmedel monterat på varje sida av billyften som når till fram och bakdäck

�� En avlastningsyta där man lägger däcken som skall skiftas till innan bilen lyfts från marken.

�� Arbetsytor som dras ut ur saxlyften under hjulhuset där man kan avlasta under lyftet.

De genererade slumpvisa orden var: spotta, konduktör, domare, ljus, ätande, vägskylt, och 
legenden. En del ord var svårare än andra men denna metod generar framförallt kvan-
titet. Ett urval av idéerna från slumpords session var; Spotta fram däck från däckhotellet, 
Spotta upp däck med tryckluft från golvet, Konduktör som kommer med däcken i ut-
byte mot arbetsorder, Domare som bedömer om man arbetar ergonomiskt, varnar och 
visar ut vid felaktigt arbetssätt, samt ”blåser av” för vila, Ljus som visar var däcken finns 
på arbetsgolvet, Belysta områden som skall vara fri från däck, verktyg och annat, Ätande 
hål där man matar in däcken som försvinner till däckhotellet, Instruerande skyltar kring 
arbetsstationen som visar hur man ska arbeta ergonomiskt, Skyltar som visar var verktyg, 
däck och annat skall placeras för att hjälpa till att hålla ordning, Sprida en legend om den 
ergonomiska arbetaren.Vid bedömningen av idéerna från ”ideation”-fasen kunde några 

bra idéer urskiljas.

�� Använda billyften för att hissa upp däcken

�� Använda en utdragbar avlastningsyta vid montering

�� Transportsystem för däck som skall via tvätt till hotellet för att slippa hantera   dem manuellt

�� Informera genom skyltar/berättelser om skaderisker och hur man bör undvika dem

Utifrån skisser som gjorde på ovan nämnda idéer kunde ett slutligt koncept fastställas en-
ligt figur 3.Detta koncept inleds med att man hänger på utbyteshjulen på billyften intill 
varje monteringsställe, hissar upp bilen och däcken, drar ut en avlastningsyta under det 
monterade däcket på bilen, sedan monterar man av däcket och hänger det på billyftens 
andra upphängning, ställer utbytesdäcket på avlastningsytan och monterar det nya däcket. 
 När momentet är upprepat på alla fyra hjulen på bilen hissas allt ner och de utbytta 
däcken samlas ihop och skickas vidare till hotellet. Detta koncept minskar de manuella 
lyften av däck med hjälp av tekniska hjälpmedel och minskar därmed risken för problem 
med främst rygg och axlar (AFS 2012:2 § 6). 
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 Den första insatsen i verkstaden bör vara att byta ut de liftar med ramp, då des-
sa försvårar arbetet genom att montören måste lyfta däcken långt från kroppen, vilket 
inte är att rekommendera ur en belastningsergonomisk synpunkt (AFS 2012:2, § 6). De 
biomekaniska beräkningarna samt ytEMG-mätningar som gjordes i förstudien bekräftar 
att saxlyften utan ramp ger mindre belastande arbetsställningar.
 För att förbättra ljusförhållandena föreslås att samtliga liftar flyttas in närmare portar-
na, samt att samtliga lysarmaturer rengörs och får nya, fungerande lysrör (AFS 2009:2). 
Lysrören bör också sänkas ner och placeras i området mellan bilarna för att ge ljus där 
montören behöver det (AFS 2009:2 11 §). Efter denna förbättring bör nya ljusmätningar 
genomföras för att säkerställa tillräckligt arbetsljus. Vidare åtgärder om ovan nämnda ej 
skulle vara tillräckliga är en kompletterande belysning exempelvis från rampen eller från 
golvet bakom montören skulle också ge ett tydligare arbetsljus.Vid mätningar av ljudet 
kunde tydligt urskiljas tre typiska moment i verkstaden som orsakade höga ljud.

�� Tömning av luft ur däck, så kallad pysning.

�� Den manuella tvättningen av däck.

Av den anledningen föreslås även att arbetet där pysning av däck samt den manuella 
tvätten isoleras och från övriga verkstaden (AFS 2005:16 4 §). Ett ytterligare arbetsmo-
ment med relativt höga ljudtrycksnivåer var lossning och åtdragning av hjulbultar med 
mutterdragare vilket bör göras med hörselskydd (AFS 2005:16 5 §). 
 Att använda en skruvdragare som drar åt skruvarna istället för att ”slå” in dem skulle 
eliminera ljudet men då skulle en större påfrestning tillkomma på handen i form av högt 
vridmoment som måste hållas emot, därför föreslås vidare utredning av detta område för 
att få fram bästa möjliga lösning.
 Det kunde enkelt konstateras att det saknades system, rutiner och riktlinjer för ordning 
och reda i verkstaden. Redskap och däck låg utspritt över hela lokalen vilket orsakade 
problem att hitta saker, använda hjälpmedel och troligen också upplevdes stressande. 
Dessutom tillkommer till följd av detta svårigheter att hålla rent och därmed blir direkt 
hälsovådligt (2009:2 16 §).
 För att möjliggöra användandet av hjälpmedel samt minska på stress föreslås att verk-
staden struktureras upp, upprättar rutiner och att man framöver eftersträvar ordning och 
reda. På enklaste sätt bör man därför implementera Toyotas 5S, vilket också i vissa fall har 
visat sig få arbetarna att bli mer delaktiga i förbättringsarbete (Yu, Al-Hussein, Al-Jibouri, 
Telyas, 2013)

Diskussion
Resultatet av arbetet visar på att det fanns tydliga förbättringsåtgärder för montörerna i 
däckverkstaden. Det kan vara svårt att motivera stora förbättringsåtgärder och ombygg-
nationer för en verksamhet som fungerar under den korta men onödigt intensiva peri-
oden när säsongsskiftningarna av däck förefaller. 
 Men det finns också vissa indikationer om att man genom att organisera om och för-
bättra arbetsplatsen kan åstadkomma vinning även för företagets del till följd av skonsam-
mare och effektivare arbete. Ytterligare anledning att genomföra framförallt 5S är att 
det underlättar och bidrar till förbättringar även utöver högsäsongerna. Dessutom finns 
troligen stora möjligheter att använda lågsäsongerna till att slipa in rutiner och planera 
på vilket sätt man skall arbeta med det dagliga 5S punkterna även under stressiga delar av 
arbetstiden.
Detaljutformningen av koncepten kunde ha gjorts mer utförligt och i samråd med even-
tuella användare från däckverkstaden. Fler detaljer kring säkerhet och skydd av bilen kan 
också behöva läggas till. 
 Vad gäller organiseringen och förbättringarna i lokalen finns också mer att göra. Det 
finns troligen fler steg med avseende på exempelvis Lean som skulle förenkla och förbät-
tra arbetet på däckverkstaden. Detta är ett område som jag ser störst potential till hållbara 
förbättringar i och med användarnas egna involvering i förbättringsarbetet.
 

arbetsljus.Vid
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Koncept 10 
Däcklyft
Elin Roos
Luleå tekniska universitet 2015

Introduktion
Vid ett däckskifte sker en mängd olika arbetsställningar med olika påverkan på 
den mänskliga kroppen. Utifrån den tidigare beskrivna kontextfasten framkom 
det att förhållandevis tunga lyft sker och detta flera gånger dagligen. Det kunde 
även konstateras att sämre arbetsställningar där montörerna arbetar med bland 
annat böjd rygg och sned bål förekommer i större utsträckning än vad det borde. 
I flera fall är denna sorts arbete så pass belastande att det kan leda till ryggont 
och besvär (Hägg, Ericson, & Odenrick, 2010). Arbetet har analyserats på en 
däckverkstad i Luleå kommun och står till grund för detta projekt. Fokus vid 
denna rapport har varit att framställa ett hjälpmedel för montörerna, så att bela-
stande arbetsställningar undviks så långt det är möjligt vid ett däckbyte. 

SYFTE OCH MÅL
Syftet till detta arbete har främst varit att förbättra arbetsställningarna som uppkommer 
vid ett däckbyte. Detta eftersom vissa av ställningarna kan vara belastande för ryggen och 
senare även leda till ryggbesvär och värk. Målet har varit att undersöka och hitta ett bra 
hjälpmedel som kan underlätta arbetet för montörerna vid bytet av däck. Ett hjälpmedel 
som inte ses som ett stressigt extramoment och som är tilltalande och effektivt att använ-
da. Vid implementeringen av detta hjälpredskap hoppas de mer belastande arbetsställn-
ingarna elimineras eller till stor del förminskas vid däckbyte.  

KONTEXT
På en däckverkstad i Luleå kommun utförs däckbyten dagligen på olika sorters bilar. 
Under högsäsong kan däckbyte ske upp till fyra gånger per timme och station, vilket 
kräver extra utomstående arbetskraft för att klara av trycket. Detta arbete har observerats 
och analyserats både då det gäller fysikaliska faktorer och ur en belastningsergonomisk 
synvinkel. Utifrån resultaten av de biomekaniska beräkningarna framkom det att belast-
ningen på ryggen vid knästående däckbyte var nära det övre gränsvärdet på 4500N. Ett 
så pass högt värde medför stor risk för ryggbesvär (Hägg, Ericson, & Odenrick, 2010). 
Den stående arbetsställningen gav något bättre värden men fortfarande en belastning 
främst på ryggen. Från analysen med OWAS upptäcktes flertalet arbetsställningar med 
böjd, vriden eller böjd och vriden bål. Detta i kombination med tunga lyft och tyngd-
punkten på endast ett ben eller böjda knän gav höga siffervärden enligt metoden, vilket 
innebär att arbetsställningen borde ses över och kräver åtgärd snarast (Shivani Chowd-
hury Salian, 2012).
 Den primära målgruppen är montörer på däckverkstäder som arbetar med saxlyftar 
och där sämre arbetsställningar med böjda och vridna ryggar förekommer tillsammans 
med tunga lyft. Hjälpmedlet skulle även kunna användas av privatpersoner.
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Metod och genomförande
Att tillämpa ergonomi betyder att studera hur människor interagerar med produkter, pro-
cesser, miljöer och system för att förbättra dem, dvs. göra dem enklare, säkrare, bekvämare 
och effektivare att använda. För att kunna göra det behöver vi kunskap om människans 
förutsättningar och behov och metoder och tekniker för att utforska detta. Med stöd 
från resultaten i kontexten valdes infallsvinkeln mot montörernas olika arbetsställningar 
vid däckbyte.  

BRAINSTORMING
Brainstorming bygger på idégenerering av den enskilda individen, grupper eller organi-
sationer med målet att komma på så många idéer som möjligt för att lösa ett problem. Vid 
användandet av denna metod är det viktigt att kritik inte används och att kombinationer 
och förbättringar av de befintliga idéerna inte görs. Vilda idéer uppmuntras gärna i den-
na tankefas. Detta genererar kvantitativa lösningar snarare än kvalitativa, för att dessa ska 
kunna förbättras senare (Litchfield, 2008). Användandet av denna metod skedde tillsam-
mans i grupp om samma fyra personer som arbetat med kontextframtagningen, detta för 
att få en bredare bild på problemet och vilka infallsvinklar som fanns att behandla samt ge 
en större mängd lösningsförslag. Idéerna och förslagen som kom fram genomarbetades 
därefter enskilt. 

BENCHMARKING
Metoden benchmarking innebär att man undersöker vad konkurrenter runtomkring 
tillverkar och vad som är attraktivt på marknaden. Användningen av denna metod kan 
ge information om vad som varit framgångsrikt och som lyckats på marknaden, och 
därmed ge bra riktlinjer och något att jämföra med. På detta sätt kan man lära, analysera, 
utvärdera och få kunskap för att själv kunna göra förbättringar i den egna verksamheten. 
Detta kan göra att rutiner och processer som inte fungerat tidigare förhindras att an-
vändas igen (Johansson & Abrahamsson, 2010).Utförandet av benchmarkingen gjordes 
främst via hemsidor till flertalet återförsäljare av däckkärror. Även hjälpmedel för att 
enklare byta däck undersöktes för att se vad som redan fanns på marknaden. Detta för att 
kunna utvärdera och jämföra de befintliga hjälpmedlen med det framtagna konceptet i 
kombination med montörernas egna åsikter vid studiebesöket som ägt rum.

METODDISKUSSION
Något som hade kunnat styrka resultatet hade varit att ta fram en modell av konceptet 
att göra användartester på. Med hjälp av en sådan modell hade man kunnat se om och 
hur det skulle kunna användas, om det verkligen bidrar till förbättring och ergonomin 
och därmed hjälpa montörerna.

 

Figur 1. Sidovy av däcklyften.
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Koncept
Det slutgiltiga konceptet, däcklyften, är ett resultat av främst benchmarkingen i kom-
bination av brainstormingen. Till en del har även intervju med montör A hjälp då hen 
ansåg att de tillgängliga hjälpmedlen inte är bra nog vid den vertikala förflyttningen och 
monteringen av däcken, vilket då istället görs manuellt (Montör A 2015-05-20).
Fokus valdes på en produkt efter informationen från kontexten att många tunga lyft 
och sämre arbetsställningar förekommer vid däckbyten. Valet motiverades även av att 
däckbyten sker flera gånger per dag och är väldigt stressande moment vid högsäsong. 
(se biomekaniska beräkningar och OWAS från Kontexten). Även vid observationer på 
däckverkstaden ansågs arbetet som slitsamt på rygg och muskler som samtidigt sker kon-
tinuerligt över hela arbetsdagen. Resultatet är en däcklyft på hjul som är ämnat att an-
vändas hela vägen från däckhotellet tills att däcken är fastmonterade på bilen, förutsatt 
att en saxlyft används som ger fritt utrymme under bilen. Däcklyften, som illustreras i 
figur 2, har plats för två däck samtidigt vilket gör att montören själv kan bestämma om 
hen vill lasta fram två nya däck direkt eller använda en plats för nytt däck och en plats 
till det utbytta däcket. Hjulen däcklyften går på är anpassade för ojämnt golv som kan 
förekomma i lokalen och är monterade så att dessa kan röra sig i olika riktningar, för en 
lättare manövrering. På vartdera bakhjul sitter en liten bromsspak som enkelt kan tryckas 
till med foten och på så sätt se till att lyften inte rör sig horisontellt då denna behöver 
stå på plats.
 Fördelen med produkten är många. Framdelen på däcklyften har en lutande ramp för 
att lätt rulla däcken från däckhotellet och upp på lyften. Väl ovanpå stannar däcken på 
grund av den radiella formen, anpassad för ett däck, se figur 3. Då detta hjälpmedel går 
på hjul är denna lätt att rulla bort till vald bil för montering. Eftersom produkten är anin-
gen högre än ett stående däck på marken kan montören även gå med mindre böjd rygg 
då denna styr bort däcklyften med däck manuellt till önskad plats. Däcklyften reglerar 
höjden med hjälp av ett pneumatiskt system som drivs av tryckluft, vilket styrs med en 
pedal på den sida där däcket önskas att höjdregleras, se figur 4. På detta sätt kan montören 
enkelt justera höjden som däcket skall komma upp i för en enkel montering.   
 Tryckluftstanken går lätt att byta ut då detta behövs genom att öppna luckan baktill på 
lyften som syns i figur 1.  Med hjälp av de små hjulen längs med lyftens sidor, kan denne 
flyttas så pass nära bilen att det endast är för montören att skruva fast bultarna. Detta utan 
någon kraftansträngning för att hålla uppe däcket själv. När däcklyften står utan däck 
är den lätt att putta åt sidan för att inte vara i vägen, alternativt sätta upp mot väggen. 
Med detta koncepts hjälp skall ryggbesvär förhoppningsvis förhindras då obekväma ar-
betsställningar med rygg och ben inte förekommer i lika stor skala som tidigare då 
däcklyften skall sköta det tyngre arbetet. Hjälpmedlet hade även kunnat vara till hjälp för 
hemmasnickaren till ett byte på hens bil. 

Diskussion
I dagens samhälle finns många framtagna hjälpmedel till att förbättra och förenkla däck-
bytet till montörens fördel. Dock står många av hjälpmedlen mestadels vid sidan om då 
dessa betraktas som att de tar mer tid än att bära däcken själv samt att det kan vara svårt 
att komma fram med dem genom verkstaden om den inte är städad. Med det framtagna 
konceptet finns förhoppningen att denna med fördel skulle användas vid ett däckbyte. 
Detta hade förhindrat många arbetsskador i främst rygg och skulle underlätta arbetet för 
montörerna. Tanken är även att denna produkt ska finnas i lika antal som arbetsstationer 
vilket gör den lättillgänglig. 
 Något som kan komma att påverka hur attraktivt konceptet kan komma att bli är att 
endast en däckverkstad betraktats och inte jämförts med arbetet på andra däckverkstäder. 
Arbetet utförs säkerligen på olika sätt av olika montörer och resultaten som analyserna 
gav i kontexten skulle därmed variera. Vid observationer på andra däckverkstäder kanske 
en helt annan produkt skulle behövas eller en mer systematisk lösning krävas. Samtidigt 
är den framtagna däcklyften attraktiv då den är lätt att ha att göra med och de belastande 
och tyngre arbetsställningar som ofta uppkommer under ett däckskifte försvinner. Däck-
lyften är förhållandevis låg i sin höjd vilket även skulle göra att den blir tilltalande då den 
lätt kan ställas åt sidan, mot en vägg och tar liten plats. Ett införande av produkten hade 
säkerligen kunnat skona många ryggar och få montörerna att må ännu bättre utan besvär.
 Med det framtagna konceptet och förhoppningarna att de böjda och vridna ar-
betsställningarna förebyggs har syftet med arbetet uppnåtts. Målet med detta arbete skulle 
även uppfyllas om implementeringen av denna produkt skulle leda till färre belastningss-
kador vid däckskiftningar. 
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Koncept 11 
Effektivisering för 
att minska stress
Christoffer Muhl, 
Luleå tekniska universitet 2015

Introduktion
Tungt arbete, stress och korta anställningstider är tillvägagångsätt och kon-
sekvenser som däckverkstäder tvingas till under deras högsäsonger på våren 
och hösten. Däckbyten är något alla bilägare måste göra och det har blivit mer 
och mer vanligt att överlåta både förvaring och byten av däck till en verkstad. För 
att klara högsäsongerna hyr verkstäderna av den anledningen ofta in extra per-
sonal under perioder på våren och hösten. Tidspressen är stor och de ergono-
miska tillvägagångssätten rationaliseras därför bort. Denna rapport presenterar 
tillvägagångsättet och ett lösningskoncept som kan förbättra däckverkstadsar-
betarnas arbetssituation.

SYFTE OCH MÅL
Fokus i detta projekt var att göra en omorganisation med målet att underlätta för 
montörerna att arbeta mer ergonomiskt. Ändringen ska sträva mot att minska stressen 
och därmed frigöra mer tid till återhämtning och hållbara arbetssätt.

KONTEXT
Den insamlade data som konceptfasen grundas på analyserades i en kontextfas som iden-
tifierade riskfaktorer så som tunga lyft och en otroligt hög stressnivå. Fokus kommer 
ligga på arbetsmomentet där hjulen monteras på och av när bilen är upphissad med en 
billyft av saxlyftsmodell. Målgruppen är montörerna på däckverkstaden som utför de 
tunga arbetsmomenten vid billyften. 

Metod och genomförande
Att tillämpa ergonomi betyder att studera hur människor interagerar med produkter, pro-
cesser, miljöer och system för att förbättra dem, dvs. göra dem enklare, säkrare, bekvämare 
och effektivare att använda. För att kunna göra det behöver vi kunskap om människans 
förutsättningar, behov samt metoder och tekniker för att utforska detta. 

BRAINSTORMING
Konceptfasen började med en brainstormingssession med gruppen från kontextfasen. 
Gruppen samlades framför en stor whiteboard och genererade massor med tankar om 
olika problem och lösningar för däckverkstaden. Inga negativa kommentarer fick ges 
förrän i slutet av passet. Detta dokumenterades både på whiteboarden och en mindmap 
vid sidan av. Detta gjordes för att hitta grundläggande behoven i som måste uppfyllas för 
att god ergonomi ska uppnås. Resultaten sammanfattas i figur 1 och har sedan legat till 
grund för hela konceptdelen.
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AVIX
I datorprogrammet AviX utförs tidsmetodsstudier med målet att identifiera det bästa till-
vägagångssättet. Det bästa tillvägagångssättet definierar AviX som det arbetssättet som går 
snabbast, ger bästa kvalitet och ger minst påfrestning för operatören. (Solme AB, 2014)
 De inspelade filmerna från studiebesöket analyserades först i AviXs Metodmodul. 
Här delas hela arbetscykeln upp i standardrörelser och standardtider. Resultatet av detta 
presenteras i cirkeldiagram (Solme AB, 2014), där arbetsmomentet är uppdelade i:
�� Värdeadderande tid, grön. Är endast när ett objekt placeras på slutliga platsen på slutliga produkten.

�� Nödvändiga åtgärder, gul. När arbetaren bland annat tar, hämtar, placerar eller   
avsynar delar och produkter

�� Väntan, orange. När arbetaren väntar på att en maskin ska bli klar.

�� Slöseri, röd. Bland annat när operatören tar onödiga steg, böjningar eller stora   
kraftansträngningar.

  
Även AviXs Balanseringsmodul användes under projektet. Denna visualiserar de olika 
arbetsmomenten för varje montör i tidsstaplar. Detta ger en bra överblick och enkelt att 
balansera produktionslinan till jämn och bra arbetsbelastning för varje montör, se figur 3 
(Solme AB, 2014).

METODDISKUSSION
Metodvalen har varit bra under detta projekt. Brainstormingen gav många nya tankar 
och idéer inför konceptfasen. De kreativa sessionerna skulle kunnat genomföras under 
en längre tid alternativt vid fler tillfällen. För att ge projektet en bredare grund att jobba 
på hade det krävts fler kreativa metoder. Det hade möjligtvis ökat projektets kvalitet yt-
terligare alternativt gett projektet en annan inriktning. 
 AviX har varit ett väldigt bra verktyg att jobba med. Det gav tydliga visualiseringar 
av nuläget som visade vart de stora förbättringsområdena fanns för att effektivisera pro-
cessen. För att öka resultatens tillförlitlighet krävs det att mer data analyseras. Resultaten 
från AviX bygger endast på hur en montör arbetar under endast en ledtid. Med mer data 
hade standardtider för att exempelvis montera på ett däck kunnat upprättas och ett mer 
tillförlitligt resultat hade genererats.

Koncept
Brainstormingssessionen resulterade olika problemformuleringar. Problemen kunde se-
dan grupperas till antingen Lokal eller Produkt. Tanken att genom att organisera om 
arbetsmomenten och layouten på lokalen för att ge montörerna möjlighet att jobba 
ergonomiskt grundades i denna brainstorm. Det blev sedan huvudhypotesen som kon-
ceptfasen kretsar kring.
 Stress kan ses som förekomst av yttre stimuli eller faktorer, stressorer, i miljön som 
på ett eller annat sätt är skadligt för människan. Människor reagerar dock olika på sam-
ma faktorer. Människan gör egna bedömningar av krav och problem, men också egna 
bedömningar över ens kapacitet. Utifrån detta kan stress definieras utifrån hur männi-
skans reaktioner på yttre stressorer och påfrestningar. Stress kan delas in i positiv och 
negativ stress. Positiv stress är när individen ser möjligheter att klara olika uppgifter och 
där uppgiften ses som en positiv utmaning. Negativ stress däremot är när uppgiften över-
stiger individens kapacitet. För att vända detta till en positiv utmaning kan arbetsmo-
mentet omorganiseras för att minska påfrestningarna på individen, eller öka individens 
kunskaper för att klara målen (Thylefors, 2010).

KONCEPTETS GRUND
I dagens läge jobbar det en montör vid varje lyft. Under studiebesöket tog detta 652 
sekunder och 34 % av tiden klassades som slöseri. Värdeadderande blev 1 %, nödvändiga 

Figur 1. Sammanfattning av brainstorming. 
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åtgärder 50 % och väntan blev 14% av tiden, se figur 2. Efter närmare analys av arbets-
momentet kunde man se att stor del av slöserifaktorerna kom från att montören skulle 
gå och hämta däcken från däckhotellet mitt under arbetsmomentet.
 Första effektiviseringsförsöket började först genom att öka personalen till två per-
soner/ lyft. På det viset kunde arbetsbelastningen minska för varje individ och då kan 
montör 1 gå och hämta däck medan montör 2 började avmonteringen av däcken. Denna 
effektivisering minskade takttiden något men fortfarande är det stora slöserier i monter-
ingskedjan. Frågan varför ska man hämta däcken från däckhotellet när kunden står och 
väntar ställdes utan att få ett bra svar. Koncept nummer två blev därför ett koncept där 
detta skulle undvikas.

KONCEPTET VIDAREUTVECKLAS
Arbetsbelastningen är säsongsvarierande med otroligt hög arbetsbelastning under totalt 
fem veckor/ år. Om man kan sprida ut arbetet mer borde därför stressen minska och 
frigöra mer tid till återhämtning. Konceptets vidareutveckling löser detta på följande sätt.
 Under lågsäsongen utförs alla byten av däck på fälg som ska göras för de kunder 
som har sina däck på däckhotellet. Däcken pumpas och görs redo för montering inför 
högsäsongen och sen läggs de tillbaka i däckhotellet. Inför en arbetsdag under högsäson-
gen hämtas de förberedda däcken från däckhotellet innan kunden anländer. I verkstaden 
kommer endast däck som ska monteras inom kort tid att lagras, då på bestämda ytor.   
 Kunden kommer och två stycken montörer byter tillsammans hjulen på bilen, kon-

trollerar trycket i däcken för att sedan hissa ner bilen. Bilen åker därifrån ca 8 minuter 
senare och kunden är nöjd över den snabba servicen. Montör 1 lägger de gamla däcken 
på en transportvagn och kör dem till tvätten medan montör 2 hissar ner bilen. Detta 
koncept minskar kundens väntetid med 7 minuter. Figur 3 jämför nuvarande arbets-
metod och konceptets tidsåtgång. Tiden visas på den stående Y-axeln. Beräkningar utifrån 
att omställningstiden mellan varje kund är tre minuter och en extra kontroll på trycket 
i däcken på en minut blir ledtiden 8 minuter. Det leder till att nuvarande takt med tre 
billyftar på 12 bilar i timman uppnås på ca 1,5 timmar med en lyft. Två billyftar klarar 
dagens takt med marginal. 
 Eftersom tvättstationen redan innan effektiviseringen var flaskhals kommer den vara 
det även i detta koncept. Lösningen med att gå ner till två billyftar gör att personal frigörs 
som då istället kan jobba på tvättstationen. Med två stycken högtryckstvättar som körs 
parallellt med den automatiska tvätten klarar tvättstationen 48 hjul/timma som mots-
varar 12 bilar, vilket är den krävda takten. Dessa beräkningar utgår från att den automa-
tiska tvätten tar sex minuter och en manuell tvätt tar fem minuter. På den tiden hinner 
även arbetarna på tvättstationen kontrollera papper till förvaring av däckhotell och köra 
ut hjulen till hotellet.
 I och med att tvättstationen hinner med transport till däckhotellet kommer mer plats 
att frigöras i verkstaden och de ergonomiska hjälpmedel som finns bli mer lättanvändba-
ra. Personalen som krävs för detta koncept skulle kräva samma antal anställda som det är i 
dagens läge, men med möjlighet till att anställa två montörer mindre under högsäsongen. 

Figur 2. Nulägesbeskrivning i Avix. Figur 3. Jämförelse i Avix mellan koncept (vänster) och nuläge med markering av bilens tid i verkstaden.
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Med sju stycken anställda blir det ingen anställd som hjälper montörerna i lagret och det 
blir endast en montör vid stationen där byte av däck och fälg samt balansering görs. 

Tabell 1. Redovisar antal arbetare per station
Per station (koncept) Totalt (koncept) Dagsläget
Billyftar 2 4 6
Tvätt 1 2 1
Lagerhantering 1 (1) 0
Däck och fälgbyten 1 1 1
Balansering 1 (1) 1
Totalt  9 9

Ett förslag på layout i verkstaden för koncept två togs fram för att visualisera
förändringarna i verkstaden. Det är en enkel layoutskiss där den stora förändringen är 
att det bara är två billyftar i verkstaden, se figur 4. De röda områdena är endast till för 
montörer som jobbar vid billyften och de gråa ytorna är transportvägar genom verksta-
den. Det underlättar framkomsten med däckvagnarna vid transport till och från däck-
hotell, mer plats till att använda däckvagnarna mer vid hjulbytena och en trevligare och 
mer öppen miljö att jobba i. Även en layout togs fram för en verkstad med tre lyftar för 
att visa att detta koncept även klarar de förutsättningarna, figur 5 
 Koncept nummer två bygger på produktionsteorin Just-in-time, som grundar sig i 
Toyotas produktionssystem. Den går ut på att det som behövs ska vara på rätt plats med 
rätt kvantitet vid den tidpunkt, (Bellgran & Säfsten, 2008). Däcken ska vara på plats när 

kunden kör in bilen och gamla däck som ska till däcktvätten ska inte staplas runt billy-
ften som i dagsläget. 
 Konceptet stödjer sig även på teorin 5S som också kommer från Toyotas produk-
tionssystem. Denna teori har fem punkter som alla börjar på S med fokus på att skapa 
ordning och reda på en arbetsplats för att göra det möjligt att öka produktionen. De fem 
punkterna, baserat på Klefsjö och Bergman (2012), är:

1. Seiri eller Snyggt och prydligt. Syftar inte enbart på att sortera saker utan även att ta bort allt som inte 
behövs på en arbetsplats.

2. Seiton eller Strukturera. Det handlar om att sätta allt på avsedd plats så att man lätt och snabbt kan hitta 
det.

3. Seiso eller Städning, Skapa rena och prydliga arbetsplatser.
4. Seiketsu eller Standardisering. Ett sätt att skapa ordning och reda både bland  personalen och 

arbetsplatsen
5. Shitsuke eller disciplin. Syftar på att underhålla och förbättra standarden. 

 

Figur 4. Layoutförslag med 2 billyftar. Figur 4. Layoutförslag med 3 lyftar. 
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Diskussion
Lösningsförslaget skulle ge både företaget och de anställda en förbättring. Företaget får 
ett smidigare arbetsflöde, nöjdare kunder och även en möjlighet till mindre personalkost-
nader under högsäsongen.
 För montören som individ skulle koncept betyda möjlighet till ett lugnare arbet-
stempo vilket både skulle minska risken att drabbas av stressrelaterade sjukdomar och 
belastningsskador. Montörerna får mer plats att kunna utföra de olika arbetsmomenten 
på rätt sätt. Transport av hjul med vagn kommer bli möjlig i större utsträckning vilket 
både avlastar och sparar tid för montören. 
 För att konceptet ska funka krävs strikta regler på vilken arbetstakt som det ska vara. 
Eftersom det är effektiviserat för att montörerna ska få möjlighet till vila mellan hjulbyte-
na är det därför viktigt att inte arbetsledaren eller montören jobbar snabbare än det. Det 
skulle innebära ännu intensivare arbete och större lager vid tvättstationen. Det hamnar på 
arbetsgivarens ansvar att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa 
och olyckor i arbetet förebyggs. (Arbetsmiljöverket, 2008) Om hjulbytarstationen kör på 
full fart i åtta timmar innebär det att tvättstationen behöver jobba två timmar mer för att 
få undan alla däck till däckhotellet. Det är inte syftet med konceptet men, risken är stor 
att det kommer inträffa. 
 Antalet anställda ökar under högsäsongen med fyra eller fem personer. Med lösning-
skonceptet kan möjligtvis arbetsstyrkan minskas med två personer. Det skulle gynna 
företagets ekonomi, men då skulle även resten av arbetarna få jobba mer. Lösningen med 
att ta in extra personal under högsäsongen ökar arbetsgivarens flexibilitet och minskar 
företagets kostnader jämfört med om de skulle ha fasta anställningar. Däremot kan de 
korta anställningstiderna orsaka oro och stress för de anställda då de inte får en trygghet 
och självklar plats på arbetsplatsen. Det kan uppkomma grupperingar mellan de fast 
anställda den inhyrda personalen. (Flecker, 2009) Vid studiebesöket var känslan av att 
tvättstationen var den av lägst rang. Arbetaren där var yngst i arbetsgruppen och det 
var märkbart att han inte hade något att säga till om. Han var endast anställd under en 
kort period för att tvätta däck. De sociala förhållandena på arbetsplatsen är inget som 
undersöks under projektet, men kan vara något som bör undersökas yterliggare i fortsatt 
arbete och beaktas i eventuell implementering.
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Kontext: 
Varuhantering
Andreas Berglund, Anton Falk, Joel Nilsson & Niklas Jäderblom
Luleå tekniska universitet 2015

Introduktion
I denna projektplan presenteras det undersökande arbete som utförts under 
kontextfasen, samt det resultat som kommit fram. 

KONTEXT
På systembolaget under en vanlig arbetsdag med varuhantering arbetar de anställda med 
att bland annat förflytta inkomna varor från lagret ut till själva affären, sortera varor samt 
inventera. Under denna kontextfas har några arbetsmoment valts ut, moment som ansågs 
vara intressanta att undersöka på grund av att de innehöll ansträngande rörelser ur ett 
ergonomiskt perspektiv. De arbetsmoment som fokuserats är olika sorters förflyttning av 
varor.  
 Det vanligaste arbetsmomentet när det kommer till varuhantering är förflyttningen 
av varor från lagret till affärshyllorna. Under detta arbetsmoment hämtar de anställda en 
pall med kartonger med varor från lagret och placerar dem på golvet vid de hyllor som 
ska fyllas på, sedan lyfter de ned kartongerna från pallen till golvet för att sedan lyfta 
upp flaskorna ur kartongerna till hyllorna. Beroende på vad det är för hylla så måste de 
anställda sträcka, alternativ böja, sig ofta. De använder dock vissa hjälpmedel när det är 
många kartonger som ska förflyttas från lagret. För förflyttning av varor från kartong till 
hylla finns inte några hjälpmedel, därmed har detta arbetsmoment valts ut. 
 De personer som projektet i första hand kommer att påverka är de anställda på sys-
tembolaget. Det kan också argumenteras att om de anställda får en mer ergonomisk 
arbetsplats, så kan samhället spara pengar som skulle ha gått till rehabilitering av arbetss-
kador.

SYFTE OCH MÅL
Syftet med detta projekt är att göra en ergonomisk analys av varuhanteringen på Sys-
tembolaget med hjälp av lämpliga metoder, samt att ta fram lösningar som åtgärdar de 
eventuella problemen. Målet med projektet är att komma fram till fyra lösningar som 
förbättrar den ergonomiska situationen för de anställda på Systembolaget.
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Metod
För att kunna få en uppfattning om ergonomin på systembolaget vid varuhantering har 
ett antal lämpliga metoder valts ut. För att kunna identifiera förbättringsområden har 
ljus-och ljudnivån undersökts,  samt anställda intervjuats. De olika arbetsrörelserna som 
identifierades undersöktes även med hjälp av EMG och biomekaniska beräkningar. 
I texten nedanför kommer de metoder som använts att förklaras mer ingående. 

BIOMEKANISKA BERÄKNINGAR
Biomekaniska beräkningar är en metod som handlar om att beräkna belastningar på 
leder i särskilda arbetsmoment genom att studera vilka krafter som verkar på kroppen. 
Metoden är mycket användbar för att jämföra belastningen mellan olika arbetssituationer 
och är lämplig för att visa på förbättringar med nya arbetssätt. Man kan även jämföra de 
uträknade belastningarna mot tabellvärden som tar hänsyn till frekvensen av momenten 
för att få en uppfattning om belastningens inverkan. 
 För att utföra biomekaniska beräkningar måste de krafter som är inblandade friläggas 
och till viss del förenklas, för att beräkningarna inte ska bli allt för komplicerade. Resul-
taten blir alltså approximativa och korrektheten bestäms av hur väl förenklingarna gjort. 
(Bohgard et al., 2001)
 Vi har dels använt metoden för att undersöka belastningen på L5/S1 (ländrygg), vid 
de tyngsta lyften av lådor, för att undersöka ifall belastningen är för hög gentemot re-
kommendationer. Undersökningen har gjorts för dels när man böjer på ryggen och dels 
när man står med rak rygg. Vi har även använt metoden för att jämföra belastningen på 
axlarna när man ställer upp flaskor vid olika djup på de översta hyllorna för att undersöka 
hur belastningen ändras. I det här fallet är det först och främst skillnaderna som är in-
tressanta och inte nödvändigtvis hur stora belastningarna är. Om vi vet skillnaden mellan 
olika utföranden vet vi hur mycket man kan minska på belastningarna genom att ändra 
arbetsmetoden. 
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) rekommenderar 
att kompressionskraften mellan L5/S1-kotorna inte bör överstiga 3400N, en gräns som 
skyddar 85 % av den kvinnliga populationen och 95 % av männen (Hidalgo et al., 1995)

EMG - ELEKTROMYOGRAFI
För att kunna avgöra hur olika arbetsmoment belastar musklerna hos personalen på syst-
embolaget genomfördes även en elektromyografi (EMG). För att göra detta undersöktes 
olika moment i butiken som ansågs vara ansträngande, antingen via intervjuer med per-
sonalen eller observationer av arbetsmoment. Arbetssituationerna återskapades sedan i 
rörelselaboratorium.  Med hjälp av ytelektroder mättes muskelkraften i sju olika muskler 
(Seniam, 2015), för att identifiera vilka moment som är ansträngande. 

Figur 1-2. Den undersökta arbetsplatsen och några av arbetsmomenten som undersökts. 



100

 De muskler som kontrollerades var underarmen (Extensor carpi radialis och Flexor carpi 
radialis), kappmuskeln (Trapezius), axelmusklerna (Deltoideus Anterior och Deltoideus Medi-
us), ryggmsuklerna (erector spinae höger och vänster) (Styrkeprogrammet, 2015)
 Den första situationen som undersöktes var momentet då personalen lyfter lådor på 
12-20 kg ned från pallar till golvet. Den maximala höjden för dessa lyft är cirka 110 cm. 
Under testet lyftes en låda som vägde 16 kg upp och ned några gånger från 108 cm.
 Sedan undersöktes momentet då arbetarna lyfter flaskor och burkar från lådorna på 
golvet till hyllorna. Dels undersöktes när man placerar en flaska längst in på hyllan och 
längst ut, samt på tre olika höjder, 160 cm, 80 cm och 10 cm.

LJUD
Metoden för att mäta ljud var i detta fall att nyttja mätutrustning för att identifiera mö-
jliga riskområden där ljudnivån är för hög gentemot Arbetsmiljöverkets (2015) rekom-
mendationer, vilket kan skada hörseln hos de personer som vistas i området. Genom att 
utföra denna mätningar är det möjligt att samla in data om ljudnivåer som kan vara farli-
ga, vilket förhoppningsvis leder till lösningar för att minimera bullret och därmed skapa 
en säkrare och behagligare miljö för de personer som vistas där. Detta är speciellt viktigt 
när det kommer till miljöer där personer ofta vistas långa perioder, som till exempel på 
fabriksgolv där det i de flesta fall finns många högljudda maskiner (Arbetsmiljöverket, 
2015). 
 För att kunna bedöma om ljudnivån på Systembolaget innebär en risk för de anställ-
das hörsel, använde sig gruppen av en ljudmätare för att på så sätt få fram data om ljud-
nivån. Några områden valdes ut både i lagret och på själva affärsgolvet, för att skapa en 
så omfattande bild av ljudnivån som möjligt. Mätningarna skedde bland annat i närheten 
av maskiner, men även i de lite tystare delarna, samt vid de lite mer intensiva arbetsmo-
menten, som till exempel när de inkomna varorna skulle flyttas från lagret och ställas på 
hyllorna i själva affären.   

LJUS 
På alla de platser där människor befinner sig är det viktigt att det finns en tillräckligt bra 
ljusnivå, detta eftersom en god belyst miljö underlättar bland annat arbete och säkerställer 
att den person som vistas där kan utföra det den ska göra på ett säkert sätt (Arbetsmil-
jöverket, 2015).  Enligt Arbetsmiljöverket bidrar en bra ljusnivå också till att ögonen 
påfrestas mindre vilket minimerar trötthet, därmed är det viktigt på en arbetsplats att 
ljusmiljön är bra. 
 Eftersom de anställda på systembolaget ofta går mellan lagret och affärsgolvet är det 
viktigt att ljusnivån inte skiljer sig för mycket. Detta eftersom det blir ansträngande för 
ögonen att ofta gå mellan två helt olika ljusmiljöer på kort tid. Det är också viktigt att 
arbetsmiljön är tillräcklig upplyst för att underlätta för de anställda när det kommer till 

Figur 3-4. Ljudmätning

http://seniam.org/deltoideusanterior.html
http://seniam.org/deltoideusmedius.html
http://seniam.org/deltoideusmedius.html
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att till exempel läsa på kartonger och etiketter. Vid kassorna är det också bra om ljusnivån 
ligger inom arbetsmiljöverkets rekommenderade värde.
 För att kunna bedöma om ljusnivån på systembolaget är tillräcklig bra användes en 
ljusmätare. 26 stycken mätpunkter valdes ut och markerades på en karta över arbetsom-
rådet. Hälften av mätpunkterna placerades på lagret och hälften av mätpunkterna på af-
färsgolvet. De olika mätvärdena placerades ut för att täcka så mycket av ytan som möjligt, 
samt täcka de områden som ansågs vara mest intressanta att mäta på.

INTERVJU 
Intervjuer gjordes vid två olika tillfällen. Den första intervjuade var en person mellan 20 
och 30 års ålder. Några av frågorna var inriktade mot arbetet i lagret, och begränsades 
då inom lagerlokalen, medan de andra inriktade sig mer mot arbetet ute i butiken innan 
öppning. Innan öppning avser arbetetsmomenten att plocka upp varor till butikshyllorna. 
Den andra intervjuade var en person mellan 40 och 50 år. Intervjufrågorna för båda de 
intervjuade bestod av olika frågor som berörde arbetsmomenten och därmed ergonomin 
i arbetsmiljön. 

Resultat
Genom att utföra ljudmätningen framkom det resultat som redovisas i texten nedanför 
och de uppmätta ljudnivåerna jämförs med arbetsmiljöverkets rekommendationer.
 Mätpunkt 1: Denna mätning utfördes bredvid en maskin som komprime-
rar stora kartonger till mindre kuber. Den uppmäta ljudnivån ligger under det un-
dre insattsvärdet på 80 dB för daglig bullerexponeringsnivå som Arbetsmiljöver-
ket (2015) fastställt, dock ligger maxljudnivån nära gränsen. Men med tanke på att 
denna maskin oftast inte är igång mer än 10 min per användning, samt att den an-
vänds de två första timmarna på arbetspasset så innebär inte denna ljudnivå spe-
ciellt stor risk för hörseln. Dock hade det varit bra om de anställda använde hör-
selskydd under detta arbetsmoment, enligt rekommendationer av Arbetsmiljöverket. 
 Mätpunkt 2: Denna mätning utfördes på lagret i närheten av en tvättmaskin. Den 
uppmäta ljudnivån ligger inte över insatsvärdet på 80 dB, men eftersom tvättmaskinen 
ofta är igång så kan man dra slutsatsen att detta är den normala ljudnivån på lagret. Även 
om nivån på ljudet inte överstiger 80 dB, så hade det varit bra om man kunde minimera 
det buller som tvättmaskinen för med sig.
 Mätpunkt 3: Den tredje mätpunkten valdes ut för att få en bild över hur ljudnivån är 
i själva affären under den tid då de anställda fyller på hyllorna med nya varor. Ljudnivån 
uppmättes här som högre än den vanliga nivån på lagret, detta eftersom de klirrande 
flaskorna skapade mycket ljud. Dock överstiger denna nivå inte 80 dB, men maxvärdet 
hamnar väldigt nära insatsvärdet. En felkälla med denna mätpunkt blir dock att de an-

ställda lyssnade på musik ur en högtalare och därmed blev det uppmäta värdet högre. 
Men eftersom de ofta verkar lyssna på musik vid detta arbetsmoment så kan man därmed 
anta att detta är den normala ljudnivån. 
 Mätpunkt 4: Den fjärde och sista mätpunkten var vid en maskin som man kan an-
vända för att suga fast lådor och på så sätt använda sig av den för att lyfta lådor. Det kan 
liknas vid en stor damsugare. Det uppmätta värdet här överstiger inte gränsnivån på 80 
dB, dock ligger den nära. Men eftersom denna maskin inte används så ofta eller speciellt 
länge, så kan man dra slutstaten att den inte skapar en ljudnivå som ger risk för hör-
selskador.
 Ljudnivån på systembolaget överskred aldrig den gränsnivåerna som Ar-
betsmiljöverket tagit fram, dock hamnade de uppmäta värdena ibland nära. Så  
även fast det verkar vara en relativt bra ljudmiljö finns det fortfarande områden 
som kan förbättras och framförallt bör hörselskydd användas i de fall där ljud-
nivån var nära gränsvärdena,  enligt  Arbetsmiljöverkets rekommendationer (2005). 
 De värden som uppmättes för ljusnivåerna på lagret varierade mycket. Vissa delar lig-
ger inom det rekommenderade värdet på 300 lux för arkivering (allmänbelysning), men 
under värdet för kontorsarbete på 500 lux, enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer. 
För att ge en mer jämnare belysning hade det varit bra om alla värden låg runt 500 lux 
och med mindre variation. Medelvärdet för ljusnivån på lagret blir 649 lux vilket är bra 
och på gränsen till att vara tillräckligt för arbete med höga krav på seende, vilket innefat-
tar värden som ligger över 750 lux. Dock varierar värdena som sagt väldigt mycket, vilket 
bidrar till att skapa en ojämn ljusmiljö (Arbetsmiljöverket, 2015).
 Ljusnivåvärdena som uppmättes på affärsgolvet varierar inte lika mycket som för 
de inne på lagret. Alla värden, förutom ett, ligger över den rekommenderade nivån för 
kontorsarbete på 500 lux. Många av dem ligger även på eller precis under nivån för ar-
bete med högre krav på seende. En mindre bra sak med ljusnivån är att den är mycket 
mindre vid kassorna. Värdet borde helst ligga över 500 lux för att vara ergonomiskt bra 
för personalen. Ljusnivån på 342 lux vid kassan är mindre än det lägsta uppmätta värdet 
på lagret (383 lux).
 Medelvärdet för ljusnivån på affärsgolvet är 702 lux vilket är på gränsen på vad som 
är rekommenderat för arbete med höga krav på seende. En sak som är bra är att det inte 
är så stor skillnad i ljusnivå om man kommer från lagret och ska till affärsgolvet, eller 
tvärtom, mätpunkterna på vardera sidan om dörren är 712 lux på lagret och 678 lux på 
affärsgolvet. Medelvärdet för ljusnivåerna på affärsgolvet och lagret skiljer sig bara med 
53 lux, vilket är bra. Dock finns det många platser på denna arbetsplats som är för mörka, 
speciellt på lagret och vid kassorna, enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer (2015).
 I intervjuerna framkom att det inom varuhanteringsdelen på systembolaget, innan 
öppning, tycks vara plockdelen som är den mest påfrestande delen. Den delen handlar 
om att packa upp och lägga respektive vara på sin rätta plats och höjd. Vissa höjder är mer 
påfrestande än andra. En respondent sa exempelvis: 
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“Det är tyngre att lägga varor på den högsta hyllan då jag är så pass kort.” 
Intervju anställd A våren 2015

På frågan om de kände sig trötta under en arbetsdag svarade de intervjuade att de kände 
sig trötta, men en menade att hon endast kände sig trött efter jobbet och då spelade det 
ingen roll om hon hade jobbat med plock eller om hon hade stått i kassan. Den andra 
intervjuade kände sig dock ofta trött under arbetet och svarade på frågan: 

“Ja, absolut, helst om man börjar med att packa varor på morgonen och 
sedan fortsätter jobba fysiskt under dagen.”
Intervju anställd B våren 2015

Den ena intervjuade ansåg sig ofta känna av någon form av stress under arbetet. Hon sa 
exempelvis att:

Figur 5-6. Biomekaniska beräkningar med lyft vid rak respektive böjd rygg.

“Jag ser hur mycket som vi inte hinner få in i butiken innan vi öppnar. 
Det kan då bli jobbigt då kunden frågar efter något vi inte har hann få ut i 
butiken.” 
Intervju anställd A våren 2015

Stressen är något som enligt den intervjuade blir mer under högtider, då arbetsplatsen har 
mer att göra. Utmattning brukade en av de intervjuade uppleva i sina händer innan de 
gjorde om i sitt lager. Den andra intervjuade brukar däremot,  efter jobbet när hon har 
börjat slappna av, få känningar i händer, armbågar(tennisarmbåge), armarna, mellan skul-
drorna och knäna. Båda de intervjuade uppgav att de finns personal som har sjukskrivit 
sig på grund av utmattning i muskler och leder.
 Både nämner även att de tycker att arbetet med den elektriska trucken är det mo-
ment som känns mest riskfullt. Både klämrisken och risken att få tunga varor över sig är 
något de båda anser vara den största orsaken till detta. Den ena intervjuade har varit med 
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om pallar som vält vid svängar eller då pallen slagit emot något.
 Ljudet tycker de båda kan vara jobbigt ute i butiken under öppettider. Detta på gr-
und av allt klirr från flaskorna. Kvinnan säger även att det stundtals brukar vara högljutt 
i lagret då kartongpressen är igång. 
 Ljuset i lagret kan vara jobbigt ibland enligt den ena intervjuade, som  menar att 
avprickningen och att läsa papper kan bli problematiskt. Hon säger att: 

“I lagret kan det vara lite mörkt ibland, speciellt när man börjar få lite 
ålderssynthet“
Intervju anställd A våren 2015

 Enligt de biomekaniska beräkningarna gav lyften av kartonger på 16kg med böjd 
rygg en belastning på L5/S1 (ländryggen) på drygt 3200N, vilket ligger under men 
nära NIOSHs rekommendation på maximalt 3400N. Eftersom gränsen är satt för att 
skydda 85 % av kvinnorna och 95 % av männen finns det en risk att dessa lyft kan vara 
skadliga för vissa individer, vilket gör dessa lyft ett riskmoment i varuhanteringen på ar-
betsplatsen. Om man däremot bär samma kartong utan att böja ryggen blir belastningen 
endast drygt 1000N. Det är alltså momentet när ryggen böjs som är det kritiska och inte 
kartongens vikt i sig.
 När det kommer till att ställa upp flaskor på övre hyllan visar det sig att belastningen 
blir cirka 60% (522N gentemot 327N) större om flaskan ska ställas längst in på hyllan, 
jämfört mot att ställa den nära kanten. Att sträcka på sig och ställa flaskan lite längre in på 
hyllan ökar alltså belastningarna på axlarna avsevärt.

Diskussion
Det som hade kunnat göras annorlunda är att bland annat intervjua fler anställda samt 
använda flera metoder för att undersöka ergonomin. Dock anses att de metoder vi valt är 
tillräckliga för att få en bra bild över den ergonomiska situationen på denna arbetsplats. 
När det kommer till ljusmätningen hade fler mätpunkter kunnat användas för att göra 
resultatet mer säkert, detsamma gäller för ljudmätningen. Elektromyografin gick bra, 
dock hade det varit bättre om den hade kunnat utföras tidigare för att ge underlag till 
bland annat intervjuerna. 
 Alla de metoder vi har valt att använda är tillförlitliga, dock är intervjuer den metod 
som kan vara minst tillförlitlig. Till exempel så kan felformulerade frågor riskera att få 
felaktiga svar, alternativt för lite information om det man egentligen vill veta. Dock har 
vi i projektet varit noggranna med att ställa frågorna på korrekt sätt för att öka metodens 
tillförlitlighet. Eftersom de biomekaniska beräkningarna bara ger approximativa svar kan 

tillförlitligheten med denna metod bli mindre säker, dock ger svaren från metoden en bra 
fingervisning om vilka arbetssätt som kan vara skadliga. 
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Koncept 12 
Domkraft
Andreas Berglund
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Introduktion
I detta projekt har en projektgrupp ägnat  tid åt att analysera den ergonomiska 
situationen ser ut när det kommer till varuhanteringen på systembolaget. Fokus i 
denna slutliga del av projektet har varit att tillämpa den information som samlats 
in under kontextfasen, till att hitta en lösning på något av de problem som iden-
tifierades. För att kunna göra detta analyserades informationen noggrant för att 
på så vis hitta det område med störst behov av förbättring. 

SYFTE OCH MÅL
Genom att utföra detta projekt är tanken att eventuella ergonomiska problem ska iden-
tifieras, vilket därefter ska leda till att förslag på ett koncept tas fram som löser ett eller 
flera av problemen. Det koncept som tas fram ska därmed leda till att de anställdas väl-
befinnande förbättras, vilket i sin tur kommer leda till att bland annat skador och onödig 
stress minskar, vilket ger en förbättrad produktivitet.

KONTEXT
Som det har beskrivits i den föregående beskrivning av kontexten varuhantering, så ar-
betar de anställda under en arbetsdag med att bland annat sortera varor, förlytta inkomna 
varor samt inventera. Eftersom att gruppen valt att koncentrerar sig på hur varuhantering 
fungerar på systembolaget har det därmed inte tagits någon hänsyn till hur ergonomin 
ser ut när det kommer till andra arbetsmoment. Som till exempel arbete i kassan. Dock 
leder förhoppningsvis konceptet till att de andra arbetsmomenten som inte undersökts 
påverkas positivt av dess inverkan.
 De metoder som utfördes under kontextfasen, visade bland annat att arbetsmomentet 
med förflyttning av varor från lagret till affärshyllorna är de moment som är i störst be-
hov av en lösning som kan förbättra ergonomin. Därmed har jag valt att inrikta mig på 
just detta arbetsmoment. Eftersom det i nuläget finns hjälpmedel till hands för att frakta 
ut kartonger med varor från lagret fram till de hyllor där de ska stå, har jag koncentrerat 
mig på den del av arbetsmomentet då de anställda måste lyfta ur flaskorna och ställa dem 
på hyllorna. 
 Den EMG-analys som utfördes under förgående fasen visade att de anställdas musk-
ler ansträngs mycket när flaskorna ska ställas på de två högsta hyllorna, speciellt på den 
översta. Under denna del måste den som utför momentet sträcka sig ofta för att kom-
ma åt den hyllan, samt för att kunna ställa in varorna så långt in som möjligt. EMGn 
visade dock också att musklerna ansträngs mycket när flaskor ska ställas på den längsta 
hyllan, men eftersom den redan har funktionen att den är utdragsbar (vilket förbättrar 
ergonomin), så har fokus lagts på att komma på en lösning för de översta hyllorna. 
 Det är också skadligt för ryggen att ofta vridas i sidled som de anställda ibland måste 
göra för att komma åt de flaskor som står vid sidan om dem. (Arbetsmiljöverket, 2015) 



105

Därmed har jag valt att försöka komma på en 
lösning som även minimerar detta.
 I detta projekt har fokusen varit att komma 
på en lösning som kan förbättra ergonomin för 
de anställda på systembolaget, därmed är det 
dem som i första hand kommer att positivt 
påverkas av projektet. Men i andra hand så kan 
en förbättring av arbetssituationen komma att 
leda till att samhället också påverkas positivt. 
Om de anställda får en bättre ergonomisk ar-
betsplats kommer det leda till minskad risk för 
skador samt sjukskrivningar. Vilket gör att de 
anställda har mer ork att sköta sina arbetsup-
pgifter, samt minskar kostnaden för sjukvården.

Metod
Projektet påbörjades genom att den informa-
tion som hade samlats in under föregående fas 
mer noggrant analyserades, med utgångspunkt 
att hitta områden med ergonomiska problem. 
När väl ett ergonomiskt problem hade identifi-
erats kunde konceptutvecklingen påbörjas. För 
att kunna göra detta användes metoden Brain-
storming och för att kunna välja ut ett koncept 
användes metoden Pughs matris. Förutom des-
sa metoder användes också skissning för att på 
ett bättre sätt kunna visualisera de idéer som 
brainstorming resulterade i. Det slutliga kon-
ceptet visualiserades även det för att underlätta 
förståelsen. 

ANALYS AV INSAMLAD INFORMATION
För att på ett bättre sätt kunna bilda sig en up-
pfattning om hur ergonomin på systembolag-
et ser ut, samt vilka områden som kan behöva 
en ergonomisk förbättring, analyserades den 
information som hade samlats in. De metod-
er som användes under föregående fas visade 

Figur 1. varuhantering, översta hyllan
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att det området med störst behov av förbättring var förflyttning av varor från lagret till 
hyllorna inne i affären. Projektgruppens arbete koncentrerades därmed mest på att samla 
in informationen om då varorna lyfts upp ur kartongerna och placeras på hyllorna. Med 
hjälp av det EMG-test och de biomekaniska beräkningarna som gjordes, kunde det 
konstateras att lyft från golvet och upp till de översta hyllorna resulterar i att en stor kraft 
påverkar ryggen och musklerna i den övre kroppen negativt. 
 I de intervjuer med två anställda som utfördes visade det sig att de kunde uppleva 
smärta i bland annat ryggen efter en lång arbetsdag. Eftersom undersökningen  pekade på 
att varuhantering är den mest ansträngade arbetsuppgiften under en dag, så kan slutsatsen 
dras att det med stor sannolikhet är den som är orsaken till smärtan. Detta är därmed 
anledningen till att detta vidareutvecklingsprojekt är inriktat på att hitta en lösning som 
kan förbättra ergonomin för de anställda under denna arbetsuppgift. 
 Eftersom mycket information har samlats in under de föregående faserna har det varit 
viktigt att analysera den noggrannt. Det var i detta projekt viktigt för att fatta beslut om 
vilket arbetsmoment som har störst behov av förbättringsåtgärder.

BRAINSTORMING
Brainstorming är en idégenereringsmetod som är bra att använda sig av om man vill 
underlätta framtagningen av lösningar på problem. Själva metoden går till på det viset att 

man försöker stimulera problemlösning genom att vara öppen och inte kritisera de idéer 
som kommer fram (Projektledare, 2015). En av fördelarna när man gör en enskild brain-
storming är att man kan våga vara mer kreativ. Sitter man i en grupp är det lätt hänt att 
man väljer att inte dela med sig av sina idéer eftersom man inte vill bli kritiserad. Detta 
gör då att det är större chans att komma på ”galna” idéer, som sedan kan byggas vidare 
på eller uppmuntra till vidare idégenerering. 
 Brainstorming implementerades i detta projekt genom att tid ägnades till att försöka 
komma på så många idéer som möjligt. Detta resulterade i ett antal idéer som sedan 
undersöktes mer noggrant med hjälp av att utvärdera fördelar och nackdelar med varje 
idén. När detta hade utförts återstod två idéer och för att kunna komma fram till vilken 
som hade mest potential skapades en konceptvalsmatris. 

PUGHS MATRIS
Pughs matris är bra att använda då man har flera idéer och ska välja ut en för fortsatt 
arbete. Fördelarna med denna metod är att man får en bra bild över vilken av de idéer 
man kommit fram till löser problemet på bäst sätt. Metoden går till på det viset att man 
väljer ut några kriterier som man vill att idéerna ska uppfylla, sedan sätter man ut poäng 
för ur väl vardera idén uppfyller dessa krav (American Society for quality (ASQ), 2015). 
När alla poäng är utsatta summerar man dem för vardera idén och får därmed en bild av 
vilken idé som uppfyller kraven bäst. 
 De krav som valdes ut var användarvänlig, tidseffektiv, säker, bära last (vilken som klarar 
av högst tyngd), kostnad (den som är billigast får högre poäng, är dock inte den viktigaste 
punkten) och skydda last (vilken idé som har minst risk för att skada varorna vid använd-
ning). Resultatet av metoden blev att koncept ”domkraft” fick högst poäng och därmed 
fick detta koncept bli det som arbetades vidare med. Dock analyserades de två idéerna 
också lite mer noggrant genom att fördelar samt nackdelar med vardera koncept togs 
fram. 

SKISSNING
För att lättare kunna visualisera en idé är det bra om man kan skissa den, dels för att själv 
få en bättre förståelse om idén men också för att lättare kunna presentera den för andra. 
Genom att göra en skiss underlättar man arbetet med utvecklingen av idén vilket sparar 
tid samt kan leda till att man kommer på ännu fler idéer som kan lösa det problem man 
koncentrerat sig på att lösa (Hongkiat, 2015).
 Därmed har denna metod varit en bra hjälp under projektets gång för att helt enkelt 
underlätta arbetet och stimulera idégenereringen. Denna metod implementerades i detta 
projekt genom att skisser skapades under brainstormingen samt vid det fortsatta arbetet 
med konceptet.

Figur 2. Skisser från brainstormingen. 
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METODDISKUSSION
Det som hade kunnat göras annorlunda är bland annat att fler metoder nog hade 
varit bra för att på ett bättre sätt välja ut vilken av idéerna som hade störst po-
tential. Dock känns det som att eftersom det bara var två idéer som kändes mest 
färdiga och som det stod emellan, räckte det nog med att bara använda en metod 
för att välja ut den bästa. Konceptet ”domkraft” hade 4 poäng mer än koncept 
”robot” och eftersom bland annat kostnaden skulle ha blivit enorm för att tillver-
ka den och tidseffektiviteten samt säkerheten var lägre, så var beslutet att fortsätta 
arbetet med koncept ”domkraft”.
 En annan sak som hade kunnat göras annorlunda är att det nog hade varit 
bättre om man hade fått göra några idégenererande metoder tillsammans med an-
dra, dels för att få lite mera synpunkter från andra, men också för att många av de 
metoder som finns kräver att man är fler än en för att de ska fungera på det mest 
optimala sättet. Dock resulterade den enskilda brainstormingen i ett antal idéer, så 
det fungerade ändå bra att bara arbeta själv.

Koncept
Det slutliga konceptet blev som tidigare nämnt den med arbetsnamnet ”dom-
kraft”, anledningen till att detta blev namnet är för att inspirationen bakom idén 
helt enkelt kommer från hur en domkraft ser ut. Konceptet fungerar som sådan att 
man har en plattform med fyra hjul och på denna är två stycken lyftanordningar 
monterade. Den ena lyftanordningen är placerad på en i förhållande till den andra 
mycket större rektangelformad ”kaross” som innehåller själva mekaniken som ska 
driva allt. 
 Själva idén är att användaren ställer sig på den lägre placerade lyftanordningen 
och placerar det personen bär på den övre lyftplattan. Tanken är då att med hjälp 
av några knappar så kan användaren styra hur högt de två lyftplattorna ska lyftas, 
detta ska då möjliggöra att personen alltid kan vara i rätt höjd i förhållande till det 
som ska lyftas och de hyllor som varorna ska stå på, för att på så sätt bland annat 
slippa sträcka sig och därmed minimera den kraft som påverkar kroppen negativt, 
vilket kommer att förbättra ergonomin i just det arbetsmomentet. Figur 6 visar 
hur höjning av plattorna på produkten fungerar. 
 Produkten är tänkt vara så lättmanövrerad som dess form tillåter för att un-
derlätta flytt av den och för att ge ett bra flöde i arbetet. Hjulen är tänkt att sitta 
på en axel och hjulfästena ska kunna vridas, vilket kommer att gör att man lättare 
kan förflytta den i trånga miljöer (fungerar ungefär som hjulen på en kundvagn). 
Detta möjliggör också att produkten kan förflyttas i sidled, vilket kommer göra 
att de anställda sparar tid som skulle ha gått åt till att manövrera den, efter att till 

Figur 2. Koncept domkraft. 
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exempel en del av hyllan är färdig. För att produkten inte ska bli för tung, är det tänkt att 
så många delar som möjligt ska vara gjorda i lättmetall som till exempel aluminium. På 
den bakre delen av produkten är det tänkt att en stång ska sitta och på den ska det finnas 
ett handtag för att användaren lätt ska kunna förflytta produkten. Fästet som stången 
kommer sitta fast på ska vara uppbyggt så att man kan vinkla stången uppåt om man till 
exempel vill frigöra utrymme. När man vinklar upp stången så låser dess mekanism också 
de fyra hjulen, vilket är bra för att skapa mer stabilitet och förhindra att den börjar rulla 
vid användning. Eftersom stången kommer att vara låst så kommer det att på handtaget 
sitta en handbromsliknande anordning som man drar mot sig då man vill låsa upp den 
för att kunna vinkla den. 
 Eftersom karossen till största del ska vara gjord i lättmetall, samt att hjulen sitter på en 
vridbar axel kommer detta att underlätta förflyttning av hjälpmedlet när man är klar med 
en del av den hylla man arbetar vid. De två lyftanordningarna kommer att vara uppbyg-
gda så att det inte är någon risk att användaren klämmer sig vid användning. Tanken är 
att hårdplast ska sitta fast runt plattorna för att täcka den mekanik som är under och som 
kommer att synas när man hissar upp dem. När man höjer eller sänker plattan så kommer 
hårdplasten att följa med, vilket möjliggörs av att de kommer finnas skåror i karossen 
där plastskyddet kan åka ned i. Den hastigheten som de två lyftplattorna kommer att ha 
ska inte vara för hög, detta för att minska risken för att användaren till exempel tappar 
balansen. Dock kommer den inte vara för låg heller och detta för att det helt enkelt inte 
ska ta för lång tid att använda produkten. 
 Storleken på själva produkten kommer att vara som figurerna 8,9 och 10 visar. Max-
höjden för den lägre och den högre lyftplattan kommer att vara tillräckligt för att an-
vändaren ska kunna ställa in en tillräckligt bra höjd, för att kunna placera varor på de 
översta hyllorna på ett ergonomiskt sätt. Under kontextfasen kom det fram att den 

högsta hyllan hade höjden 160 cm och därför är maxhöjden för 
den övre plattan också 160 cm, men användaren kan själv ställa 
in höjden för att det ska passa den personens längd bäst. Måtten 
för den övre lyftplattan (20 cm i längd, 40 i bredd) är vald så att 
användaren inte ska behöva sträcka sig och om man står precis 
intill den, så är det inte någon risk att man behöver sträcka sig 
över den för att nå hyllan. Detta också eftersom man beroende 
på sin längd kan ställa in den lägre lyftplattan, så att man är till-
räckligt högt upp i förhållande till den övre och det som man 
har ställt på den. 
 Placeringen av knapparna som ska styra hissandet och sänkan-
det av lyftplattorna, kommer att sitta som figur 11 visar. Detta 
eftersom att det ska vara så tydligt som möjligt vilken knapp 
som styr vad samt vad effekten blir av att man trycker på den. 
Knapparnas placering har också att göra med att de ska vara 

Figur 3-7. Visar delar och helhet av koncept domkraft. 
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lätta att komma åt, den vinklade ytan kommer att göra att det blir mindre risk att man 
råkar ställa till exempel en kartong på knapparna. Figurerna som är placerade i mitten 
av knapparna på bilden är ett förslag på hur de kan se ut, det viktigaste är att man direkt 
ska förstå vad de symboliserar och därmed få en uppfattning om vad knapparna bredvid 
respektive figur har för funktion.
 De knappar som produkten är tänkt att ha är fyra stycken som styr höjning och 
sänkning av plattorna, en knapp som startar mekaniken för lyftanordningarna, samt en 
stoppknapp. Anledningen till att den röda stoppknappen är placerad på sidan är för att 
minska risken att användaren ofrivilligt kommer åt den, den röda färgen och dess storlek 
kommer dock att vara tillräcklig för att användaren ska lägga märket till den. På start 
och stoppknappen kan det även vara bra om det står vad de har för effekt, men eftersom 
grönt och rött redan är associerat i tekniksamanhang med start och stopp är det nog 
tillräckligt att de bara är färgade (Norman, 2011).
 I de intervjuer som gruppen gjorde samt genom EMGn kom det bland annat fram 
att arbetet med att placera varor på de högsta hyllorna är ett av momenten med sämst 
ergonomi för den arbetande. Gruppen frågade en anställd bland annat frågan ”vilka är de 
mest påfrestande momenten?” och svaret vi fick var ”plocket, det är tyngre på den högsta 
hyllan än den lägsta då jag är så kort”. 1 Detta kommer produkten att kunna lösa, genom 
att användaren alltid kommer kunna ställa in så att personen är i rätt höjd och eftersom 
kartongen med varor alltid kommer att vara placerad framför användaren, så försvinner 
behov av att vrida sig för att ta upp flaskor ur kartongen. 

Diskussion
Genom att använda denna produkt i sitt arbete med varuhantering kommer ergonomin 
för de anställda att förbättras. Detta eftersom produkten eliminerar höga lyft, att arbetaren 
måste sträcka sig samt behovet av att vrida sig för att lyfta upp flaskor ur kartongerna. 
Detta kommer då ge fördelarna att personalen kommer orka mer under arbetstiden, samt 
minimera risken för skador som därmed riskerar att göra den anställde sjukskriven. För-
delarna för systembolaget blir då som tidigare nämnt att personalen kommer ha kvar mer 
energi efter arbetet med varuhanteringen, vilket gör att de till exempel kan ägna mer tid 
åt att ge kunderna ett bra bemötande. En annan fördel för företaget är att med mindre 
risk för skador samt olyckor minimeras också risken för oförutsedda kostnader. Fördelen 
för samhället blir att ju effektivare personal är på systembolaget desto större tid kan de då 
lägga på sitt uppdrag att kontrollera alkoholkonsumtionen i samhället. 
 När det kommer till nackdelar med konceptet så finns det risk att de anställda väljer 
att inte använda produkten eftersom de kanske anser att den tar för lång tid att använda. 
Men eftersom tanken är att lyftanordningarna ska vara så snabba som möjligt, samt att 

1  Intervjuperson 2 från kontextdelen

produkten ska vara lätt att förflytta kommer det att spara in tid vid användning. Man kan 
också argumentera för att den tid man förlorar vid användningen av hjälpmedlet får man 
tillbaka genom att de blir mindre skador för de anställda. Vilket på längre sikt kommer 
innebära att produktiviteten blir bättre eftersom risken för att de anställda sjukskriver sig 
eller får sämre ork att jobba på grund av skador blir lägre.
 En annan nackdel med konceptet är att de in nuläget saknas en lösning för att förhin-
dra att den som står på plattan kliver fel och ramlar av. Dock minskar denna risk något 
genom att lyftplattans bredd är ganska stor (40 cm), samt att tanken är att man vid 
användning ska stå still på plattan och att man bara ska förflytta sig då lyftplattan är 
nedsänkt. En nackdel med själva projektet är att valet av vilken idé som skulle få bli ett 
koncept, hade kunnat göras med mer återkoppling mot systembolaget och vad de an-
ställda där skulle ha haft för synpunkter på idéerna. Detta hade förmodligen gett använd-
bar information som hade kunnat tillämpas för att förbättra det slutliga konceptet ännu 
mer. I fortsatt utveckling av konceptet skulle man bland annat kunna försöka komma på 
lösningar som förenklar förflyttandet av produkten ännu mer. 
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Koncept 13 
Lasthyllor
Anton Falk 
Luleå tekniska universitet 2015

Introduktion
Detta projekt i kursen Ergonomi 2 har handlat om att genomföra en ergono-
misk analys på varuhanteringen på Systembolaget Storheden, samt att utveckla 
ett förbättringskoncept baserat på de resultat som analysen i kontextfasen gav.  
Fokus har legat på att förbättra situationen när personalen lyfter ned lådor från 
pallarna vid uppackning av varor i butiken.

SYFTE OCH MÅL
Syftet med projektet är att genomföra en ergonomisk analys på varuhanteringen på 
Systembolaget med hjälp av lämpliga metoder samt att ta fram lösningar som åtgärdar 
identifierade problem. Målet med projektet är att komma fram till lösningar som förbät-
trar den ergonomiska situationen för de anställda på Systembolaget.

KONTEXT OCH MÅLGRUPP
Resultatet av kontextfasen visade att det finns många påfrestande moment i den var-
uhantering som sker på systembolaget. Det är främst fysiska påfrestningar på leder och 
muskler eftersom det krävs mycket lyftande av personalen. Det är belastningar på ryggen, 
både vad gäller muskelaktivitet i Erector spinae, raka ryggmuskeln, och ledbelastning på 
L5/S1. Dessa belastningar sker när personalen lyfter ned lådor på golvet för att sedan lyfta 
upp flaskor på hyllorna. Att behöva utsätta sig för tunga belastningar för att ställa lådorna 
på en ofördelaktig position är inte rationellt och effektivt, varken belastningsmässigt eller 
tidsmässigt. Detta projektarbete har fokus på att förbättra och effektivisera arbetsmomen-
tet för att minska belastningarna på personalen samt effektivisera varuhanteringarbetet.
Rent ergonomiskt sett är huvudmålgruppen för detta projekt personalen på Systembo-
laget.

Metod och genomförande
I början av konceptutvecklingsfasen analyserades resultaten från kontextfasen för att 
identifiera områden där det finns förbättringsmöjligheter. Fokus låg främst på analys 
av de fysiska belastningarna på leder och muskler. Hänsyn togs även till andra resultat 
från intervju och observation, till den uppgivna stressen och tidseffektiviteten. Därefter 
påbörjades ett idégenereringsarbete för att hitta lösningar till de problemområden som 
identifierats. Visualiseringsmetoder användes för att utveckla och kommunicera det slut-
giltiga konceptet.

RESULTATANALYS
Första steget var att hitta ett område med förbättringsmöjligheter. Det gjordes främst ge-
nom att analysera resultaten från kontextfasen. Fokus var att undersöka de fysiska belast-

varuhanteringarbetet.Rent
varuhanteringarbetet.Rent
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ningarna som togs fram med hjälp av EMG och biomekaniska beräkningar. Bland belas-
tningarna är det dels intressant med områden/arbetsmoment där belastningarna är höga 
på muskler och leder. Hänsyn bör även tas till vilken typ av arbetsmoment det handlar 
om: vissa arbetsmoment är svåra att ersätta eller förbättra, medan andra arbetsmoment är 
ineffektiva eller rent ut sagt onödiga. Sådana moment har varit intressanta i denna analys. 

IDÉGENERERING
För att generera idéer analyserades vilka problem som egentligen skulle lösas. Det anal-
yserades vilka delar i arbetsmomenten som bör försvinna, för att kunna få inspiration till 
nya lösningar. Om man vet hur man vill att arbetsmomentet ska gå till är det lättare att 
hitta bra lösningar. Även de nuvarande hjälpmedlen utvärderades. Genom att reda på vad 
de hjälper till med och varför de kanske inte används så ofta i dagsläget får man mycket 
inspiration till hur ett nytt hjälpmedel skulle kunna se ut för att faktiskt lösa problemen. 
Även arbetsmomentet som låg i fokus analyserades. Det som undersöktes var bland annat 
vad som krävs för att arbetsmomenten ska gå smidigt till och även vad som vore optimalt 
rent flödes- och tidseffektivitetsmässigt.

VISUALISERING
Konceptet har visualiserats i huvudsyfte att kommunicera konceptet till utomstående. 
Konceptet är en relativt enkel lösning, visualiseringen har alltså inte haft huvudsyfte att 
räta ut frågetecken och ovissheter kring konceptet. Dock har designfaktorer som färg- 
och materialval underlättats. Visualiseringen har gjorts med hjälp av en CAD-modell i 
programmet Rhinoceros. Eftersom huvudsyftet med visualiseringen har varit att beskri-
va, är CAD-modeller bra att använda eftersom det är enkelt att ändra vinklar och göra 
snabba renderingar (Brown, 2001).
 
METODDISKUSSION
För att ytterligare undersöka hur den nya lösningen står sig ergonomiskt skulle man 
kunna komplettera med att göra nya EMG-mätningar och biodynamiska beräkningar 
för de nya arbetsmomenten som lösningen innebär. Detta för att veta mer exakt hur 
mycket bättre det blir och inte bara att det blir bättre. Det skulle även kunna vara nyttigt 
att komplettera med dialog med målgruppen, det vill säga personalen på systembolaget, 
för att kunna vidareutveckla konceptet. 
 Tillförlitligheten hos metoderna som använts beror till stor del på hur tillförlitliga 
resultaten från kontextfasen är. Det handlar främst om hur väl EMG-mätningarna och de 
biomekaniska beräkningarna har genomförts. Är dessa väl genomförda ger resultatanal-
ysen arbetsmoment som är bristande och således ges en bra grund för vilka situationer 
som kan förbättras. Eftersom vi har haft handledare som guidat oss igenom dessa metoder 
borde mätningarna vara godtagbara och metoden således tillförlitlig.

”Det kan bli lite att man tummar på noggrannheten vid lyft och liknande.” 
Personal A (Intervju våren 2015)

”Jag ser hur mycket som vi inte hinner få in i butiken innan vi öppnar, det 
kan då bli jobbigt då kunden frågar efter något vi inte har hunnit få ut.” 
Personal B (Intervju våren 2015)
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Koncept
Det resulterande konceptet kallas “lasthyllor” och består av utdragdragbara avlastning-
shyllor som kan monteras under hyllplanen i butiken.  Hyllorna kan fästas på skenor och 
enkelt dras ut vid behov av avlastning. Tanken är att dessa hyllor ska finns på samtliga hyl-
lor eller i alla fall i anslutning till alla hyllor. Konceptet är enkelt att införa då de skruvas 
fast under de befintliga hyllorna. Man behöver alltså inte byta ut några hyllor, vilket spar 
både tid och pengar om man vill göra ändringen. 
 Med dessa avlastningshyllor slipper personalen ställa ned lådorna på golvet och kan 
istället placera lådorna direkt på avlastningshyllorna och på så sätt kunna ha lådorna i en 
bra arbetshöjd. Först och främst kommer de stora belastningarna på ryggen att minska 
avsevärt. Dessutom kommer tidseffektiviteten bli betydligt högre i och med att lyftvägar-
na blir mycket kortare eftersom flaskorna alltid kommer befinna sig nära sin hyllplats. Att 
arbetet blir mer tidseffektivt innebär att de hinner packa upp mer varor när det behövs 
alternativt kunna jobba i lugnare tempo och ändå kunna få lika mycket gjort. Stressen i 
arbetet minskar, vilket i sin tur leder till att det blir lättare att under arbetets gång tänka 
på ergonomiska faktorer, som till exempel lyftteknik och ogynnsamma arbetsställningar.
 I dagsläget finns det hjälpmedel så som vagnar och likande som till viss del löser 
samma problem som detta koncept. Nackdelen med dessa hjälpmedel och anledningen 

till att de inte knappt används över huvud taget är att de måste dras ut från lagret samt 
att de är mycket otympliga och mest står i vägen. Dessa nackdelar elimineras med dessa 
lasthyllor. De finns alltid tillgängliga vid hyllorna och tar heller inte upp någon golvyta. 
Dessutom är de diskreta när de inte är utfällda. 

Diskussion
Att lösningen både tar bort stora belastningar och gör arbetet effektivare är antagligen 
en mycket bra kombination. Bättringen av den ena faktorn hjälpen den andra faktorn. 
Till exempel innebär en minskad belastning att arbetet blir lättare vilket innebär att man 
orkar jobba snabbare. Samtidigt innebär ett effektivare arbete mindre stress, vilket leder 
till att man kan undvika dåligt lyft för att det är bråttom. 
 Att kunna arbeta effektivt vid uppackningen och hinna med mycket på den tid som 
är tillgängligt för just detta hjälper även att minska stressnivån under tiden då system-
bolaget är uppe. När det kommer till de tre huvudområdena i ergonomi, det vill säga 
kognitiv ergonomi, fysisk ergonomi och organisationsergonomi, är det framförallt de två 
senare delarna som förbättras med detta koncept. Eftersom det är ett enkelt arbetsmom-
ent ställs det inte speciellt höga krav på den kognitiva ergonomin, vilket alltså aldrig har 
varit ett problem. Den fysiska ergonomin förbättras uppenbarligen eftersom belastning-
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arna på kroppen minskar. Organisationsergonomin blir bättre eftersom arbetsmomentet 
blir effektivare och arbetsplatsen blir mer genomtänkt utformad.
 För företaget skulle denna lösning kunna innebära ett minskat antal sjukskrivningar 
bland personalen, något som enligt intervjupersonerna förkommer på grund av belast-
ningarna i och med arbetet. 

”Ja, det har hänt att folk sjukskrivit sig” 
Personal B (intervju våren 2015)

”Jag har inte gjort det, men bland de som har jobbat väldigt länge finns det 
säkert de som har sjukskrivit sig.” 
Personal A (intervju våren 2015)

En minskad sjukskrivning borde öka lönsamheten för företaget. Dock är systembolag-
et ett statligt företag, vilket innebär att företaget inte har samma ekonomiska intresse 
som ett privatägt företag. Däremot blir systembolaget en attraktivare arbetsplats där fler 
kan och vill arbeta, vilken gör Systembolagets verksamhet enklare att driva. Det är inte 
minst intressant för samhället i stort, då kostnaderna för eventuell sjukvård minskar med 
minskad sjukskrivning. 

Referenser
Brown, S. (2001). Communication in the Design Process. London: Spon Press
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Koncept 14 
Avlastningskors
Joel Nilsson
Luleå tekniska universitet 2015

Introduktion
Under detta projekt har en ergonomisk analys utförts på Systembolaget i Luleå. 
Resultatet från kontextanalysen har under denna fas individuellt jobbats vidare 
med och en slutgiltig lösning har tagits fram. Fokus har legat på att göra en 
ergonomisk förbättring i momentet där varorna ska packas upp i butiken.

SYFTE OCH MÅL
Syftet med detta projekt är att göra en ergonomisk analys av varuhanteringen på System-
bolaget med hjälp av lämpliga metoder samt att ta fram lösningar som åtgärdar de even-
tuella problemen. Målet med projektet är att komma fram till en konceptuell lösning 
som förbättrar den ergonomiska situationen.

KONTEXT
Av resultatet från förgående kontextfas visade det sig att många ur ergonomisk synpunkt 
sämre situationer uppkommer i samband med varupåfyllning i Systembolagets hyllor. En 
typisk situation kan börja med att personalen öppnar upp och lyfter ner en låda på 15 
kilo till marken från 1 meters höjd. Sedan tar personalen en eller två flaskor i varsin hand 
från lådan och placerar flaskorna en bit in på högsta hyllan som ligger på 1.6 meters höjd. 
Detta moment är i sig inget problem, men vid den upprepning som det sker på Syst-
embolaget kan detta i längden ge problem (Arbetsmiljöverket, 2013). Genom intervju 
visade det sig att detta moment kan leda till smärta i muskler och leder där både armar, 
axlar, rygg och knän kunde vara inblandade. 
 Resultatet från EMG-mätningen som gjordes i den tidigare kontextfasen i  mo-
mentet då lådan lyftas ner till golvet visades hög belastning i vänster och höger rygg-
muskel (erector spinae) där aktiviteten i höger ryggmuskel närmade sig det maximala 
MVC-värdet. Med biomekaniska beräkningar visade samma delmoment höga värden i 
kotan L5/S. Det händer även att stress förekommer. Den anställda svarade så här under 
intervjun på frågan om hon upplever stress i och med varuhanteringen: 

“Jag ser hur mycket som vi inte hinner få in i butiken innan vi öppnar. 
Det kan då bli jobbigt då kunden frågar efter något vi inte har hann få ut i 
butiken.”
 Intervju (VT 2015)

Den målgrupp arbetet har inriktat sig mot är Systembolagets personal. Slutkonceptet 
s ska även kunna tillämpas i andra butiker eller liknande som använder sig av hyllplan.
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Metod och genomförande
Processen bestod av två delar:  bottom-up problemidentifiering är en metod som iden-
tifierar och selekterar fram de största problemen. Denna metod användes vid besöken 
på Systembolaget. Den andra fasen: visualisering och idéframtagning, är en metod som 
med hjälp av skissning, datamodellering och fysisk modellering syftar till att utveckla 
konceptuella lösningar. 

BOTTOM-UP PROBLEMIDENTIFIERING
Metoden handlar till en början om att använda sig av ett brett informationsintag och 
sedan, ju längre arbetet går gruppera problemen, selektera den viktigaste informationen 
och till slut komma fram till en lösning. Metod användes i och med de två besöken 
gruppen gjorde på Systembolaget och uppstår nästan på automatik i och med ett prob-
lemlösande projektarbete och metoden ger oftast ett säkert svar på var problemet ell-
problemen ligger (McKinsey, 2013).

VISUALISERING OCH IDÉFRAMTAGNING
Denna metod består av tre delar: skissa, datamodellering och modellframtagning. Genom 
att veta vilket problem som ska lösas kan en enkel metod att börja med vara att rita upp 
enkla förslag på åtgärder. Det är helt enkelt lättare att få grepp om idén som var i huvudet 

om man kan få ner den på papper. Skissa är därför en bra metod som snabbt kan visual-
isera idéer och lösningar och passar bra att använda i början av en konceptframtagning-
sprocess. Med hjälp av ett CAD-program, som i detta fall Rhinoceros 5.0,  kan sedan en 
idé ritas upp i datorn och ge både en känsla för djup och proportioner, vilket kan vara 
svårt att åstadkomma med en skiss. Med hjälp av CAD programmet kan man prova sig 
fram i mått och material för att få en så pass bra visuell modell som möjligt.
 Att göra en fysisk modell av ett koncept ger en bättre förståelse för helheten i koncep-
tet. Med hjälp av händerna kan bland annat funktionen testas. Att dessutom göra model-
len i skala 1:1 ger en mycket bättre storleksuppfattning i jämförelse med en CAD-mod-
ell. 

METODDISKUSSION
Metoderna som användes är ganska typiska att använda vid analys och konceptframtag-
ning. Det som hade kunnat göras annorlunda är att använda sig av en metod som matar 
fram fler idéer från början. På så sätt hade kanske fler lösningar kunnat upptäckas och 
se över. Men om det i slutändan hade lett till en annan lösning eller inte är omöjligt att 
veta. En stor chans är att det inte hade gjort det. De metoder som har använts fungerar 
bra till det arbete som har gjorts på Systembolaget och till den tid som fanns. Problemet 
som valdes att arbete med var egentligen inte svårt att hitta. Jag tror att på vilket sätt jag 
än hade gått till väga vid arbetsplatsanalysen hade de varit stor chans att jag kommit fram 
till samma svar vart de tror de största ergonomiska problemen ligger.

Figur 1. Visar konceptutvecklingsprocessen. 
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Koncept
Det moment som visade sig vara källan till många problem och som upptäcktes via 
metod 1 var det moment då lådan placerades från pallen till golvet och fortsättningsvis 
då flaskorna togs ur lådan och sorterades på hyllorna. En lösning på det problemet är mitt 
framtagna koncept, Avlastningskorset. Avlastningskorset en produkt som enkelt hakas fast 
på valfritt hyllplan.
 Vilka problem löser produkten?Avlastningskorset kommer vid användning motverka 
det långa lyftet från pallen till golvet. Det medför en mycket lägre belastning på ryggen. 
Dessutom så minskar lyftvägen för varje produkt som ska förflyttas upp till sin respektive 
plats på hyllan. En minskad lyftväg kommer leda till att ett mer effektivt arbete utförs 
då tiden för varje lyft kommer kortas ner. Ett mer effektivt arbete kommer dessutom 
motverka den stress som ibland uppstår.  
 Den har två stora fördelar, den första är att den kan hakas på längs hela hyllplanet och 
på vilket hyllplan man vill. Det andra är att den är lätt att hantera och förflytta. Avlast-
ningskorset består tre huvudkomponenter, där korset består av två delar och delen som 
går under hyllan är den tredje. Delen som går under hyllan är höj och sänkbar vilket be-
tyder att vid första gången Avlastningskorset används måste höjden ställas in för att passa 
tjockleken på hyllan. Efter det är det bara att haka fast den och den behöver alltså inte 
spännas fast eller justeras, så länge hyllan har samma tjocklek vill säga. 
 Korset är utformat så att den vid inroterat läge, se bild 3, är enklare att hantera. Den 
tar då även mindre plats och kan enkelt hängas upp på till exempel en vägg. För att den 
roterbara funktionen ska fungera bra är den bockad på ett sådant sätt att när den roteras 
från att vara i inroterat läge, se bild 5, så kommer den efter 90 graders rotation, se bild 4, 

Figur 2. Avlastningskorset renderat Figur 3. Inroterat läge Figur 4. Inroterat läge
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falla på plats och hamna på samma nivå som den undre och det medför till att den övre 
delen låser sig i den undre och kan då ej rotera. Genom att lyfta upp den till lägget i, se 
bild 6, kan den åter igen rotera till inroterat tillstånd. 
 Avlastningskorset består av metall med gummiförsedda ytterdelar, se bild 2, som ska 
hålla lådan på plats. Den har en topp yta med måttet 40 x 46 centimeter och är anpassad 
för att klara alla olika vikter och storlekar av lådor som används på Systembolaget.

Diskussion
Det är svårt att säga om avlastningskorset kommer att användas ifall det hade varit till-
gängligt för Systembolagets personal. Det är en tanke som har konstant funnits i mitt 
bakhuvud under konceptframtagningensprocessen att göra den så användarvänlig som 
möjligt, på grund av vetenskapen att människor har en tendens att vilja göra sitt arbete 
den snabbaste och lättaste vägen utan att tänka på hur kroppen påverkas ergonomiskt. 
Av den anledningen har fokus legat på att göra en produkt som inte ska kännas som ett 
hinder i arbetet. Avlastningskorset har potential att göra arbetet både lättare och mer 
effektivt för individen. Med ökad effektivitet kommer personalen bättre kunna bemöta 
kunderna. 
 Något som dock har varit bekymmersamt är möjligheten att kartongen välter på gr-
und av obalans. Med en full kartong ger avlastningskorset en jämn balans på kartongen, 
men i läget då det är enstaka flaskor kvar i till exempel ett av hörnen kan det bli problem 
då avlastningskorset inte täcker hundra procent av ytan under kartongen. Det har varit 
en faktor som har försökts arbetas bort i slutkonceptet,  därav små utstickande bitar på 

en av korsets delar. Längden på dessa bitar är uppskattade och skulle behöva testas för att 
kunna optimeras.
  Det kan även vara värt att nämna att produkten kommer att kunna implementeras i 
alla butiker med liknande problem eller andra verksamheter som använder hyllor. Den 
skulle även kunna användas i hemma garage för folk med fyllda hyllor. Hakar man på 
korset har man en utökad yta där exempelvis bildäcken kan placeras. Tillverkningskost-
naden för avlastningskorset borde inte bli så hög, då den består av fyra relativt enkla 
metallbitar som kan stansas fram. Gummibeläggningen är en kostnad, men är förmodli-
gen försumbar i längden relativt den vinst personalen får med ett hjälpmedel. 

Referenser
Arbetsmiljöverket (2013). Belasta rätt: så undviker du skador. Stockholm: Arbetsmiljöverket
Top-Down vs. Bottom-Up Problem Solving Approaches at McKinsey (u.å.).
http://workingwithmckinsey.blogspot.se/2013/11/Top-Down-vs-Bottom-Up-

Problem-Solving.html (Hämtat: 2015-05-20)

Figur 6. Vänsta bilden visar Avlastnignskorset innan den faller på plats och självlåser som högra bilden visar Figur 5. Sidovy, inroterat tillstånd
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Introduktion
I detta avsnitt presenteras ett koncept som har utvecklats för att lösa ett av de 
problem som finns på Systembolaget i samband med varuhanteringen. Vidare 
analyser av resultaten från den föregående kontextfasen redovisas, samt metod-
erna för att komma fram till konceptet.

SYFTE OCH MÅL
Syftet med detta projekt är att göra en ergonomisk analys på varuhanteringen på Sys-
tembolaget med hjälp av lämpliga metoder, samt att ta fram lösningar som åtgärdar de 
eventuella problemen. Målet med projektet är att komma fram till lösningar som förbät-
trar den ergonomiska situationen för de anställda på Systembolaget.

KONTEXT
Den arbetssituation jag har valt att fokusera på är den då personalen lägger upp varor 
på hyllorna. Under detta arbetsmoment hämtar de anställda en pall med kartonger från 
lagret och placerar kartongerna på golvet vid de hyllor som ska fyllas på, sedan lyfta upp 
flaskorna ur kartongerna till hyllorna. Under intervjuerna sa personalen följande om 
arbetsmomentet:

”Det är tyngre på den högsta hyllan än den lägsta då jag är så kort”
 Intervju personal 2015-04-27 

”Jag brukar känna smärta i händer, armbågar (tennisarmbåge), armarna, 
mellan skuldrorna och knän och smärtan kommer efter jobbet när jag 
börjar slappna av”
Intervju personal 2015-04-27

Målgruppen för detta förbättringsarbete är främst de anställda på systembolaget men 
konceptet skall förhoppningsvis kunna tillämpas på arbeten som har liknande arbetssit-
uationer.

Metod och genomförande
För att ta fram ett koncept har olika metoder används. En vidare analys av EMG-re-
sultaten från föregående fas, en moodboard/benchmarking av liknande och intressanta 
lösningar, en brainstormingsession och CAD-modellering. Genomförandet redovisas i 
kommande stycken.
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EMG-ANALYS
Under kontextfasen av projektet identifierades en tydlig skillnad i muskelaktivitet i axeln 
(Deltoideus Medius) för lyft längst in på hyllan och lyft längst ut, utifrån EMGn.  Biome-
kaniska beräkningarna visade även att det var 60 % större belastning inne jämfört med 
ute. Under förra fasen jämfördes endast inne/ute lyften på högsta hyllan då den situa-
tionen ansågs vara mest problematisk ur ett ergonomiskt perspektiv. I denna fas har även 
lyft på de andra hyllorna undersöks. 

Tabell 1: EMG-värden och procent av maxvärden.

En tydlig skillnad mellan inre och yttre lyften för vissa muskler på samtliga höjder. Det är 
i Deltoideus Medius de största skillnaderna finns, dvs. mellersta axelmuskeln. Lyften längst 
in på hyllan har väldigt höga värden för denna muskel och kan definitivt ge problem i 
längden då det är repetitiva lyft. I Arbetsmiljöverkets mallar för bedömning av repetitivt 
arbete står det bland annat att arbetet bedöms som dåligt när man har begränsade mö-
jligheter att ändra arbetsställningar och arbetsrörelser (Arbetsmiljöverket, 2011). I nuläget 
har personalen ingen möjlighet att göra lyften längst in på något annat sätt, så detta 
problem behövs lösas.

IDÉGENERERING
En moodboard gjordes för att komma igång med kreativt tänkande och få idéer till ett 
koncept samt för att undersöka vad det finns på marknaden idag inom varuhantering 
och hyllor. Bilder på föremål som använder teknik som kan anpassas till ett koncept och 
olika bilder på hyllor togs med. För att komma på idéer satt jag för mig själv och skissade 
fritt medan jag hade moodboarden framme för inspiration. Jag bestämde en tid som jag 
skulle skissa och försökte då hålla igång under hela tiden. Jag upprepade processen ett par 
gånger med pauser emellan åt tills jag hade ett bra koncept. För att få en känsla för hur 
konceptet skall se ut och fungera gjordes och renderades en CAD-modell. 

Figur 1. Brainstorming

METODDISKUSSION
Mest tid har lagds på designen och analysen av EMG-resultaten. Själva idégenereringen 
gick ganska fort eftersom jag tidigt kom på ett koncept som jag tyckte var bra och att jag 
kände en del tidspress under denna fas. Nu i efterhand känner jag att man borde gjort 
flera idégenereringsmetoder för att komma på flera idéer samt gjort någon sållning-
smetod för att välja mellan idéerna.  

Koncept
Konceptet kallar jag för rullbandshylla. De befintliga hyllplan där man ställer upp enskil-
da flaskor skall kunna ersättas med detta koncept. Rullbandshyllan består av en träram 
som har stålrör inuti, ett gummiband är placerat runt rören så man manuellt kan rotera 
bandet genom att placera en hand på gummibandet, antingen på ovansidan eller på un-
dersidan av hyllan beroende på vilken höjd hyllan är på. Man ställer flaskor längst ut på 
hyllan och sedan rullar in flaskorna eftersom, för att sedan ställa dit nästa rad längst ut på 
hyllan. Detta gör att man slipper sträcka sig för att ställa flaskorna längst in eller i mitten. 

http://seniam.org/deltoideusmedius.html
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Det finns en spärr som man enkelt trycker in och drar ut som gör att bandet inte kan 
rotera när kunder plockar flaskor från hyllan.

Diskussion
Resultatet från EMG-mätningarna visade, som redan nämnts, att det finns problem i 
axeln vid plocket, det märkets även i intervjuerna. Eftersom det är repetitiva lyft som 
görs varje dag får personalen problem  på grund av lyften längst in på hyllorna. Av den 
anledningen har mitt koncept potential att förbättra arbetssituationen hos personalen 
och därmed minska risken för arbetsskador.
 Personalen nämnde även i intervjuerna att plocket av flaskor var det jobbigaste ar-
betsmomentet. Med min lösning kommer detta inte kännas lika tungt då man slipper 
sträcka sig. Ett annat moment som görs flera gånger om dagen som också innebär att 
man måste sträcka ut armen långt in på hyllan är när man frontar. Att fronta innebär att 
man ser till att varorna står längst ut på hyllorna. Detta moment blir väldigt enkelt med 
den här lösningen. Man behöver endast lossa på spärren och rotera bandet tills flaskorna 
är längst ut.
 En nackdel med konceptet är att den förmodligen inte kommer förkorta plocket, 

vilket personalen nämnde är ett stressigt moment. Dock kommer personalen känna min-
dre ansträngning vid arbetet då produkten uppmanar till enklare lyft.
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Figur 2-3-4. Flaskor längs ut, längst in och flera fyllda hyllor på rad.
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Figur 5-6. Spärr inne och ute
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