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Förord

Förord

Denna uppsats är resultatet av magisterprogrammet Teknisk produkt- och 
produktionsframtagning vid Högskolan i Halmstad. Den gjordes i samarbete mellan två 
studenter från Högskolan i Halmstad och företaget Kalmar Industrier AB i Ljungby. Projektet
genomfördes hösten 2006. Projektgruppen vill tacka några personer för stöd och hjälp under 
projektets gång. Handledare vid högskolan Aron Chibba för vägledning och goda råd. 
Handledarna Ove Johansson och Curt Göransson på Kalmar Industrier för vägledning och 
visat förtroende. Företagssjukgymnaststudenten Marie Långh för ett gott samarbete och 
värdefullt idéutbyte. Universitetslektor Marianne Magnusson för stöd i ergonomiska analyser. 
Till sist vill projektgruppen tacka montörerna för värdefull information och visat tålamod.
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Abstract

Abstract

The purpose of this study was to examine and evaluate an assembly station at Kalmar 
Industries in respect to ergonomics. The study was to result in an improved assembly station 
with lower risk of work- related injuries. It was the study group’s expectation that the 
measures taken at the assembly station can function as guidance and an inspiration for other 
ergonomic improvements at the company. Several goals related to the purpose were
established as guidance for the study.

The mechanic’s work situation was mapped through a series of methods. With inquiry and 
interviews the study group got information of the mechanics own thoughts, ideas and 
understanding about the working situation. Application of participating and non-participating 
observation, photographing and video filming gave the project members the possibility to 
document the reality and compare it with gathered information from the mechanics. At the 
same time, literature and earlier studies was studied to gather current information and ideas.

All data was analyzed and parallel to this several solutions could be developed by the study 
group with the help of innovation techniques and benchmarking. The solutions are composed 
of recommendations on purchases and new product development for improvements in respect 
to the ergonomic situation.



Sammanfattning

Sammanfattning

Studien hade som syfte att med avseende på ergonomi undersöka och utvärdera en 
monteringsstation på Kalmar Industrier. Studien skulle resultera i en förbättrad 
monteringsstation med lägre risk för arbetsskador. Det var projektgruppens förhoppning att 
åtgärder på monteringsstationen kan fungera som vägledning och inspiration för andra 
ergonomiförbättringar på företaget. Flera mål relaterat till syftet sattes upp som vägledning för 
studien.

Montörernas arbetssituation kartlades genom en serie metoder. Med enkäter och intervjuer 
fick projektgruppen ta del av montörernas egna tankar, idéer och uppfattningar kring 
arbetssituationen. Tillämpning av deltagande- och icke-deltagande observationer, 
fotografering och videofilmning gav projektmedlemmarna möjligheten att dokumentera 
verkligheten och jämföra den med insamlad information från montörerna. Samtidigt 
studerades relevant litteratur och tidigare studier för att införskaffa aktuell kunskap och idéer.

All data analyserades och parallellt kunde flera lösningsförslag arbetas fram av
projektgruppen med idégenerering och benchmarking. Lösningarna består av 
rekommendationer på inköp samt ny produktutveckling till förbättring av den ergonomiska 
situationen.
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1. Introduktion
För att få en övergripande bild av projektet redovisas i detta kapitel projektets upprinnelse, 
syfte, mål och en presentation av företaget.

1.1 Nyckelord
Följande nyckelord är återkommande i rapporten; ergonomi, montering, biomekanik och 
arbetsplatsanalys.

1.2 Bakgrund
Kalmar industrier är ett svenskt bolag som har en ledande position på den internationella 
marknaden inom tung mobil materialhantering. 2005 sålde Kalmar Industrier utrustning och 
tjänster för cirka 1146 miljarder EUR. Truckar för containerhantering i hamnar och terminaler 
står för cirka 2/3 av försäljningen, olika typer av dragare och materialhanterare till 
logistikcenter står för 17 % av försäljningen, den tunga industrin står för 14 % och övriga 
marknaden står för resterande procent. Kalmar Industrier har som affärsidé att kunderna ska 
kunna specialbeställa varje truck efter sina behov och önskemål. Det finns ingen 
standardmodell som står färdig att köpa. 

I Sverige sker produktionen vid två fabriker, en fabrik i Ljungby och en fabrik i Lidhult. I 
Lidhult monteras de tyngre truckarna och i Ljungby lättare truckar. Kalmar industrier har valt 
att koncentrera sig på slutmonteringen av sina truckar och lagt ut tillverkningen på 
underleverantörer. 

Projektet har utförts vid fabriken i Ljungby. Den är uppdelad i funktionella celler som har 
ansvar monteringen av olika delar av truckarna till exempel hyttmontering, stativmontering, 
drivlina och slutmontering. Vid varje cell arbetar ett antal montörer med sina specifika 
uppgifter. 

Den monteringscell som projektet är inriktat på är stativmonteringen för 25 till 28 ton truckar. 
Vid denna station arbetar tre stycken montörer med att montera stativ, vagnar och 
styraggregat. Två montörer arbetar med stativet vid en dragbänk. De producerar ett stativ på 
ca 20 arbetstimmar. Stativen är i grunden lika varandra men de skiljer sig åt i storlek, tillbehör 
och kapacitet. Det innebär att montörerna måste anpassa sig till varje stativ. Variationen i 
arbetet gör att mycket kunskap finns hos montörerna som har arbetat vid denna station i 
många år. Stationen har inget problem med att följa produktionstakten i övriga fabriken. 

Det har dock uppmärksammats att arbetet vid stationen inte är optimalt ur ergonomisk 
synvinkel. Stationen byggdes om för cirka 6 år sedan och har inte utvärderats ordentligt sedan 
ombyggnaden. Företaget anser det viktigt att arbetsplatserna är så bra som möjligt för de 
anställda och initierade därför examensarbetet för att utreda brister och finna möjliga åtgärder. 
Projektgruppen består av Tim Sjunnesson och Michael Svensson som läser Teknisk Produkt 
Produktions framtagning vid högskolan i Halmstad. Marie Långh, studerande till 
företagssjukgymnast arbetar tillsammans med projektgruppen som en del av hennes 
utbildning. Marie Långh utför riskbedömningar på utvalda arbetsmoment för att få en objektiv 
bedömning av förändringsarbetet. 
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1.3 Syfte
Syftet med projektet är att undersöka och utvärdera monteringsstationen med avseende på 
ergonomi. Studien skall resultera i en förbättrad monteringsstation med lägre risk för 
arbetsskador. Åtgärder på monteringsstationen skall fungera som vägledning och inspiration 
för andra ergonomiförbättringar på företaget.   

1.4 Mål
Efter första observationsveckan ställde projektgruppen sig ett antal frågor som har fungerat 
som mål under projektet. Frågorna var: 

 Hur ser nuvarande arbetssituation ut för montörerna på monteringsstationen?
 Vilka arbetsmoment utför montörerna under en monteringscykel?
 Vilka arbetsmoment är minst ergonomiskt gynnsamma?
 Hur stor andel av en arbetscykel utgör de ogynnsamma arbetsmomenten?
 Vad kan göras för att åtgärda de ergonomiska problemen?
 Hur kan pallsystemet förbättras i avseende på ergonomi?
 Hur stor skillnad gör åtgärderna jämfört med nuvarande arbetssituation?
 Kan åtgärderna appliceras på fler arbetsstationer?  

1.5 Avgränsningar
Projektgruppen har valt att avgränsa arbetet till arbetsplatsens belastningsergonomi. Det 
betyder att yttre faktorer som temperatur, ljus och ljud inte kommer att undersökas. Likaså 
kommer inte projektet behandla arbetsplatsens logistik och produktionseffektivitet. 

Dragbänken är anpassad för montering av 25 och 28 tons tvådelade stativ. Tredelade stativ av 
större modell monteras mycket sällan vid monteringsstationen. Därför utesluts de från studien. 

Fysiska prototyper av lösningsförslagen kommer inte tillverkas under projekttiden. 
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2. Teoretisk referensram

I den teoretiska referensramen redovisas en sammanfattning de fakta som ligger till grund för
studien. Studien är inriktad på ergonomi och ergonomiskt förbättringsarbete därför är även 
den teoretiska delen inriktad på detta. Publicerade studier, definitioner, anatomi och 
arbetsrelaterade skador behandlas. På grund av rapportens storlek har ett urval gjort ur det 
omfattande material som finns tillgängligt.  

2.1 Tidigare studier
Många publicerade artiklar behandlar ergonomin och hur förbättringar kan implementeras på 
arbetsplatser, exempelvis Fernandez (1995), Ayers & Kleiner (2002), Tarcan et al. 2004, Kogi 
& Kawakami (1997), Neumann et el. (2006), Rowan & Wright (1995), Kearney (1995).

Intresset för ergonomi har ökat dramatiskt de senaste decennierna. Ett samhälle som är 
beroende av allt högre produktionstakter från industrin och den allt mer växande 
konkurrensen från låglöneländer har skapat stora påfrestningar på den inhemska arbetskraften.
Ökad forskning och utveckling på området har gjort det möjligt för företag att implementera 
nya arbetssystem vilket gett positiva effekter. Rowan & Wright (1995) redovisar slutsatsen att 
ergonomi faktiskt långsiktigt ger ekonomiska fördelar hos företag.  Organisationer som vill 
vara konkurrenskraftiga på dagens marknad, med en fokusering på kvalitet, måste 
implementera ett ledarskap som erkänner ergonomins värde som en reducering av kostnader, 
kvalitetssäkring, ökad prestation och produktionshöjande processer (Rowan & Wright 1995).
Slutsatsen att ergonomi är ekonomiskt gynnsamt för företag stöds av flera artiklar Tarcan et 
al. (2004), Pao & Kleiner (2001), Cooper & Kleiner (2001). Applikationen av ergonomi till 
utvecklingen av designprocesser ökar produktivitet, kvalitet och säkerhet hos företagen
(Cooper & Kleiner 2001). Samband mellan ergonomi och ökad kvalitet stöds även av 
Karapetrovic (1999) och Govindaraju et al. (2000).

Som behandlats ovan, argumenterar många författare för att det finns stabila grunder för 
ergonomins ekonomiska fördelar. Forskning och litteratur redovisar också teorier och teknisk 
fakta för att uppnå framgångar med implementering av ergonomiskt tänkande. Fernandez
(1995) beskriver fyra principer för att framgångsrikt introducera ergonomiska system på 
arbetsplatser. Han identifierar dem som arbetsplatsanalys, riskprevention och kontroll, 
hälsokontroller, träning och utbildning. Samma författare beskriver också vikten av 
antropometrisk data för att utforma ergonomiskt korrekta arbetsstationer, likt Kogi & 
Kawakami (1997) som betonar vikten av den hänsyn till lokalbefolknings antropometri. Vid 
ergonomiskt utformade arbetsplatser, industriella som kontorsmiljö, har Fernandez (1995)
identifierat en mängd viktiga principer:

 Målet bör alltid vara dynamiskt arbete. Statiskt arbete skall undvikas då sådan 
belastning är ineffektiv och ökar utmattningen. Statiskt arbete kan uppkomma då 
arbetsplatsen är för hög eller för låg när vederbörande håller en vikt i handen över en 
längre tid, eller vid konstant flexion av ryggen vid utfört arbete.

 Arbetsytan borde vara beroende av antropometrisk data för arbetaren och den formen 
av arbete vederbörande utför, exempelvis precision, lätt montering eller tunga lyft.

 Generellt bör arbete ske inom 30 % av personens maximala viljestyrda styrka. All
form av överbelastning av muskulaturen bör undvikas.
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 Primära Kontroller, verktyg och arbetsstycken bör placeras inom normalt 
arbetsutrymme. Sekundära kontroller bör placeras inom maximalt arbetsområde för att 
minimera utsträckningar och utmattning.

 Sträva efter bästa mekaniska fördelen med avseende på skelettet.
 Arbeta med båda händerna. Undvik arbeta med bara en hand, framför allt en 

ofavoriserad hand.
 Händerna bör röra sig symmetriskt och åt motsatt riktning.
 Använd fötter likaväl som händer.
 Designa arbetsplatsen med kunskap om fingrarnas begränsningar, därför bör de inte 

överbelastas.
 Undvik onaturliga kroppsställningar. Böj verktygets handtag, inte handleden.
 Ändra kroppsposition ofta.
 Upprätthåll en stabil och proper sittposition.
 Motbalansera verktygen då möjligt för att reducera vikt och krafter.
 Anpassa arbetsplatsen för stora individer och ge han eller henne tillräckligt utrymme.
 Träna och utbilda individen för att använda arbetsplatsens faciliteter och utrustning 

korrekt.
 Använd lådor med läppar till förvaring och manuell hämtning av små delar istället för 

kartonger. Luta lådor för att minska ogynnsamma kroppsställningar.  

Jonas Laring redovisar i sin avhandling en studie där Statistiska centralbyrån (SCB) och 
arbetslivsinstitutet har gjort undersökning på arbetsmiljön i Sverige sedan 1989. Vart annat år 
har mellan 10 000 och 15 000 personer svarat 130 frågor om deras arbetsförhållanden. 
Resultaten från 2001 års studie visar att 24 % manliga och över 43 % kvinnliga montörer lider 
av smärta i axelpartiet eller i armarna varje vecka. Ungefär samma mängd erfar smärta i nacke 
eller i övre ryggen varje vecka (Laring J. 2004). 

2.2 Ergonomins definitioner
Definitionen av ergonomi varierar lika mycket som litteraturen som behandlar ämnet. Ordet 
härleds ur grekiskans ”ergo” och ”nomos” som betyder ”arbete” och ”naturliga lagar”, alltså 
betyder ergonomi bokstavligt ”arbetslagar” (Rowan & Wright 1995, Pao & Kleiner 2001).
Svenska akademins ordlista definierar ordet ergonomi som ”vetenskapen om metoder för 
människans arbete” (SAOL 1998). Genom en undersökning av artiklar, forskningsrapporter 
och böcker kan det fastställas att definitionen av ergonomi varierar mellan varje författare. 
Fernandez (1995) använder en tämligen bred definition eller förklaring på vad ergonomi 
innefattar: Med avseende på människans fysiska, psykiska, biomekaniska och fysiologiska 
förutsättningar, syftar ergonomi till utformningen av arbetsplats, utrustning, maskiner, 
verktyg, produkter, miljö och system. Genom att effektiviteten och produktiviteten av 
arbetssystem optimeras, samtidigt som säkerheten och hälsan beaktas kan arbetarnas 
välbefinnande säkerställs. Andra författare väljer smalare definitioner. Ergonomi, vetenskapen 
som studerar relationen mellan arbetare och deras arbetsmiljö (Dillard & Schwager 1997). 
Ergonomi är studien om utrustningens design för att minska användarens utmattning och 
obehag (Cooper & Kleiner 2001). Ergonomi, behandlar design för människan, samt 
optimering av arbete och levnadsstandard (Karapetrovic 1999). Ergonomi handlar om att 
studera hur man kan förbättra passningen mellan de fysiska kraven av arbetsplatsen och de 
anställda som genomför arbetet (Tarcan et al. 2004). Trots den varierande definitionen av 
ämnet kan man finna gemensamma nämnare. Den generella uppfattningen om vad ergonomi 
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är kan beskrivas som en disciplin vilken omfattar relationen mellan människor, maskinsystem, 
design av arbetsplats samt arbetsmiljön (Rowan & Wright 1995). 

Arbete och tillämpning av ergonomi visar dess interdisciplinära natur. Ämnet förlitar sig på 
flera olika vetenskapliga och humanistiska discipliner för att inhämta relevant information om 
en situation: ergonomi (prestationsförmåga, biomekanik, antropometri), psykologi, medicin, 
ingenjörsvetenskap och personaladministration (Rowan & Wright 1995).

2.3 Funktionell Anatomi och kroppens biomekanik
Människokroppen är ett mekaniskt system där många balansmekanismer som är viktiga för 
dagliga aktiviteter, arbetar utanför människans medvetande. Bara när en person halkar eller 
snubblar och mekanismen bryts ner, påminns denne om de fysiska begränsningarna. En 
förståelse för dessa begränsningar är fundamental för all tillämpning av ergonomi (Bridger
2003).

2.3.1 Skelettets egenskaper
Skelettet har den viktigaste rollen som stödjande mekanism i kroppen. Benet är en
specialiserad bindväv som är ett av de hårdaste materialen i människans kropp. 
Makroskopiskt kan det verka trögt, men är en dynamisk struktur som ständigt genomgår
förändringar genom hela livet. Denna dynamik blir påtaglig med benets förmåga att anpassa 
massan och morfologin som svar på förändringar i mekaniska belastningar (Kumar 2001).

Generellt beskrivs skelettet uppfylla fem viktiga funktioner. Nigg & Herzog (2003) grupperar 
funktionerna i två kategorier, mekaniska funktioner och fysiologiska funktioner.

Mekaniska funktioner:
1. Stöd. Benen ger en hård ram som stödjer kroppen och innesluter mjuka organ. 

Exempelvis fungerar de nedre extremiteterna som stöd åt bålen när vi står upp och 
revbenen ger stöd åt brösthålan (Marieb 2001).

2. Skydd. De sammanväxta skallbenen förser hjärnan med ett skyddande hölje, 
bröstkorgen skyddar hjärta och lungor och ryggkotor omger ryggmärgen (Bridger
2003, Marieb 2001).

3. Rörelse. Benen förser punkter där senor kan fästa från muskulaturen. Genom 
muskelfästen och artikulation av ben vid leder, samarbetar ben och muskler för att 
överföra krafter i rörelsesystem (Nigg & Herzog 2003).

Fysiologiska funktioner:
4. Mineraldepå. Likt en reservoar förvarar benen mineraler. Viktigast är kalcium och 

fosfat. De lagrade mineralerna släpps ut i blodomloppet som joner för distribution till 
kroppens olika delar vid behov (Marieb 2001)

5. Hematopoetisk bildning. Process med formation av röda blodceller som sker i röd 
benmärg (Nigg & Herzog 2003, Bridger 2003).

Benets strukturella och materiella egenskaper kan påverkas markant av ålder, hormonella 
variationer (östrogen), diet (hög fetma), sjukdomar, droger och mediciner, genetik eller av den 
fysiologiska miljön (träning) (Kumar 2001).
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Då brott inträffar kan det bero på överdriven belastning och/eller svagt material. Anledning 
till den höga belastningen kan komma av den höga frekvensen av belastningar på en specifik 
punkt, om kraften är ogynnsamt geometriskt beskaffad, då strukturens dimensioner är små 
och/eller den agerande externa kraften är för hög. Belastning och överbelastning av ben har 
alltid två aspekter: först, den lokala belastningen under en cykel, exempelvis vid sprint. Den
andra är antalet repetitioner av belastningarna. Ben behöver belastning för att utvecklas. Dock 
måste stimuleringen vara inom optimalt område. Definiering av det området är svårt, men
flera faktorer som utvecklar belastningsfrakturer i ben har identifierats som biomekaniska 
faktorer, muskelutmattning och hormonella störning (Nigg & Herzog 2003).

2.3.2 Muskulaturens egenskaper
Kunskap om kroppens muskulatur är fundamentalt viktig för att få förståelse om dess rörelser 
och de problem som kan uppstå vid störningar i detta system. Muskelvävnaden som återfinns i 
människans kropp delas in i glatt och tvärstrimmig muskulatur. Den Tvärstrimmiga delas i sin 
tur in i skelett- och hjärtmuskulatur (Nigg & Herzog 2003). I sin helhet upptar muskulaturen 
hälften av kroppens totala massa. Den största och viktigaste egenskapen hos muskulaturen är 
förmågan att omvandla kemisk energi i form av ATP till direkt mekanisk energi. Därmed kan 
muskler utöva kraft (Marieb 2001).

Muskulaturen utför fyra viktiga uppgifter för kroppen:

1. Producera rörelse. All rörelse av kroppen och dess delar är ett resultat av 
muskelkontraktion. Skelettmuskulaturen är ansvarig för denna rörelse och 
manipulation av kroppens extremiteter. Blodet som rinner i ådrorna är resultatet av de 
rytmiska slagen hos hjärtmuskulaturen samt den glatta muskulaturen i venernas 
väggar som hjälper till att uppehålla blodtrycket (Bridger 2003).

2. Bibehålla kroppshållning. För att upprätthålla kroppens stabilitet och kroppsställning 
är muskeltonus alltid aktiv. Det är ett uttryck som beskriver den muskelaktivitet som 
ständigt är aktiv utan att personen är medveten om det (Marieb 2001).

3. Stabilisering av leder. Även när muskler drar i benen för att utöva rörelse, 
stabiliseras och stärks lederna i skelettet av muskelaktiviteten (Bridger 2003).

4. Generera Värme. Muskulaturen genererar värme när den kontraherar, likt andra 
mekaniska system kan inte muskulaturen arbeta med perfekt effektivitet. Dock är 
denna värmegenerering vital för att bibehålla och reglera kroppsvärmen. Då 
skelettmuskulaturen står för minst 40 % av kroppens massa, är det den muskeltypen 
som är ansvarig för den mesta värmegenereringen (Marieb 2001).

Som vävnad tar muskulaturen stor skada av att utsättas för statisk mekanisk belastning. 
Blodflödet till musklerna begränsas kraftigt av statisk belastning. Den kemiska balansen i 
muskulaturen störs, metaboliska slaggprodukter samlas och muskeluttröttning börjar uppstå. 
Till en början uppstår ett vagt obehag, men med tiden utvecklas obehaget till smärta. Allt 
eftersom smärtan blir mer påtaglig behöver muskeln avlastas genom att byta kroppsposition 
(Pheasant 2002). 

2.3.3 Kroppsställning och dess mekanik
Som vilket mekaniskt system som helst så kan kroppen vara stabil eller instabil och motstå en 
begränsad mängd belastning. Belastningar kan påtvingas både internt eller externt och vara 
intensiv eller kroniskt. Då mekanisk belastning på kroppen behandlas, brukar man generellt 
skilja på belastning orsakad av kroppsställning och arbetsrelaterad belastning (Bridger 2003).
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Kroppsställning definieras som den genomsnittliga orienteringen av kroppsdelarna över tid.
Den kroppsställning en person intar då en arbetsuppgift utförs, är beroende av relationen 
mellan personens kroppsdimensioner och dimensionerna av verktyg inom dennes 
arbetsutrymme. För att upprätthålla en kroppsposition över en tid, måste muskler användas för 
att motverka externa krafter som verkar på kroppen (Pheasant 2002).

Belastningar i avseende på arbete och kroppsställning kan variera oberoende av varandra. 
Exempelvis kan en arbetsuppgift som innefattar tunga lyft ge höga arbetsbelastningar, men 
utföras med goda kroppspositioner. Omvänt kan målning av en list innebära mycket små 
arbetsbelastningar, men ge höga belastningar på kroppen beroende på intagen position. 
Mycket biomekanisk belastning är onödig då den ofta beror på dålig kroppsställning och kan 
minskas genom att omstrukturera arbetsuppgiften för att förbättra kroppsställningen (Bridger
2003).

Som nämnts tidigare krävs det aktiverade muskler för att upprätthålla en given kroppsposition 
för att motverka externa krafter som verkar på kroppen. Den vanligaste av dessa krafter är 
gravitationen. Muskelaktiviteten från denna form av belastning heter statisk belastning. För 
att exemplifiera fallet kan man tänka sig en människa som lutar överkroppen framåt över 
höften. Belastningen på höft- och ryggsträckar muskulaturen är proportionell till det 
horisontella avståndet mellan höften och lumbosakrala leden till gravitationscentrum för 
överkroppen. Detta avstånd ökar då lutning på överkroppen ökar (Pheasant 2002). Statisk 
belastning kan resultera i smärtor. Människor som arbetar med framåtböjd ryggrad 60 grader 
5 % av dagen eller mer, drabbas av ryggsmärtor. Är ryggraden flexad till hälften, det vill säga 
30 grader, mer än 10 % av en arbetsdag eller roterad mer än 30 grader kommer arbetaren 
erfara ryggsmärtor (Bridger 2003).

Figur1: visar den lumbara, thorakala och cervikala delen av ryggraden samt pelvis (a) och sacrum (b). 
Överkroppens vikt överförs genom ryggradens lumbara del och höftbenen (c) till höftlederna (d) och de nedre 
extremiteterna.

Utan den associerade muskulaturen som stärker bålen, är människans ryggrad mycket svag. 
Den böjs under en kompressionskraft av bara 90 N. Bålens muskulatur är fundamental för att 
bibehålla sin styrka mot kompression (Bridger 2003).
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3. Metodologi
Metodologi beskriver grundprinciperna som de olika metoderna bygger på. Metodologi kan i 
teorin delas upp olika renodlade grenar men i praktiken så är en studie nästan alltid en 
blandning av olika metodologier. Så även denna studie som har utförts. 

3.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder
I undersökande projekt kan metoderna som används delas upp i kvalitativa och kvantitativa. 
Kvalitativa metoder studerar många variabler hos ett eller få objekt och kvantitativa studerar 
få variabler hos många objekt. De flesta undersökningar fokuserar på antingen kvalitativa 
eller kvantitativa metoder men det är sällan ett projekt använder exklusivt av en av sorts 
metoder. (Yin 1994)

Kvalitativa metoder används för att få en djupare förståelse om ett specifikt område. 
Metoderna har inte till uppgift att ge generella fakta som fungerar i alla situationer. Analys 
och insamling av data sker växelvis och forskaren befinner sig i den miljö som undersöks. 
Datainsamlingen vid kvalitativa undersökningar kan delas in i tre grundprinciper: 1 
djupgående öppna intervjuer, 2 observationer och 3 skrivna dokument. Data från intervjuerna 
består av svar på direkta frågor om deras åsikter, känslor, erfarenheter och kunskap. Data från 
observationer består av beskrivningar av aktiviteter, beteende, händelser och interaktioner 
mellan dessa. Materialet kan bestå av fotografier, film, illustrationer eller antecknade 
observationer. Skrivna dokument består av rapporter, delar av andra studier, enkätsvar, 
ritningar, dagböcker eller officiella dokument. (Yin 1994, Maxwell 1996)

Med kvantitativa metoder samlas stora mängder kvantifierbara empiriska data in. Olika 
statistiska verktyg används sedan för att analysera och bearbeta materialet. Det bearbetade 
materialet testas mot olika förutbestämda hypoteser. Kvantitativa undersökningar är ett 
formaliserat arbetssätt som kräver ett stort statistiskt kunnande, mycket tid och resurser. 
Kvantitativa metoder är oftast de enda som är möjliga att använda vid undersökningar av stora 
populationer. De ger generella fakta om populationen men ingen djup kunskap om 
individuella objekt. (Peat 2002)  

3.2 Validitet
Validitet kan beskrivas som korrektheten eller tillförlitlighet hos en beskrivning, slutsats, 
förklaring eller tolkning (Maxwell 1996).
  
I tidigt positivistiskt tänkande så trodde forskarna att de kunde garantera validitet i experiment 
med rätt metoder som verktyg. Vetenskapliga undersökningar kunde reduceras till logiska 
system grundade på obestridbara fakta (Maxwell 1996). Denna övertro på validiteten i 
vetenskapliga metoder har ifrågasatts och frångåtts av nutida forskare och metodvetare. 
Validitet är relativt och måste bedömas utifrån undersökningens omständigheterna och syfte. 
Validitet säkras genom bevis och inte genom metoder och verktyg (Maxwell 1996). 

Det viktigaste med validiteten i ett projekt är vilka hot som finns mot den. Hoten beskrivs ofta 
som alternativa hypoteser. Validitetsprövningar i projekt har till uppgift att utesluta dessa hot. 
I kvantitativa undersökningar så används olika former av formella kontrollmekanismer för att 
säkerställa validiteten. Kontrollmekanismerna kan bestå av kontrollgrupper, urvalsstrategier, 
statistiska verktyg eller slumpmässigt utvalda urvalsgrupper (Peat 2002). Alla 
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kontrollmekanismer i kvantitativa studier förbereds innan undersökningen börjar. Möjligheten 
att förbereda validitetstest gör planeringen och utförandet lättare att kontrollera.

Vid kvalitativa studier har forskarna sällan möjligheten att använda alla de 
kontrollmekanismer som finns i kvantitativa studier. De får i stället försöka utesluta 
validitetshot med hjälp av de bevis som samlas in under projektets gång. Olika hot kräver 
olika former av bevis för att validiteten ska säkerhetsställas. Några exempel: Validiteten i 
forskarnas beskrivningar kan säkerställas genom videofilm, fotografier eller ljudupptagningar. 
Validiteten vid tolkningar av intervjuer kan säkras genom att en konstant feedback och 
kontroll av att deltagarna uppfattar alla frågor och deras sammanhang. Denna kontroll görs 
bäst med en ”member check”. Vid bildandet av teorier utifrån insamlade fakta finns hotet mot 
validiteten hos forskarnas integritet och trångsynthet. Om forskare bortser från avvikande 
fakta eller inte vill behandla alternativa förklaringar på fenomen är risken stor att teorierna 
som framställs blir felaktiga. Validitetshotet kallas för Bias.(Maxwell 1996) 
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4. Metod

Metodologin beskriver en serie metoder för hur problem kan angripas, behandlas och därefter 
lösas. I denna sektion redovisas de metoder projektgruppen valt för att insamla nödvändig 
information om det givna problemet samt hur det har lösts. Figur 2 visar en schematisk bild 
över arbetsmetoderna i studien

Figur 2: Schematisk bild över arbetsmetoder i studien

Projektets natur har primärt följt ett arbetssätt mest likt Abduktion. Uttrycket som kan 
förklaras som en kombination av deduktion och induktion tycks ha varit det mest effektiva för 
att förklara och lösa de problem som formulerats. Tittar man närmare på de olika filosofiernas 
definitioner finner man att deduktion generellt kännetecknas av att man utifrån allmänna 
principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser (Hempel 1969). Det 
betyder att teorin alltid är utgångspunkten i ett projekt och att den kommer att styra och 
påverka forskningen. Då projektgruppens hypoteser och framförallt förbättringsförslag har 
utvecklats utifrån redan etablerad forskning inom ergonomi kan det resoneras att 
projektarbetet i en begränsad utsträckning har kännetecknats av denna filosofi.

Dock har projektet mycket gemensamt med ett arbetssätt av induktiv natur. 
Monteringsstationen i fråga är celluppbyggd och ansvarar för en specifik uppgift. Det betyder 
att tidigare forskning inom ergonomi för industriellt arbete inte nödvändigtvis är applicerbar 
på monteringsstationen. Arbetar man efter en induktiv filosofi förankrar man inte projektet i 
en teori utan utgår från en situation och försöker sedan själv att utveckla en teori från den 
insamlade informationen. Filosofin kan alltså inte tillämpas generellt eftersom den är 
anpassad till en speciell situation, tid eller en specifik grupp människor. Utredaren måste
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upptäcka en ny teori för den aktuella situationen utan att knyta den till någon tidigare rådande 
teori (Hempel 1969).

I försök att vara öppen för nya idéer och tillämpa många olika angreppsvinklar liknar 
projektets arbetssätt mer en kombination av dessa två filosofier som tidigare benämnts som
abduktion.

4.1 Observationer
För att införskaffa den nödvändiga informationen om montörerna och deras interaktioner i 
arbetet tillämpade projektgruppen en serie observationsstrategier. I hopp om att 
observationerna skulle ge projektgruppen en heltäckande bild av situationen beslutades det att 
dokumentationen skulle innehålla flera källor. Projektgruppen kom fram till att tre olika 
metoder skulle tillämpas. En inledande ostrukturerad observation följt av fotografering och 
skriven dokumentation. Därefter skulle videofilm användas.

4.1.1 Deltagande observation
Det ansågs vara prioritering att till en början studera monteringsstationen förutsättningslöst. 
Genom att gå in med öppet sinne och lära sig av montörerna och deras arbete, försökte 
projektgruppen sätta sig in i deras roll och följa metodiken i hur de rör sig i sitt arbete och vad 
deras arbete involverar. Arbetssättet styrks av Bell (2000). I de inledande skedena
observerade, deltog, frågade, lyssnade, kommunicerade projektgruppen med sin omgivning på 
monteringsstationen.

Denna form av observationer ger stora möjligheter samtidigt som det kan ge stora problem. 
De mest distinkta fördelarna är relaterad till möjligheten att få tillträde till människorna som 
utför arbetet. Dessutom får man möjligheten att se eventuella problem ur montörens 
synvinkel. Den stora nackdelen med metoden är risken för att observatören förlorar sin 
objektiva syn på situationen (Peat 2002, Bell 2000). Rollen som extern part blir allt mer vag 
efter hand som denne interagerar med montörerna och börjar stödja den studerade gruppen 
(Yin 1994).

4.1.2 Fotografering och icke deltagande observation
För att strukturera upp montörernas arbetscykel beslöt projektgruppen att dokumentera en hel 
cykel genom fotografering. Det var också en värdefull tillämpning som gav möjligheter att 
identifiera kritiska arbetsmoment ur en ergonomisk synvinkel (Yin 1994). En skriftlig 
dokumentation skedde av cykelns alla arbetsmoment, samtidigt som fotografering gjordes på 
alla huvudmoment och på de kroppspositioner som projektgruppen ansåg vara av intresse. Till 
skillnad från den första deltagande observationen var detta moment mer strukturerat. 
Monteringen gjordes på ett 28 tons stativ, ett av de vanligaste stativen som monteras. Det 
ansågs därför vara representativt för typiskt dagligt arbete.

4.1.3 Videoinspelning
Efter att det fotograferade materialet och de dokumenterade arbetsmomenten hade 
analyserats, ansåg projektgruppen att det behövdes mer observationsmaterial för att kunna dra 
pålitliga slutsatser. Det beslutades att den planerade videoinspelningen av monteringsarbetet 
skulle påbörjas så fort förmannen gav tillåtelse.
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Även om fotograferingen och de icke deltagande observationerna var mer strukturerade än de 
deltagande observationerna, ansågs det att en videoinspelning skulle ge en första möjlighet att 
studera montörerna utan extern påverkan. Vikten av att observatörerna håller en distans till
montörerna beskrivs av Cassell & Symon (1999). 

Även om tillåtelse fanns från förmannen, beskrev projektgruppen för montörerna den 
värdefulla information det kunde ge och frågade om lov att filma dem under arbete. Samtycke
gavs och en videokamera placerades för att täcka upp hela monteringsstationen och de 
aktiviteter som utförs på den.

Med informationen ansåg projektgruppen sig kunna mäta tider på olika kritiska aktiviteter, 
kroppspositioner och användning av tunga verktyg. Materialet skulle kunna styrka 
förbättringsförslag och framför allt ge god motivering till varför förbättringsförslagen skall 
införas.

4.2 Intervju och enkät
Tillsammans med observationerna valde projektgruppen att tillämpa en serie ostrukturerade 
intervjuer. En skriftlig enkät arbetades också fram och lämnades till de berörda montörerna 
som kunde besvaras i lugn och ro hemma. För att den insamlade datan skulle bli så pålitlig 
och validerad som möjlig var det centralt för projektet att informationen kom från så många 
olika källor som möjligt. På så vis kunde en korrekt analys säkerställas genom triangulering 
av olika källor (Maxwell 1996).  

4.2.1 Intervjuer
Intervjuer av ostrukturerad natur bedrevs flera gånger under projektets gång. De tog dock 
alltid formen av diskussioner. Tanken var att kontinuerligt få information från förman, 
produktionstekniker och framför allt montörerna som rörde arbetssituationen i samband med 
kritiska moment.

4.2.2 Enkät
Projektgruppen hade under två månader samlat stor mängd information om arbetssituationen 
genom deltagande observationer, ostrukturerade intervjuer, fotografering, icke deltagande 
observationer och videofilmning. En enkät med ett fåtal frågor om hur montörerna upplever 
sin arbetssituation och eventuella fysiska åkommor skrevs ned. Eftersom enkäten skrevs för
de två montörerna på stativmonteringen blev statistisk analys av svaren helt obetydlig. 
Däremot kunde informationen ge värdefull information på montörernas uppfattning om den 
ergonomiska situationen. Exempelvis hur ofta ett verktyg används, under hur långa perioder 
används ett verktyg samt om de upplever några fysiska problem i samband med arbetet. 
Informationen kunde sedan jämföras med det fotograferade samt filmade materialet för analys 
och framtagning av förbättringsförslag.

Då enkäten utformades bestämdes det att den inte skulle vara omfattande, annars ansågs det 
finnas en risk att för många frågor skulle ge färre svar. Frågorna skulle under inga 
omständigheter vara ledande (Ejvegård 1993), utan ge montörerna utrymme för att beskriva 
egna uppfattningar och erfarenheter kring arbetssituationen. Till slut hade tre frågor 
formulerats som ansågs relevanta och borde ge tillräcklig information från montörerna.  
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4.3 Idégenerering 
Projektgruppen använde olika idégenereringsmetoder för att lösa problemen och bristerna vid 
monteringsstationen. Ett dynamiskt arbetssätt (Ottosson 1999), användes för att öka 
produktiviteten och få fram bra lösningar under den begränsade tiden som projektet varade. 
Projektgruppen började med brainstorming direkt efter den första veckan av observationer. 
Påtalade problem från fabrikspersonalen och synliga brister i arbetsmetoderna diskuterades 
inom gruppen för att finna olika lösningar på problemen. I det skedet antecknades alla 
lösningsförslag som framkom. Alla framkomna idéer bearbetades under projekts gång 
parallellt med mer ingående observationer av arbetsplatsen. Vid bearbetningen användes olika 
verktyg för att illustrera och förfina idéerna. Internt i gruppen användes PAD i stor 
utsträckning för att arbeta fram olika varianter av grundlösningarna. Skisserna låg till grund 
för de CAD modeller som har gjorts för att illustrera lösningsförslagen för uppdragsgivaren. 
Tillsammans med insamlade data fungerade CAD modellerna som diskussionsunderlag när 
beslut om införande av förändringar vid arbetsplatsen skulle fattas. Vid beslutsmötena lade 
projektgruppen fram olika lösningar tillsammans med data som kunde styrka att en förändring 
behövdes. Deltagarna i mötet diskuterade möjligheterna för implementering med avseende på 
tid, resurser användbarhet, planerade produktionsförändringar och alternativa lösningar. 

Efter mötena genomförde projektgruppen benchmarking över vilka av de framtagna 
lösningarna som redan fanns på marknaden. Flera av lösningarna fanns redan på marknaden. 
Projektgruppen ansåg att detta var mycket positivt för då hade andra personer och företag 
redan testat konstruktionerna och bevisat att de fungerade, lösningarna fanns färdiga att köpa 
och implementera vid monteringsstationen. Det minskar tiden från idé till färdig lösning och 
beslutsparametrarna för genomförande begränsas till kostnader och användbarhet.

4.4 Projektets validitet
Validitet i projektet kan styrkas på flera sätt. Det är ett nästan uteslutande kvalitativt arbetssätt 
som har använts så kontrollmekanismer från kvantitativa studier kan inte användas. I stället 
styrks beskrivningarna av arbetsplatsen med videofilmer och fotografier. Validiteten i 
tolkningarna av montörernas åsikter har säkrats genom att intervjuerna och diskussionerna har 
utförts direkt på arbetsplatsen så att frågorna och svaren kan visualiseras och förtydligas. 
Enkäterna som montörerna har svarat på har varit korta och haft tydliga förklaringar utan 
fackuttryck så att svaren ska bli relevanta för projektet. Teoriernas validitet har upprätthållits 
genom ett öppet samarbete med olika oberoende personer med kunskap i ämnet. Personerna 
som har kommit med åsikter är Marie Långh företagssjukgymnast och Marianne Magnusson 
universitetslektor som undervisar i ergonomi. Utbytet av idéer har minimerat risken att 
projektgruppen utvecklar felaktiga lösningar.

4.5 Metoddiskussion
Valet av metoder har grundat sig i aktuell litteratur, tidigare erfarenhet och logiskt 
resonemang inom gruppen. I grunden har metoderna präglats av kvalitativ natur. Eftersom 
situationen är unik med en speciellt utformad monteringsstation för specifika uppgifter utfört 
av två anställda, var kvantitativa undersökningar ringa aktuellt. Dock ansågs en tidsstudie 
vara ett kraftfullt verktyg för att kunna bryta ner de olika arbetsmomenten och få ut värdefull 
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data för analys. Det är uppenbart att metoden och den information som kommit ur den är av 
kvantitativ natur. Då strävan var att varje slutsats skulle härledas ur flera informationskällor, 
sågs en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder som en klar fördel. Båda 
metoderna har sina styrkor och svagheter. Den ena behöver inte utesluta den andra. De utgör 
olika alternativ av strategier för att insamla data och både kvalitativ och kvantitativ 
information kan insamlas i samma studie (Patton 1990). 

För att införskaffa relevant information och få en helhetsbild över processerna, 
monteringsstationen, montörerna och de kritiska arbetsmomenten ansågs olika former av 
observationer som ett naturligt tillvägagångssätt. För att få en introduktion i det pågående 
arbetet och lära känna montörerna, tillbringade projektgruppen första veckan av projektet på 
Kalmar industrier. Resultatet blev en form av studievecka som rekommenderades främst av 
kontaktpersonen Ove Johansson på Kalmar Industrier. Senare genomgång av litteratur har 
styrkt metodiken med att inleda en studie genom att observera förutsättningslöst med öppet 
sinne, vara lyhörd och noga observera omgivningen (Bell, 2000). Det kan diskuteras om hur 
vida metoden hade kunnat genomföras på ett annat sätt för att uppnå bättre resultat. Ett 
alternativ som projektgruppen har resonerat kring är i fall deltagande observationer skulle ha 
integrerats i större utsträckning i detta stadium. Ett större aktivt deltagande tidigt i studien 
hade kunnat ge bredare förståelse tidigt och sparat värdefull tid i senare aktiviteter. Dock kan 
det resoneras att den valda metodiken att lyssna, kommunicera och observera som inledning 
av studien har fördelen att projektgruppen kunde insamla mycket information utan att i större 
utsträckning störa montörerna i sin naturliga rutin.

Första veckan gav värdefull information. Projektgruppen blev familjär med arbetsplatsen och 
fick chansen att i stora drag lära sig montörernas rutiner. Dock krävdes mer strukturerade 
observationer och detaljerad dokumentation för att kunna identifiera och angripa de 
ergonomiska problemen. Genom att bedriva icke deltagande observationer kunde information 
noteras samtidigt som projektmedlemmarna tog ett steg tillbaka och höll ett visst avstånd till 
montörerna. Att bibehålla objektivitet är självklart en grundpelare för alla studier och denna är 
inget undantag. Dock bör ett projekt alltid bedriva en viss självrannsakan och ständigt ha ett 
kritiskt öga för de egna aktiviteterna. Svårigheten med att bibehålla objektiviteten då en 
projektgrupp under långa perioder tillbringar tid med sina undersökningssubjekt bör 
poängteras. De icke deltagande observationerna bedrevs med detaljerad dokumentation med 
hjälp av skrivet material och fotografering. Under denna aktivitet blev det oundvikligt att 
bedriva kommunikation med montörerna, men då syftet var att dokumentera en cykels 
arbetsmoment med fotografering sågs det inte som ett problem att störa deras rutiner 
emellanåt med frågor. 

För att verkligen kunna iaktta montörerna i sitt rätta element och följa deras rutiner under en 
arbetsdag utan att på något vis påverka montörerna, sågs dokumentation genom 
videoinspelning som ett värdefullt redskap. För att minska extern påverkan till närmast 
obefintlig höll sig projektgruppen borta och filmkameran sattes upp på en nära belägen hylla 
för att täcka hela arbetsplatsen. Under raster bytte projektmedlemmarna batteri och kassett 
och diskuterade med montörerna. Det var den enda kontakt projektgruppen hade med 
montörerna under denna observationsform. Frågan är om detta var ett klokt beslut eller inte. 
Gruppen ansåg att så länge avståndets integritet inte bröts under själva arbetet och extern 
påverkan var obefintlig under denna process sågs inte interaktion med montörerna under 
raster då arbete inte utfördes som ett problem.
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Intervjuer bedrevs som ostrukturerade och i diskuterande form. Då observationer fortskred 
bedrevs diskussioner runt olika frågor kring arbetsmomenten, eventuella fysiska obehag hos 
montörerna eller för att få ta del av deras egna tankar och idéer kring vad som kan förbättras. 
Informationen som kom av detta moment antecknades ofta direkt efter besöket på Kalmar 
Industrier eller under raster och andra tillfällen då projektgruppen inte diskuterade med 
montörerna. Det kan debatteras om detta var klokt tillvägagångssätt. Eftersom majoriteten av 
informationen skrevs ned ibland flera timmar efter diskussionerna finns en möjlighet till att en 
liten mängd information försvunnit. Dock har strukturerade frågor sina svagheter eftersom 
den intervjuade personen ibland kan känna obehag eller ge stela och begränsade svar. Genom 
att tillbringa en längre tid med montörerna i deras arbete ansåg projektgruppen kunna etablera
tillit och få ut större mängd information av dialoger och diskussioner. Som nämnts tidigare 
finns risken att projektgruppens objektivitet färgas av den bekantskap som kan bildas mellan 
utredaren och de anställda som arbetar på den undersökta arbetsplatsen. 

Det kan resoneras att en kombination mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer hade 
kunnat genomföras. Projektgruppen valde dock att organisera de strukturerade intervjuerna i 
form av skriftliga enkäter som montörerna kunde svara på då de inte arbetade. Montörerna 
kunde då enskilt i lugn och ro svara på frågor med en viss distans till arbetet och 
förhoppningsvis ge uttömmande och väl genomtänkta svar. Enkäten var avsiktligt utformad 
med få frågor, men icke ledande med förhoppning att mycket information kunde ges. Där av 
följde den en kvalitativ karaktär. Dock visade sig enkätsvaren bli mindre omfattande än vad 
projektgruppen hade hoppats på.
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5. Resultat 

I resultat beskrivs de fakta som har framkommit vid projektgruppens observationer, 
beräkningar, och intervjuer. Resultatet presenteras fristående utan tolkningar av 
projektgruppen. Materialet bygger på kontrollerbara fakta och insamlad data från 
monteringsstationen. 

5.1 Arbetsplatsbeskrivning
Figur 3 visar en schematisk beskrivning av monteringsstationen med de viktigaste 
arbetsredskapen och systemen markerade.

1. Dragbänk
2. Saxbänkar
3. Dragmaskin för stora 

stativ
4. Pallställ
5. Arbetsbänk/verktygsstäl

l
6. Ugn och frys
7. Förvaring hyllor
8. Inkörsport
9. Ingång från övriga 

fabriken

Figur 3: Monteringsstationens layout

Monteringsstationen är belägen i ett rum som är ca 30m x 10m stort. Golvet är av slät cement 
och utmed två av väggarna finns pallställ som rymmer 6 våningar med pallar. I taket är det 
monterat ett traverssystem med tre stycken tvärbalkar. Balkarna kan röra över hela rummets 
längd. På varje balk så sitter det ett lyftsystem som är rörligt i balkarnas längdriktning. Två av 
lyftsystemen klarar 10 ton och den sista klarar 5 ton. Traverserna styrs trådlöst med hjälp 
varsin fjärkontroll. Traverssystemet används för alla tunga lyft vid monteringsstationen. 

Monteringsstationen är uppdelad i två undergrupper stativmontering och vagns/styraggregats 
montering. Vid stativmonteringen arbetar antingen en eller två montörer beroende på 
arbetsbördan. Vid vagns/styraggregats montering arbetar det alltid bara en montör. Förutom 
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de tre montörerna arbetar en truckförare med att förse monteringsstationen med komponenter. 
Truckföraren arbetar även med att förse andra monteringsstationer i fabriken med 
komponenter. Montörerna vid de två undergrupperna arbetar relativt självständigt från 
varandra. De följer en gemensam arbetstakt över en vecka men under en enskild dag kan de 
arbeta med två skilda vagnar. Montörerna vid de två stationerna hjälper varandra med 
logistikfrågor och kringliggande problem men inte med respektive persons 
monteringsuppgifter. 

Vid monteringen av stativen är det mesta av arbetet centrerat kring en specialbyggd dragbänk. 
Stativets två huvuddelar placeras på dragbänken och sedan monteras olika komponenterna. 
Dragbänken används för att föra samman och dela på stativet under monteringen. All 
montering av komponenter sker antingen med handkraft eller pneumatiska verktyg. En del 
stativmodeller som monteras är för långa för att placera på dragbänken. De långa stativen 
monteras i stället på golvet bredvid dragbänken. Arbetssättet är liknande det på dragbänken 
men arbetsställningarna blir mer ogynnsamma och arbetet är mer tidskrävande. 
Sammandragning av stativet utförs med en separat dragmaskin och traverserna i samarbete. 

Vagns och styraggregatsmonteringen är bemannad med en montör och här utförs större delen 
av arbetet på två saxbänkar. Saxbänkarna är höj och sänkbara för bästa arbetshöjd. Bänkarna 
är olika stora och klarar olika mycket belastning. Den mindre av bänkarna används oftast i det 
dagliga arbetet. Endast vid extra stora arbetsstycken används den stora arbetsbänken. 
Traversen används frekvent för vändning och vridning av arbetsstyckena. Även vid denna 
station används en kombination av handkraft och pneumatiska verktyg vid monteringen av 
komponenter. 

Arbetet vid de två undergrupperna är väldigt lika med avseende på typ av komponenter, 
arbetsställningar, verktyg och arbetstakt. Arbetet utförs efter ett schema men montörerna kan 
styra sin arbetsdag självständigt så länge uppgifterna blir utförda. När ett nytt stativ påbörjas 
hämtar montörerna ritningsmaterial och komponentlista för den specifika beställningen. Om 
komponenterna inte finns i pallsystemet beställs nya. Stativen görs endast efter beställning 
från kunden. Inga stativ görs mot lager.

5.2 Observationer
I metoden beskrivs de olika observationerna som projekten har gjort för att dokumentera 
arbetsplatsen. Här kommer en summering av resultatet av dessa observationer.

Första steget i dokumentationen av arbetsplatsen var en kombination av fotografering och 
skriftlig beskrivningar av arbetsmomenten. Varje enskilt moment som utfördes beskrevs och 
fotograferas i den följd som montörerna utförde dem. Materialet sammanställdes i två 
scheman med alla arbetsmomenten i rätt ordningsföljd. I denna beskrivning redovisas inte 
arbetsställningar eller tider för momenten. Schemana redovisas i bilaga 1.

Dokumentationen av arbetsplatsen med hjälp av videokamera resulterade i nästan sju timmar 
kvalitativt material som representerar samtliga arbetsmoment som montörer utför. Video 
materialet är uppdelat i två delar. En del som visar monteringsarbetet vid stativmonteringen
och en del som visar arbetet vid vagnsmonteringen. De två delarna har analyserats utifrån 11 
kriterier och sammanställts i två jämförbara tabeller (bilaga 2). Kriterierna var: över axelhöjd, 
knästående, böjd rygg/nacke, finmotoriskt arbete, vridande sidoposition, slipning/modifiering,
hammarslag, svets, borr, mutterdragare och icke värdeskapande tid.
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Definitionerna på dessa aktiviteter finns i bilaga 3. Resultatet från sammanställningen 
redovisas här i två diagram med två staplar för varje aktivitet (tabell 1, tabell 2, diagram 1 och 
diagram 2). En stapel som visar procent av total filmad arbetstid och en stapel som visar 
procent av värdeskapande tid.
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Diagram 1: Stativmontörens aktiviteter 

Total filmad tid 263 min (15780 sekunder)
Total filmad värdeskapande tid (total minus icke värdeskapande tid) 193 min 11592 sekunder

32 % av totalt filmad film är ogynnsamma kroppspositioner
43 % av värdeskapande tid innefattar ogynnsamma kroppspositioner

Tabell 1: information om det filmade materialet från stativmonteringen.
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Diagram 2: Vagnsmontörens aktiviteter
Total tid 154 min (9240 sekunder)
Total filmad värdeskapande tid (total minus icke värdeskapande tid) 115 min 6916 sekunder

51 % av totalt filmad film är ogynnsamma kroppspositioner
68 % av värdeskapande tid innefattar ogynnsamma 
kroppspositioner

Tabell 2: information om det filmade materialet från vagnsmonteringen.

5.3 Biomekaniska beräkningar
Grundläggande biomekaniska beräkningar har utförts på montörerna för att bedöma vilka 
belastningar som ryggraden utsätts för. Följande två bilder har valts ut som typiska 
kroppsställningar montörerna har.

  Figur 4: vagnsmontering                                         Figur 5: stativmontering

Följande värden har använts vid beräkningarna av krafterna på ryggraden hos montörerna.
Massan på montörernas huvud har uppskattats till 5kg enligt antropometriska data (Yee 2006) 
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Gravitationen g är enligt definition 9.81. Vinkeln V i figur 4 är uppmätt till 60o och vinkeln i 
figur 5 uppmättes till 57o. Avståndet X mellan huvudets tyngdpunkt och böjpunkten C7 på 
ryggraden uppskattades till 200mm utifrån mätningar på bilderna och antropometriska data 
(Pheasant 2002) 

Momentet runt C7 räknas ut med följande formel: M = m*g*x*sin(V)
För figur 4 blir M = 8.49Nm och för figur 5 blir M = 8.23Nm

För att beräkna krafterna som påverkar ryggraden används en balansbräde modell. Här 
beräknar man kraften från huvudet gånger dess momentarm på ena sidan och erector spine 
musklernas kraft (k) gånger 5cm på den andra sidan i jämvikt över ryggraden. Denna formel 
ger den totala kraften som påverkar ryggraden. (Bridger 2003) 

Formeln är: ((m*g*x*sin(V))/0,05)+mg = total kraft på ryggraden

För figur 4 är blir kraften 218.85N och för figur 5 blir kraften 213.65N.
Det kan jämföras med kraften på ryggraden vid upprätt ställning av huvudet. Då blir kraften 
enbart F = m*g vilket ger 49N vid båda fallen. Kraften ökar med 446 % när montören har en 
nackvinkel på 60o och 436 % vid 57o vinkel. Enligt rekommendation bör montören endast 
hålla en vinkel av 60o på ryggraden maximalt 5 % av arbetsdagen för att inte riskera 
nacksmärtor (Pheasant 2002).

5.4 Enkäter och intervjuer
För att få fram montörernas åsikter och kunskaper om arbetsplatsen och arbetet har både 
enkäter och ostrukturerade intervjuer använts. De fakta som framkommit av dessa redovisas 
här.

Enkäterna besvarades av de två montörerna som jobbar permanent vid monteringsstationen. 
Båda har arbetat vid stationen i över 10 år och är de som har störst erfarenhet av arbetet. 

I enkäterna fick montörerna svara på följande frågor.

1. Har du upplevt trötthet, smärta eller annat obehag i följande kroppsdelar i samband med 
ditt arbete: nacke, axlar, armbågar, handleder, händer, rygg, höft, knä eller fötter.

Om ja beskriv kortfattat vad det är för obehag i kroppsdelen, hur ofta upplever du 
obehaget och hur länge infinner sig obehaget.

2. Hur mycket tid i minuter uppskattar du att du använder följande verktyg under en 
arbetsdag (8 timmar): borrmaskin, mutterdragare, slipmaskin, svets?

3. Finns det några arbetsmoment som känns extra påfrestande på kroppen att utföra? I så 
fall vilka arbetsmoment och på vilket sätt är de påfrestande?

Svar:
1. Stativmontören skrev att han hade ständiga obehag i axlarna och armbågarna, 

ibland problem i nacken och inga problem i övriga angivna kroppsdelar.
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Vagns/styraggregatsmontören skrev att han ibland hade problem med nacke, axlar, 
armbågar, handleder, händer och rygg. Han upplevde inga besvär i höfter, knä och 
fötter.

2. Stativmontören uppskattade följande tider för användningen av olika verktyg.

 Borrmaskin. 10 minuter

 Mutterdragare. 10 minuter

 Slipmaskin. 5 minuter

 Svets. Sällan

Vagns/styvaggregatsmontören uppskattade följande tider för användningen av 
olika verktyg.

 Borrmaskin. 10 minuter

 Mutterdragare. 10 minuter

 Slipmaskin. 5 minuter

 Svets. 10 minuter

3. På denna fråga svarade ingen av montörerna något.

Intervjuerna som gjordes med montörerna kombinerades med projektgruppens 
fältobservationer i fabriken. När projektgruppen såg något som var av intresse för studien så 
frågades montörerna om situationen. Projektgruppen försökte också att vara lyhörd när de 
pratade med montörerna. Om de nämnde något intressant försökte projektgruppen spinna 
vidare på det. Arbetssättet gjorde att projektgruppen inte behövde ha alla frågor färdiga innan 
projektet började. 

I diskussionerna framkom det vid flera tillfällen att montörerna hade smärtor och utmattning i 
nacke, rygg och axlar. Montörerna kopplade inte alltid samman dessa besvär med arbetet de 
utförde för tillfället. I stället lade de skulden på en lång arbetsvecka eller något de hade gjort 
på fritiden. 

Montörerna nämnde flera arbetsmoment som de ansåg vara otympliga att utföra vid 
monteringsstationen. Klagomålen gällde oftast toleranserna på komponenter de arbetade med. 
Komponenterna kräver relativt snäva toleranser för att passa i varandra. Kalmar industrier 
tillverkar inga komponenter själva, allt görs av underleverantörer i Sverige och övriga 
världen. Detta arbetssätt gör att returnering av defekta komponenter och beställning av nya tar 
flera dagar att genomföra.  Montörerna väljer därför att modifiera delarna själva så att de 
passar på stativet. Typiska modifieringar är slipning av stativdelar så att de passar i varandra, 
borttagande av felplacerade fästen och svetsning av nya och uppborrning av för små eller 
ovala hål. När projektet startade så framkom flera klagomål runt monteringen av stativhjul. 
Monteringen var den tyngsta som utfördes utan hjälp av traverssystemet och har nästan inte 
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förändrats något på 20 år. Montörerna klagade på dåliga arbetsställningar, mycket 
hammarslag och tunga lyft. Under projektets gång så har en serie förbättringar införts på detta 
monteringsmoment. I senare intervjuer med montörerna framstår inte stativhjulsmonteringen 
som ett sämre arbetsmoment än andra vid arbetsplatsen. 
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6. Analys

En analys av allt insamlat material som presenteras i resultatet har utförts. Analysen har till 
uppgift att belysa de viktigaste punkterna och visa hur de kan användas för att förbättra 
monteringsstationen.

6.1 Vibrationsexponering 
Tabell 3 visar en jämförelse mellan uppskattade exponeringstider från montörerna och 
uppmätta exponeringstider från det filmade materialet. Där syns stora skillnaderna i tiderna 
som montörerna uppskattar och de verkliga tiderna. Montörerna både över- och underskattar 
olika tider. Detta fenomen finns beskrivit i litteraturen (Lindqvist 1998). Detta problem gör att 
en undersökning av denna typ kräver långvariga observationer med efterföljande analys för att 
ge tillförlitliga värden.

Uppskattade exponeringstider i 
min

Observerade exponeringstider i 
min

Verktyg Stativmontering      Vagnsmontering Stativmontering      Vagnsmontering

Slip        5                                    5        7.4                                 4,9

Mutterdragare       10                                  10        19.4                               10

Svets       10                                 <5        14.9                               0

Borr       10                                  10        13.5                               24.6

Tabell 3: jämförelse mellan uppmätta och uppskattade exponeringstider.

Även om de högsta värdena från ovanstående tabell tas med i beräkningarna kommer inte 
exponeringstiderna som montörerna utsätts för upp i till de gränsvädren för vibrationer på 2.5 
m/s2 som finns uppsatta i AFS 2005:15. Detta visar att inga specifika åtgärder måste 
genomföras vid monteringsstationen för att minska vibrationsexponeringen för montörerna.
Se bilaga 4 för vibrationsberäkningar.

6.2 Arbetsställningar
I resultatet visas hur många procent av arbetsdagen som montörerna arbetar i olika ställningar. 
En siffra som sticker ut utöver de andra är böjd rygg/nacke. Observationerna visar att 
stativmontören intog och upprätthöll kroppspositionen i 28 % av värdeskapande tid vilket 
motsvarar cirka 54 minuter. Bridger (2003) fastställer att en arbetare som tillbringar mer än 10 
% av en arbetsdag med sin ryggrad i 30 graders flexion erfar smärtor. Det är uppenbart att 
montören på stativstationen tillbringar allt för mycket tid med dålig rygg- och nackposition. I 
vagnsmontörens fall är situationen än värre. Resultatet av videoobservationerna visade böjd 
nacke/rygg 44 % av värdeskapande tid. Detta är en väldigt hög siffra i jämförelse med 
rekommenderade exponeringstider i litteraturen (Pheasant 2002). Det är rimligt antagande att 
montörernas klagomål på trötthet och smärta i nacken kan kopplas samman med denna 
ogynnsamma arbetsställning då relation mellan nacksmärta och nackflexion har identifierats 
(Bridger 2003). 

Vid monteringen av vagnar och styraggregat har montören tillgång till en saxbänk som är höj-
och sänkbar. Vid observationerna noterades det att höjden på bänken ändrades mycket sällan 
och mycket arbete utfördes med saxbänken i en ogynnsamt låg position. Stativmontören har 
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ingen möjlighet att ändra höjden på dragbänken och måste arbeta vid en statisk höjd i alla 
lägen. Höjden är vald som en kompromiss. Den ger inte extremt dåliga arbetsställningar vid 
något arbetsmoment men inte optimal ställning vid särskilt många arbetsmoment. Resultatet 
överraskade projektgruppen då montören med tillgång till saxbänk visade höga värden på 
andelen tid som tillbringas med böjd nacke/rygg. Eftersom vederbörande har möjlighet att 
justera sin arbetsbänk vertikalt torde värdena vara lägre än de som finnes vid 
stativmonteringen, men som resultatet av observationerna visar, är så inte fallet. Det är ett 
rimligt antagande att montören ställer in höjden efter vad som känns som en naturlig 
arbetshöjd. Varför ställer då montören in höjden till ett läge som helt klart är ogynnsamt för 
rygg och nacke? Projektgruppen resonerade kring olika teorier som kunde förklara fenomenet. 
En möjlighet var att montörens naturliga kroppshållning var dålig från början och saxbänken 
ställdes in därefter. Okunskap var en annan möjlighet som projektgruppen resonerade kring. 
Montörens okunskap om den optimala arbetshöjden hindrar vederbörande från att inta korrekt 
position och minska belastning på nacke och rygg.

Vagnsmontören arbetar 15 % av värdeskapande tid med ett eller båda knäna i marken. 
Arbetsställningen beror enligt projektgruppens bedömning på två saker. En anledning är att en 
stor del av arbetet utförs när vagnen står på högkant på golvet. För att kunna utföra vissa 
specifika arbetsmoment på arbetsstycket måste det avlägsnas från saxbänken vilket medför att 
montören är då tvungen att utföra arbetsmoment i golvhöjd. Den andra anledningen till 
knäståendet är ryggsmärtorna som montören har rapporterat. Vederbörande skyddar 
automatiskt ryggen genom att böja knäna när denne arbetar på låga höjder. Då montören inte 
har klagat på smärta i knän trots de uppenbara belastningarna, tycks detta vara en relativt 
framgångsrik kompromiss. På stativmonteringen visade observationerna en annan bild. 
Montören här tillbringade bara 2,3 % av värdeskapande tid på knäna. Den uppenbara 
förklaringen till detta kan fås ur det faktum att färre arbetsmoment utförs på en sådan låg höjd. 
En annan möjlighet kan vara att mycket av den potentiella tiden av knästående kroppsposition 
har gått till böjd rygg och nacke. Det vill säga att mycket arbete kan ha varit på låg höjd men 
montörens naturliga reaktion har varit att böja ryggraden för att kunna utföra sin 
arbetsuppgift, medan den andra montören på vagnmonteringen hade valt knästående position 
för att undgå smärta i ryggen. 

Montören på stativstationen svarade att vederbörande alltid känner smärta i axlar. Enligt 
resultaten från videoobservationerna registrerades 4,6 % av värdeskapande tid vara arbete 
över axelhöjd. Det motsvarar nästan nio minuter. Denna arbetsposition involverade nästan 
alltid någon form av vikt. Det kan handla om verktyg eller när montören drog slangar. Även 
om kroppsställningar som den med böjd rygg och nacke var mer representerad än arbete över 
axelhöjd, utgör denna kroppshållning ett stort problem. Axelpartiets muskulatur är långt 
underlägset det av ryggen. Risk för skadad axel som är i flexion eller abducerad 90 grader 
ökar proportionellt med procenten av arbetscykeln under vilket armen har varit i den 
positionen (Bridger 2003). Trots en lägre exponeringstid än böjd rygg och nacke, är det 
rimligt att smärta i axel kan ha orsakats av överbelastning över en lång tid då tiden inte bara 
kan analyseras ur en arbetsdag, utan problemet måste ses ur ett längre perspektiv. 
Vagnsmonteringen har ett lägre procenttal av arbete i eller över axelhöjd. Siffran ligger på 
ringa 1 % av värdeskapande tid. Det motsvarar cirka två minuter. Det är svårt att jämföra de 
två olika monteringsstationerna eftersom arbetsuppgifterna kan skilja sig markant från 
varandra. Vid vagnsmonteringen har observationerna visat en vertikalt låg arbetsplats där 
montören tillbringar mycket tid med böjd ryggrad för att utföra sina arbetsmoment. Där av är 
arbete i axelhöjd relativt sällsynt, dock inget som skall förringas då vederbörande har 
rapporterat stundtals smärta i axelpartiet. Trots att siffran är låg, bör andelen tid tillbringad i 
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denna position minskas om inte avlägsnas helt, för att minska smärtan och öka 
arbetskvaliteten.

Finmotoriskt arbete förekommer på båda monteringsstationerna, men vagnsmonteringen var 
överrepresenterad av de två. Nästan nio och en halv minut registrerades som finmotoriskt 
arbete vid vagnsmonteringen. Mycket av det här arbetet är nödvändigt och det är svårt att 
minska på arbetsmomentet självt. Nackdelen är att mycket av finmotoriskt arbete medför 
andra dåliga kroppspositioner. På grund av den låga arbetshöjden och ökad koncentration vid 
finmotoriskt arbete medför det andra dåliga kroppspositioner, så som böjd rygg och nacke. 
Stativmonteringsstationen hade inte lika hög andel tid tillbringad till finmotoriskt arbete. 4 % 
av total värdeskapande tid vilket motsvarar nästan åtta minuter finmotoriskt arbete.

På stativmonteringen förekom begränsad sidorotation av bålen. 2,3 % av värdeskapande tid
spenderades i denna kroppsställning medan montören på vagnstationen inte intog den någon 
gång under arbetscykeln. De få gånger ställningen etablerades var då olika svåråtkomliga 
komponenter på arbetsstycket skulle behandlas, exempelvis vid slipning, rengöring eller 
annan verktygsrelaterad aktivitet. Förbättrade toleranser bör leda till minskat 
modifieringsarbete och därmed till minskning av arbetsställningen. Projektgruppen anser att 
inga övriga åtgärder är nödvändiga.  

En slutsats som projektgruppen kunde dra från observationerna och intervjuerna med 
montörerna är att den största delen av arbetet med slipmaskiner, borrmaskiner och svets 
tvingar fram av dåliga toleranser och för lite maskering vid målandet av arbetsstyckena. 
Verktygen som används under dessa aktiviteter medför nästan alltid mycket höga belastningar 
på kroppen på grund av den resulterande kroppshållningen. Dessutom förloras värdefull tid 
från monteringsprocessen. Om dessa punkter bättras i förarbetet så kan montörerna fokusera 
på det som de är anställda för, montera.

6.3 Arbetsställningar i förhållande till verktygsanvändning 
Som beskrevs i tidigare stycke genererar onödig verktygsanvändning ogynnsamma 
arbetsställningar. För att illustrera detta har två diagram gjorts som visar hur stor del av 
verktygsanvändningen som sker med dåliga arbetsställningar.
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                          Diagram 3 Stativmontering                          Diagram 4: Vagnsmontering

Speciellt slipning och borrmaskin utförs nästan uteslutande i dåliga arbetsställningar. Då 
dessa arbetsmoment är en del av modifiering bör de kunna minimeras genom förbättrat 
förarbete innan arbetsstycket kommer till monteringsstationen. Minskas dessa moment 
minskar även de ogynnsamma arbetsställningarna vid monteringsstationen
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7. Slutsats

En serie med lösningsförslag har tagits fram för att förbättra monteringsstationen. 
Lösningsförslagen bygger på en kombination av projektgruppens idégenerering, önskemål 
från företaget och analysen av insamlade data. Några av förslagen ger olika lösningar på 
samma problem. Olika lösningar på problemen var något som företaget efterfrågade vid 
starten av projektet. Lösningsförslagen finns sammanställda i bilaga 5. Där beskrivs även 
några nya hjälpmedel som har implementerats vid monteringsstationen under projektets gång. 
De nya hjälpmedlen hade antagligen kommit till även utan projektgruppens medverkan. Det 
har dock varit givande för projektgruppen att följa de olika stegen vid införandet, så som CE 
märkning och riskbedömning. 

Samarbetet med Marie Långh har givit projektgruppen en förståelse för 
företagssjukgymnasternas arbetsroll och funktion på ett företag. De har stora kunskaper om 
regelverk för företagshälsa, ergonomisk utbildning av personal och riskbedömningar (Bilaga 
6) och utgör ett bra komplement till produktionsteknikernas och produktionsutvecklarnas mer 
tekniska kunskap.



Diskussion

27

8. Diskussion

Diskussionen behandlar projektgruppens kritiska granskning av sitt eget arbete. Vilka brister 
kan identifieras i de olika momenten, hur väl rapporten har följt de teoretiska referensramarna 
och om de uppsatta målen har uppfyllts. Den kritiska granskningen belyser dessa frågor och 
förhoppningsvis ger svar på dem. Vidare presenteras de rekommendationer som 
projektgruppen har satt upp för fortsatt förbättringsarbete på monteringsstationen.

8.1 Kritisk granskning
Syftet med projektet var att undersöka och utvärdera stativmonteringsstationen med avseende 
på ergonomi. Studien skulle resultera i en förbättrad monteringsstation med lägre risk för 
arbetsskador. Åtgärder på monteringsstationen skulle fungera som vägledning och inspiration 
för andra ergonomiförbättringar på företaget. Utifrån syftet sattes konkreta mål upp i form av 
frågeställningar. Målen har fungerat som ett stöd för att upprätthålla projektets fokus.

Första frågeställningen var: Hur ser nuvarande arbetssituation ut för montörerna på 
monteringsstationen? Projektgruppen anser att genom detaljerade observationer, 
dokumentationer, intervjuer och enkäter som beskriver samtliga arbetsmoment och montörens 
arbetssituation har frågeställningen besvarats på ett tillfredställande sätt. Det har varit svårt att 
generalisera arbetssituationen då varje stativmontering är specifikt anpassad efter kundens 
önskemål. Där av kan en arbetscykel skilja sig från förgående. Resultatet i den här studien 
bygger på en vanligt förekommande modell som monteras flera gånger i veckan. Tidsramarna 
för projektet tillät inte undersökning av de mindre förekommande modellerna då de monteras 
med en oregelbunden frekvens. En uppenbar risk med detta tillvägagångssätt har identifierats 
av projektgruppen. Vissa ergonomiskt ogynnsamma arbetsmoment kan ha missats i resultatet 
på grund av valet av arbetscykel. Det är dock ett rimligt antagande att de har ringa negativ 
påverkan på montörens arbetssituation i stort, eftersom eventuella skador är beroende av 
frekvensen på utfört arbete.

Vilka arbetsmoment utför montörerna under en monteringscykel? Denna frågeställning 
behandlades i analysen av insamlade data. Likt förgående mål valde projektgruppen att 
fokusera på det vanligast förekommande stativet. En kronologisk följ användes för att 
strukturera upp arbetsmomenten. De användes främst för att hjälpa projektgruppen få en 
överblick av arbetscykeln samt vilka moment som är värdeskapande och vilka som är 
modifierande. De värdeskapande momenten är obligatoriska medan de modifierande är 
beroende av kvaliteten på komponenterna. Resultatet av datan har haft ringa betydelse för 
lösningsförslagen som har tagits fram. Metoden valdes och utfördes i början av projektet. I 
efterhand har projektgruppen resonerat om dess nytta för just denna studie. Hade målet varit 
att effektivisera arbetscykeln hade nyttan varit större. Då projektet startades upp fanns en stor 
vilja att komma igång direkt och valet av metod ansågs logiskt. Nyttan blev dock mindre än 
beräknat, men ångras inte då en stabil grund etablerades. Som komplement till 
beskrivningarna användes fotografering. Bilderna har varit mer värdefulla än beskrivningarna. 
De har använts vid idégenerering, identifiering och biomekaniska beräkningar. Eftersom 
analyserna ej har skett på plats i fabriken har fotografierna fungerat som visuellt stöd. Det kan 
resoneras att första undersökningen kunde ha varit mer noggrann med tider och frekvenser. 
Dock var detta svårt på grund av projektgruppens ständiga inverkan på arbetet och 
montörerna.
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För att strukturera upp analysarbetet valde projektgruppen att definiera ett antal ogynnsamma 
arbetsställningar. De grundade sig på teoretiska kunskaper om ergonomi, litteratur och vad 
projektmedlemmarna hade observerat vid början av studien. Urvalet representerar typiska 
arbetsställningar som har gett problem i tidigare studier (Dillard & Schwager 1997, Kearney 
1995, Fernandez 1995). Projektgruppen påstår inte att de definierade kroppsställningarna är 
de enda ogynnsamma vid monteringsstation, men de är ett relevant urval. Det kan resoneras 
att fler ställningar kan identifieras under en arbetscykel. Dock har observationerna visat att en 
stor mängd olika arbetsställningar saknar betydelse eftersom endast ett fåtal förekommer 
frekvent och är i behov av förändringar.

Genom tillämpning av videofilm kunde projektgruppen fastställa hur stor andel av arbetstiden 
de definierade arbetsställningarna utgjorde. Resultatet av det filmade materialet utgjorde en 
bra grund för beslut om förändringar. Projektgruppen fick objektiva värden som de 
tillsammans med företaget kunde ta ställning till. Validiteten fann projektgruppen överlägsen 
de andra observationsmetoderna. Eftersom många av de godtyckliga bedömningarna och 
beskrivningarna inte var med. Dessutom var observatörernas inverkan på montörernas arbete 
minimalt. Företaget hade en uttalad önskan att undersöka pådragstiderna för pneumatiska 
verktyg och svets för att säkerställa att vibrationsexponeringen låg under lagstadgade 
gränsvärden då detta aldrig hade genomförts. Även om ingen misstanke fanns för att dessa 
gränsvärden skulle överskridas vid monteringsstationen var dokumentationen av vikt för 
produktionsteknikern. Projektgruppen finner inga alternativ till videofilm som hade gett ett 
bättre resultat. Möjligtvis hade en större mängd data kunnat ha samlats in genom att följa 
montörens hela arbetscykel utan avbrott. Praktiska omständigheter förhindrade gruppen från 
att genomföra detta.

Företaget gjorde det klart från början att de ville ha en serie lösningsförslag. Motiveringen var 
att de ville ha ett urval av idéer. Även om inte alla skulle komma till nytta vid den studerade 
monteringsstationen. Lösningsförslagen kan komma till nytta vid andra förändringsprojekt på 
fabriken. Därför valde projektgruppen att arbeta med flera lösningar på samma problem. 
Många lösningsförslag bygger på färdiga koncept som redan finns på marknaden. 
Utnyttjandet av befintliga lösningar minskar implementeringskostnaderna och tid för 
införande. En kritisk aspekt av denna metod är att detaljrikedomen på varje lösning inte blir så 
stor och efterarbete krävs vid slutgiltig implementering. Det är projektgruppens förhoppning 
att införande av god ergonomisk miljö ökar stabiliteten i produktionen, trots att det inte har 
varit ett uppsatt mål.

Pallsystemet kan ses som två problem, logistiskt och ergonomiskt. Projektgruppen valde att 
angripa situationen som ett rent ergonomiskt problem. Studien kunde då fokuseras kring 
montörernas förmåga att plocka komponenter och projektgruppens möjligheter att förbättra 
ergonomin. Företaget ursprungliga önskan att logistiken skulle förbättras blev inte 
tillgodosedd inom ramarna för detta projekt. Orsaken var att projektgruppen ville koncentrera 
studien kring montörernas arbetssituation.

8.2 Rekommendationer
Projektgruppen rekommenderar ett stegvis införande av förbättringar. Vid den aktuella 
monteringsstationen kan en småskalig förändring införas. Efter en tid utvärderas lösningen i 
en ny observationsstudie. Om studien visar på ett positivt resultat kan en fullskalig 
implementering ske. När förändringarna fungerar väl vid den studerade monteringsstationen, 
kan kunskaper och erfarenheter föras vidare till liknande arbetsstationer på fabriken. Denna 
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form av pilotprojekt minskar risken för onödiga investeringar. Varje implementering måste 
motiveras väl så att alla parter inblandade förstår och är överens om nyttan. Annars är risken 
stor att montörerna går tillbaka till sina gamla arbetsmetoder. 

Fortsatta studier skulle kunna behandla logistiken mer ingående, exempelvis pallsystemets 
inverkan på området. Det sker en kontinuerlig förändring av komponenterna som monteras 
vid stationen. Monteringsmetoderna måste därför utvecklas parallellt med komponenterna så 
att inte brister i ergonomin uppstår. Projektgruppens lösningsförslag är av allmänt 
förbättrande karaktär och är därför modifierbara till nya arbetsmoment.
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Bilaga 1 Arbetsmoment
En kronologisk beskrivning av observerade arbetsmomenten vid monteringsstationen.

Arbetsmoment stativmontering

Fö = förberedelser: 1 moment
R = rengöring: 3 moment
M = Montering: 22 moment
F = förändringsarbete: 4 moment
S = smörjning/målning: 6 moment
K = Kontroll/mätning: 6 moment

1. Förberedelser: placering av stativet på dragbänken, axlar placeras i frysen, 
kullager i ugnen Stativhjul/stödrullar placeras på arbetsvagnen .

2. Borrar upp samtliga gängor på stativet så att slaggprodukter från lackeringen 
försvinner. Tryckluft används för att rengöra.

3. Montering av stastivhjul med tillhörande kullager. Mutterknackare användes för 
att spänna fast delarna. Kopparhammare tillämpades för att slå in en låssprint.

4. Fastsättning av kedjesträckare.
5. Montering av varningsskylt.
6. Montering och fastsättning av stödrulle.
7. Rengöring av hål för tiltlager med hjälp av kniv.
8. Slipar insidan av tiltlagerhålen eftersom svetsningen värmer stålet och ger ovala 

hål.
9. Lagern fettas in med fettpump.
10. Inner och ytterdelar av stativet mäts för att kontrollera passformen.
11. Slipning av hål till axlar.
12. Insättning av axel och tillhörande stödrullar.
13. Montering av distanser för sidorullarnas fästen.
14. Smörjning och fettning av sidorullarna.
15. Sprejar hjul och kedjesträckare för att undvika rost.
16. Bultmontering.
17. Dragbänksmontering, De två stativdelarna dras samman för att prova passformen.
18. Med hjälp av slipmaskin så justerades ytterstativets ytjämnhet för bättre passform.
19. Ny färg sprejas på de slipade ytorna.
20. Lack rensas bort från axelhål med kniv.
21. De rengjorda axelhålen slipas med slipmaskin.
22. Tiltlager installeras.
23. Insättning av axlarna, följt av infettning av lagren.
24. Prövning av passform med dragbänken.
25. Skrammelrullar monteras.
26. Justering av skrammelrullar.
27. Montering av hydralcylindrar med hjälp av travers.
28. Cylindrarna tappas på olja och fästes.



29. Kontroll och justering av cylinderpositionen.
30. Kedjehjul monteras med travers.
31. Montering av cylinderns hydralikkomponenter.
32. Axel monteras på kedjehjulen. Axlarna har legat i frysen för att krympa i 

diameter.
33. Kedjorna dras och monteras på kedjesträckarna.
34. Hydralikslangarnas fästen monteras till respektive position, var efter slangarna 

kopplas fast.
35. Justering av slangarnas position.
36. Montering av lampfästen.
37. Sprejar omålade delar med rostskydd.
38. Kabelrör för lampor dras.
39. Ledningar dras in i kabelrören.
40. Montering av lampor.

Arbetsmoment vid vagnsmontering 

Fö = förberedelser: 6 moment
R = rengöring: 2 moment
M = Montering: 11 moment
F = förändringsarbete: 4 moment
S = smörjning/målning: 5 moment
K = Kontroll/mätning: 1 moment

1. Förberedelser, uppställning av vagn på saxbänk med hjälp av travers.
2. Montering av mindre komponenter på fyra stycken stödrullar vid arbetsbänk.
3. Förborrning av hål på vagnen.
4. Smörjning
5. Slipning av rostiga axlar med sandpapper.
6. Rengöring med tryckluft.
7. Fetting av axlarna
8. Insättning av lager.
9. Uppsättning av fyra stycken stativhjul.
10. Fastspänning av stativhjul med mutterdragare och sprintisättning med hammare.
11. Infettning av lager i stödrullar och stativhjul.
12. Fettning av utsidan av exponerade och omålade metalldelar.
13. Mätning 
14. Borrning
15. Montering av hydralfördelardosa.
16. Slangkopplingsfäste monteras.
17. Vagnen vänds för montering av komponenter på undersidan. Vagnen ställs på 

högkant.
18. Förborrning av hål.
19. Rengöring med tryckluft.



20. Cylindrar placeras på saxbänk med hjälp av travers.
21. Mindre komponenter och slangar placeras på saxbänken.
22. Slangar dras och monteras på vagnen bl.a. med hjälp av fästen i de förborrade 

hålen från punkt 18.
23. De mindre komponenterna från punkt 21 monteras på cylindrarna vid saxbänken.

Mycket hammarslag används.
24. Travers används för att placera cylindern på vagnen.
25. Finjustering av cylinderposition.
26. Cylindern monteras på vagnen. Tunga hammarslag används.
27. Händelserna i serien 24-26 upprepas för den andra cylindern.
28. Resterande slangar dras och monteras.
29. Exponerade omålade bultar fettas in.



Bilaga 2 tidsstudie stativmontering
Band 1 11 Oktober 75min
Hammarslag Över axelhöjd knästående Stående med böjd rygg, nacke Finmotoriskt arbete

10 20 42
10 41 total 42
10 16
10 29
15 10
8 41
7 24
5 24
5 25

20 27
17 26
10 30
32 28

total 159 30
24
28
45
8

total 476



Band 2 23 Oktober 62min
Hammarslag Över axelhöjd knästående Stående med böjd rygg, nacke Finmotoriskt arbete

6 10 218 30
6 18 total 218 23
9 total 28 22

10 16
17 10
20 25

total 68 20
20
80
40
25
37

135
124
25
25
50
50

218
90
40
40

190
total 1335



Band 3 23 Oktober 34 min
Hammarslag Över axelhöjd knästående Stående med böjd rygg, nacke Finmotoriskt arbete

7 43
14 52
14 50
10 18
9 7

total 54 13
124
69
10
26
45
30
77

total 564



Band 4 24 Oktober 64 min
Hammarslag Över axelhöjd knästående Stående med böjd rygg, nacke Finmotoriskt arbete

22 65 10 9 240
total 22 33 22 15 120

15 12 65 30
13 total 44 23 20
25 5 25
10 30 total 425
12 15
25 10
15 20
12 70
55 16
40 15
54 150
12 10
40 25
30 20

total 456 40
70
90
45
17
30
52
30

total 872

Hammarslag Över axelhöjd knästående Stående med böjd rygg, nacke Finmotoriskt arbete
249s 1.6% av totaltiden 538s 3.4% av totaltiden 262s, 1.7% av totaltiden 3247,21% av totaltiden 467s, 3.0% av totaltiden
2.1% av värdeskapande tid 4.6% av värdeskapande tid 2.3% av värdeskapande tid 28% av värdeskapande tid 4.0% av värdeskapande tid



Vridande sidoposition Slipning, modifiering Svets Borrmaskin Mutterdragare Icke värdeskapande tid
33 33 490 38 30 20 11
25 25 total 490 25 28 12 53
49 49 65 31 4 20
13 20 total 128 28 14 300
13 10 10 8 27
14 13 totalt 127 16 58
10 13 37 40
20 total 163 212 50
5 9 45

10 6 23
15 30 10
26 22 10

total 233 212 166
Vridande av hjul 100 300 30

16 15
23 34

total 1833



Band 2 23 Oktober 62min
Vridande sidoposition Slipning, modifiering Svets Borrmaskin Mutterdragare Icke värdeskapande tid

30 30 17 20
total 30 106 25 40

18 14 10
total 154 10 15

32 145
31 19
42 10
60 170
40 14
40 28
32 18
90 14

total 433 30
40
30
20
10
5

total 638

Band 3 23 Oktober 34 min
36 110 54 32

total 36 total 110 11 22
6 9

56 total 451
35
13
87
25
70
9

22



Band 4 24 Oktober 64 min
Vridande sidoposition Slipning, modifiering Svets Borrmaskin Mutterdragare Icke värdeskapande tid

total 20 36 25 23 9
totalt 45 5 156 22

11 12 13
totalt 74 9 82

11 22
11 40
9 51

20 12
90 6
47 19
77 21
15 46
14 15
19 21
13 36
15 42
8 37

12 66
8 15

10 16
18 total 1266

Vridande sidoposition Slipning, modifiering Svets borr mutterdragare Icke värdeskapande tid
269s, 1.7% av totaltiden 213s, 1.3% av totaltiden 490s, 3.1% av totaltiden437s, 2.8% av totaltiden637s, 4.0% av totaltiden 4188s, 26.5% av totaltiden
2.3% av värdeskapande tid 1.8% av värdeskapande tid 4.2% % av värdeskapande tid3.8%  av värdeskapande tid5.5 % av värdeskapande tid
Total tid 263 min (15780 sekunder)
Total värdeskapande tid (total minus icke värdeskapande tid) 193 min 11592 sekunder
32% av totalt filmad film är ogynnsamma kroppspositioner
43% av värdeskapande tid innefattar ogynnsamma kroppspositioner
Samtliga tidsenheter är i sekunder om annat ej är angivet



Band 1, 23 november 2006 vagnsmontering inspelad tid5220sekunder
Hammarslag Över axelhöjd knästående Stående med böjd rygg, nacke Finmotoriskt arbete

5 250 160 45
8 30 60 40
3 20 65 164
7 125 58 totalt 249
3 30 40

15 90 30
10 totalt 545 20
20 25

totalt 71 40
43
50
40
50
40
50
40
70

165
150
175
50

250
20

100
35
30

125
25

164
30
20
15

totalt 2235



Band 2, 23 november vagnsmontering inspelad tid 4020 sekunder

22 24 11 37 33
10 14 41 38 154
6 17 37 154 20

34 15 19 20 70
totalt 72 totalt 70 105 20 40

33 70 totalt 317
18 50
10 40
10 25
10 20

105 10
15 20
25 35
60 30

totalt 499 85
50
14
43
26

totalt 787

Hammarslag Över axelhöjd knästående Stående med böjd rygg, nacke Finmotoriskt arbete
143 1.5% av totaltid 70 0.8% av totaltid 1044 11% av totaltid 3022 33% av totaltid 566 6.1% av totaltid

2.1% av värdeskapande tid 1.0% av värdeskapande tid 15% av värdeskapande tid 44% av värdeskapande tid 8.2% av värdeskapande tid
Samtliga tidsenheter är i sekunder om annat ej är angivet



Band 1, 23 november 2006 vagnsmontering inspelad tid5220sekunder
Vridande sidoposition Slipning, modifiering Svets Borrmaskin Mutterdragare Icke värdeskapande tid

160 10 50
60 5 30
65 5 110
58 8 240
20 10 80
55 50 60
35 25 210
20 40 100

totalt 473 40 27
totalt 193 50

210
totalt 1167

Band 2, 23 november vagnsmontering inspelad tid 4020 sekunder 400
150

94 30
totalt 94 27

60
60

120
90
40

180
totalt 1157

Vridande sidoposition Slipning, modifiering Svets borr mutterdragare Icke värdeskapande tid
94 1% av totaltid 473 5% av totaltid 193 2.1% av totaltid 2324 25% av totaltid

1.4% av värdeskapande tid 6.8% av värdeskapande tid2.8% av värdeskapande tid
Total tid 154 min (9240 sekunder)
Total värdeskapande tid (total minus icke värdeskapande tid) 115 min 6916 sekunder

51% av totalt filmad film är ogynnsamma kroppspositioner
68% av värdeskapande tid innefattar ogynnsamma kroppspositioner



Bilaga 3 Definitioner av aktiviteter och ställningar

Innan analysen av det videofilmade arbetsmomenten så definierade projektgruppen ett antal 
aktiviteter och arbetsställningar vars frekvens och längd som var intressanta att mäta. 
Aktiviteterna och arbetsställningarna valdes utifrån uppdragsgivarnas önskemål och kända 
fysiskt påfrestande aktiviteter. 

Hammarslag
När hammaren används som direkt aktivitet eller till modifiering, Antingen vertikalt eller 
horisontallt.

Borr
Aktiviteter som involverar arbete med pneumatisk borrmaskin oavsett kroppsställning.

Mutterdragare
Aktiviteter som involverar arbete med pneumatisk mutterdragare oavsett kroppsställning.

Över axelhöjd
Aktiviteter där montören arbetar med en eller båda armbågarna i eller över axelhöjd. 
Ställningen är oberoende av vilka verktyg som används.

Knästående
Allt arbete som utförs med ett eller båda knäna i marken som stöd. Inspektioner av 
arbetsstycket som inte involverar något fysiskt arbete räknas inte in i denna kategori.

Böjd nacke eller rygg
Aktiviteter med eller utan verktyg som tvingar montören att böja på nacken eller ryggen. 
Endast situationer där montören gör en tydlig böjning på rygg eller nacke för att utföra arbete 
vid stationen räknas in i denna kategori.

Finmotoriskt arbete  
Aktivitet med eller utan verktyg som kräver precision med fingrar och händer vid justeringar 
och mindre monteringsmoment. 

Vridande sidoposition
Arbete som utförs med höft och rygg vridna i transversalplanet. Denna aktivitet sker alltid 
med verktyg.

Slipning, modifiering
Ej monteringsmoment som beror på felaktiga komponenter och kan undvikas.



Svets
Alla aktiviteter som involverar svetsning. Aktiviteten ska i teorin inte förekomma i 
monteringsarbetet förutom vid montering av skrammelrullar på stativet men felaktiga 
komponenter gör att den används vid flera andra moment.

Icke värdeskapande tid
Tid som inte är direkt värdeskapande för företaget. Aktiviteter som tillbringas borta från 
stativet eller vagnen. Aktiviteter som dra slangar och annat arbete vid sidan om montering 
räknas inte som ”icke värdeskapande tid” Hämtande av saker och pratande med andra 
montörer eller projektgruppen räkas som icke värdeskapande tid.



Bilaga 4 Vibrationer

Vibrationsskador i händer och armar räknas som allvarliga arbetsskador. Vibrationer har 
visats orsaka sammandragningar i blodkärlen, domningar och svullnader i handvävnaden 
(Fernandez, J. 1995). Symptomen kallas för Vita fingrar eller hand-arm vibrations syndrom 
och förstärks om arbetet utförs i kall miljö. Det är framförallt handverktyg som vibrerar med 
en frekvens under 500 Hz som är orsakar symptomen. (Bridger, R.S. 2003)

Arbete med vibrerande verktyg regleras av EU direktiv 2002/44/EG som i Sverige är infört 
under bestämmelsen AFS 2005:15.  Direktivet ställer specifika krav på arbetsgivaren med 
anställda som sannolikt utsätts för vibrationer. Arbetsgivaren måste:

1. Minska exponeringen till ett minimum (Artikel 5.1)
2. Utvärdera riskerna (artikel 4.1)
3. Genomföra ett insatsprogram för att minska riskerna (artikel 5.1)
4. Hålla exponeringen under exponeringsgränsvärdet (artikel 5.3)
5. Tillhandahålla information och utbildning om riskerna och hur man kontrollerar dem 

(artikel 6)
6. Tillhandahålla lämpliga hälsokontroller när exponeringen når insatsvärdet (artikel 8)

Direktivet anger två stycken exponeringsvärden. Ett insatsvärde på 2.5 m/s2 och ett 
gränsvärde på 5m/s2. Värdena är genomsnittliga värden över en åtta timmars arbetsdag.
Dessa värden är de faktiska uppmäta värdena vid arbetsplatsen och ska inte förväxlas med 
deklarerade värden som medföljer handverktyg från tillverkaren. (Lindqvist, B. 2005).

Daglig vibrationsexponeringen (A(8)) definieras enligt följande formel:
A(8) = ahv√(T/T0)
Där: ahv är vibrationsvärdet i m/s2.
T är varaktigheten i exponeringen för vibrationsvärdet ahv.
T0 är referensvärdet på varaktighet – 8 timmar.

Vibrationsvärdet ahv definieras med formlen:
ahv = √(a2

hwx + a2
hwy + a2

hwz)
Där: ahwx, ahwy, ahwz är effektivvärdet av accelerationsvärdena i m/s2, mätt i tre 
rätvinkligariktningar x, y och z vid den vibrerande ytans kontakt med handen och 
frekvensviktat med hjälp av viktningsfunktionen Wh. Wh definieras i standaren EN ISO 5349-
1:2001.

Om arbetaren exponeras för flera olika vibrationskällor så summeras de ihop och A(8) 
definieras med följande ekvation:
A(8) = √(1/T ∑n

i=1 a
2
hviTi )

Där:
n är antalet individuella arbetsmoment under arbetsdagen.
ahvi är vibrationsvärdet för arbetsmomentet i.
Ti är tiden för varje arbetsmoment.

När vibrationsexponeringen utvärderas på en arbetsplats så kan följande steg användas.
 Lokalisera vibrationsvärdet som representerar arbetet.
 Uppskatta exponeringstiden.
 Kombinera vibrationsvärdet och den dagliga exponeringstiden.



 Kombinera vibrationsexponeringen från samtliga källor som används under 
arbetsdagen.

Om värdet som kommer fram överstiger insatsvärdet på 2.5 m/s2 så måste en handlingsplan 
införs för att minska vibrationsexponeringen. Det måste även ingå ett hälsokontrollprogram i 
handlingsplanen. Gränsvärdet 5 m/s2 får inte överskridas då måste arbetet upphöra tills 
åtgärder har införs enligt direktivet. (EU direktiv 2002/44/EG)

Den svåraste och mest resurskrävande delen av utvärderingen är lokaliseringen av 
vibrationsvärdet som representerar arbetsuppgiften. I stället för att lägga mycket tid och 
energi på att mäta upp exakta vibrationsvärden för varje arbetsuppgift som utförs, så bör en
snabb uppskattning göras med hjälpa av tabellvärden från tidigare studier på liknande arbete. 
Värdena kommer troligen att vara en överskattning av det faktiska vibrationsvärdet. Tid och 
resurser är bättre spenderade på att förbättra arbetet än att få exakta mätvärden (Lindqvist, B. 
2005)

Exponeringstiden kan även beskrivas som pådragstiden för verktyget. Tiden överskattas oftast 
när arbetaren frågas. Istället bör tiderna mätas upp på plats för att få rättvisa värden.
(Lindqvist, B. 2005)



Bilaga 5 Lösningsförslag

Här följer en utförlig beskrivning av de lösningsförslag som projektgruppen föreslår för att 
förbättra monteringsstationen.

Stativhjulsmontering 
Stativhjulsmonteringen var ett uttalat problem vid starten av projektet. Företagets egen 
förbättringsmekanism hade redan börjat arbeta med lösningar. 
Företagssjuksköterskestudenten Marie Långh som utförde ett parallellt arbete på 
monteringsstationen valde detta arbetsmoment för sin djupgående studie av arbetssituationen. 
Hon har gjort en analys före förändringarna och en analys efter förändringarna se bilaga 6

För att hjälpa stativmontören med det besvärliga roterandet av stativhjulet vid monteringen 
har ett fast rotationsverktyg utvecklats och implementerats på dragbänken. Verktyget består 
av en elektrisk motor monterad under dragbänken. Motorn driver en axel som sticker ut från 
långsidan av dragbänken. Runt axeln placerar montören en bred drivrem som sedan går upp 
runt stativhjulet. Montören kontrollerar sedan rotationshastigheten genom att pressa ner en 
pedal som styr avståndet mellan axeln och stativhjulet. Där finns två identiska 
rotationsverktyg ett på var sida av dragbänken.

Verktyget som implementerats vid stativmonteringen fungerar inte vid montering av stativhjul 
på vagnskomponenten. Placeringen av stativhjulet och utformningen av övriga komponenter 
gör att samma verktyg inte kan användas. Samman behov av ett hjälpmedel finns vid denna 
understation. Projektgruppen har två förslag på hur stativhjulen kan roteras vid monteringen. 
Ett förslag är en mobil motor som montören fäster på vagnen. Motorn roterar ett friktionshjul 
som i sin tur roterar stativhjulet. Motorn styrs av en pedal så att montören kan göra övrig 
montering med händerna. Ett annat förslag projektgruppen har är ett verktyg som monteras på 
mutterdragarna montörerna använder för att spänna fast stativhjulet. Verktyget klämmer åt 
runt stativhjulet och roterar det samtidigt som mutterdragaren spänner åt det koniska lagret. 
För att konstruktionen ska fungera måste verktyget ha ett växelsystem. 

För att hjälpa montörerna med lyften och fasthållandet av stativhjulen har ett verktyg 
utvecklats. En vagga som montörerna kan fästa i traversen som finns i taket. Montören fäster 
vaggan runt stativhjulet när det är i liggande position och sedan styr de alltihop på plats med 
hjälp av traversen. Verktyget gör att montörerna slipper alla tunga lyft och statiska positioner i 
samband stativhjulsmonteringen.  



Sprintklämma
Vid monteringen av stativhjulen fäster montören lagret med en sprint. Sprinten slås in med en 
hammare. Hammarslagen är ett högst ogynnsam arbetsmoment för montörerna och det har 
varit en önskan från starten av projektet att minska dem till ett minimum. Projektgruppen har 
tagit fram konceptförslag på ett verktyg som kan montera sprinten utan hammarslag. 
Verktyget är en pneumatiskt driven 
bygel som pressar in sprinten i stället 
för att slå in den se figur 6. Bygeln 
placeras med kolven mot sprinten och 
bygeln som mothåll på andra sidan 
arbetsstycket. Montören styr trycket 
med ett reglage på bygeln. 

                                                                                    Figur 6: Illustration av bygelklämman.

Verktygsupphängning
Upphängnings system för pneumatiska eller elektriska handverktyg är ett vedertaget och 
effektivt sätt att avlasta montörerna från tyngden av verktyget. Verktyget hängs upp i ett 
balansblock ovanför montören se figur 7. Balansblocket gör att verktyget kan regleras fritt i 
höjdled med minimal kraft. Balansblocket och tryckluftförsörjningen till verktygen hängs upp 
i en bom ovanför arbetsplatsen så att verktyget enkelt kan flyttas runt vid arbetsplatsen se 
figur 8. Denna lösning fungerar för både stativmontering och 
vagns/styraggregatsmonteringen. Som ett första steg vid implementeringen anser 
projektgruppen att vagns/styraggregatsmonteringen är lämplig. Stationen är mer kompakt och 
i vissa avseende mer verktygsintensiv. 

Figur 8: upphängningsbom med balansblock och tryckluftslang            Figur:7: Atlas Copco balansblock

7.4 Sadelstolar
Projektgruppen anser att sadelstolar som montörerna kan 
använda vid arbete på lägre höjder hade varit ett bra 
komplement till arbetsplatsen se figur:9. Sadelstolar bör 
minska tiden som montörerna arbetar med böjd rygg och 
nacke. Minskning av denna ogynnsamma arbetsställning är 
viktigt för att förbättra arbetsplatsen. Sadelstolar är relativt 
billiga och enkla att implementera på arbetsplatsen. 
Sadelstolar ger en mer naturlig och upprätt kroppsställning än 
vanliga stolar eller pallar. Ett första test med en sadelstol bör 
göras. Om den fungerar bra bör flera stolar placeras ut så att 
montörerna inte behöver flytta runt stolen vid arbete på olika 
sidor av arbetsstycket.                                                                    Figur 9 Exempel på en sadelstol.



7.5 Höj och sänkbar dragbänk
Ett av grundkraven för en bra arbetsställning är att arbete utförs i rätt höjd i förhållande till 
personen som utför det. Problemet är att alla personer är olika. Om arbetsstycket är i en fast 
höjd så arbetsställningen nästan alltid en kompromiss. Ett effektivt sätt att komma åt 
problemet är en höj och sänkbar arbetsbänk eller en dragbänk i det här fallet. Enligt 
projektgruppens bedömning så finns det plats under dragbänken för installation av en 
lyftmekanism se figur: 10. Dragbänken behöver endast höjas från nuvarande statiska position 
inte sänkas enligt projektgruppens observationer. Det kan behövas sex stycken lyftpunkter, tre 
på var sida för att lyfta dragbänken med bibehållen stabilitet. 

Figur 10: Det rödmarkerade området under dragbänken är en lämplig placering för lyftmekanismen.

7.6 Vagnen
Det finns två stycken vagnar vid 
monteringsstationen en vid stativmonteringen och 
en vid vagns/styraggregatsstationen. Vagnarna 
används till transport och montering av mindre 
komponenter. Projektgruppen har observerat flera 
brister på vagnen och förslår följande 
förändringar. Bättre hjul för att minska kraften 
som behövs för att flytta vagnen. En kant runt 
arbetsytan för att förhindra att komponenter 
ramlar av. Ett system med förvaringsboxar och 
hållare för att organisera komponenterna som 
montören lägger på vagnen se figur: 11. 
En alternativ lösning för att förbättra vagnen och 
öka des användningsområde är att placera 
arbetsbordet på en elektrisk pallyftare. 
Pallyftaren gör förflyttandet av vagnen enklare                Figur: 11 förbättrad arbetsvagn

och gör höjdändringar möjliga.
Höjdändringen kan användas dels för att ge montören en optimal arbetshöjd vid vagnen och 
dels för att förenkla plockandet av komponenter från pallhyllorna. Pallyftaren kan höjas upp 
till de övre hyllorna så att montören bara behöver klättra upp på stegen och föra över 
komponenterna. I stället för att bära komponenterna ner för stegen. 



7.7 Pallsystemet 
Monteringsstationen har pallhyllor längs en långsida och en kortsida. Hyllorna är fem eller 
sex våningar höga och innehåller pallar med samtliga komponenter som behövs monteringen 
av de olika stativmodellerna. Varje pall har en pallkrage som håller komponenterna på plats. 
Kragarna gör att montören måste lyfta tunga komponenter rakt upp för att få ut dom från 
pallen. Under projektets gång har pallkragar med en fällbar kortsida införts. Denna 
konstruktion medför att montören kan dra tunga komponenter rakt ut utan att först lyfta dem. 
Detta minskar kraftinsatsen från montören vid komponent plockandet. 

Ett annat lösningsförslag som projektgruppen har för att förenkla plockandet av tunga 
komponenter ur pallarna är att placera pallarna i en lutning på några grader. Lutningen gör att 
komponenter som ligger långt in på pallen lättare kan dras ut av montören. Den skapas av att 
en låg ramp placeras i hyllan för pallen. Rampen har hål som gafflarna från trucken passar i. 
Lösningen är endast avsedd för tunga komponenter, plockandet av små lätta komponenter 
förbättras inte av denna lösning. 

De två hyllplanen ovanför golvnivå i pallsystemet är utdragbara så att montörerna lättare ska 
komma åt de inre komponenterna på pallen. Utdragssystemet är ett enkelt och bra sätt att 
förbättra ergonomin vid monteringsstationen. Projektgruppen anser att dock att det bör bytas 
ut mot en annan modell. I nuvarande modell vilar pallarna och utdragsmekanismen på 
horisontella balkarna. I den nya modellen är utdragssystemet integrerade i 
utdragsmekanismen. Detta system gör att samma antal pallar som i nuvarande systemet får 
plats på en lägre total höjd. Även samtliga pallar på bottenplanet bör få utdragsmöjlighet för 
att öka åtkomligheten. Det förslagna utdragssystemet finns redan på andra 
monteringsstationer i fabriken.

7.8 Utbildning
Ett viktigt förbättringsförslagen som projektgruppen har kommit fram till är att montörerna 
behöver få utbildning i ergonomi och vikten av att använda korrekta arbetsställningar. 
Anledningen till att de bör använda tillgängliga hjälpmedel på ett korrekt sätt bör även förklaras i 
utbildningen. Kalmar industrier har ett nära samarbete med HVC. De har god insikt i Kalmars 
arbetsmetoder och kompetens för att hålla i utbildningen. Projektgruppen rekommenderar därför att de 
tar hand om utbildningen.

7.9 Kvalité
Projektgruppen har under studiens gång upptäckt att brister i kvalitén på komponenterna som 
ska monteras har en stor inverkan på den ergonomiska situationen för montörerna. Håller sig 
en komponent inte innanför toleranserna måste montören modifiera den så att den passar. 
Modifieringen är ett icke värdeskapande arbete som ofta medför dåliga arbetsställningar, 
onödig användning av vibrerande verktyg och improviserade metoder. Det förekommer 
väldigt lite feedback från montörerna tillbaka produktionsledningen angående dessa problem. 
Montörerna anser att det är deras problem att lösa. Projektgruppen anser att hårdare 
kvalitetskrav på både interna och externa underleverantörer hade gynnat arbetssituationen vid 
monteringsstationen och gett montörerna möjlighet att fokusera på monteringsarbetet de är 
anställda att utföra.
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SAMMANSTÄLLNING BELASTNINGSERGONOMISK ANALYS FÖRE FÖRÄNDRINGSFÖRSLAG

Arbets-
moment % av 

dag

Lyft

Kg                             Momentarm(cm)
Repetitivt

Påfrestningar på

Rygg                          Nacke                        Axel                           Ben
                                                                     Arm

Skjuta-dragkraft

Kommentar

Lasta 
vagn

< 10% 1-22 kg totalt: 
346 kg/
lastning

30-60 cm, flertal 
lyft ovan axelhöjd 
under knähöjd

Upprepade lyft 
vid lastning

Fullastad vagn 
kräver 
igångsättning 340 
N,  kontinuerligt 
200 N. 

Manuell hantering 
via stege. 
Lyft över pallkrage. 

Montera 
ihop 
stödrulle?

< 10% Hand- intensivt, 
frekventa 
handledsrörelser
Hammarslag

Kort tid

Montera 
stativhjul

< 10% 1-22 kg Snurra stativhjul 
vid montering 
och smörjning

Böjd nacke Handintensivt 
frekventa 
handledsrörelser, 
tunga verktyg 2-
4,2 kg, 
Hammarslag
Handkraft på 60 
N krävs för att 
fixera stativhjul. 
Stor kraft kvävs 
för att snurra 
stativhjul

Fixera stativhjul med 
handkraft samt snurra 
stativhjul vid 
montering och 
smörjning upplevs 
påfrestande för 
armbågar

Montera 
stödrulle

< 10% 7-8 kg Böjd och vriden 
rygg

Böjd nacke Handintensivt 
frekventa 
handledsrörelser, 
tunga verktyg 2-
4,2 kg, 

Pall tillgänglig för 
sittande 
arbetsställning, men 
används sällan. 

Generellt Böjd och vriden 
rygg

Böjd nacke Handintensivt 
arbete, tunga 
verktyg, 
kraftkrävande 
moment för 
händer och 
underarmar, 
tryckluftsslangar  
kräver kraft att 
dra med. 
Hammarslag. 

För höga skjuta-
dragkrafter. 
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Förbättringsförslag: 

- Förändrad hantering så att den manuella hanteringen via stege försvinner. 
- Justering av arbetshöjd samt utbildning i ergonomi för att minimera tiden med böjd nacke men även arbete med böjd och/eller vriden 

rygg bör minskas. 
- Möjliggöra lyft nära kroppen genom att använda pallkragar där kortsidan går att ta bort eller är ersatt av en vajer.
- Höj- och sänkbar vagn för att minimera lyften alt ledstaplare, gärna eldriven för att eliminera skjut-och dragkrafter. 
- Balansblock och ledarm för upphängning av tryckluftsslangar. 
- Tillverka hållare för stativhjul så att travers eller Lico-lyft kan användas vid montering för att minska krav på handkraft.
- Minska hammarslagen genom att öka diametern första delen av sprinthålen. 
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SAMMANSTÄLLNING BELASTNINGSERGONOMISK ANALYS EFTER FÖRÄNDRINGAR 061121

Arbets-
moment % av 

dag

Lyft

Kg                             Momentarm(cm)
Repetitivt

Påfrestningar på

Rygg                          Nacke                        Axel                           Ben
                                                                     Arm

Skjuta-dragkraft FÖRÄNDRING

Lasta 
vagn

< 10% 1-22 kg totalt: 346 
kg/
lastning

<30 cm, flertal 
lyft ovan axelhöjd 
under knähöjd

Upprepade lyft 
vid lastning

Fullastad vagn 
kräver 
igångsättning 340 
N,  kontinuerligt 
200 N. 

Manuell hantering via 
stege. 
Pallkrage med en sida 
borttagen minskar 
momentarmen vid 
lyft.  
Byte av hjul till vagn

Montera 
ihop 
stödrulle?

< 10% Hand- intensivt, 
frekventa 
handledsrörelser
Hammarslag

Montera 
stativhjul

< 10% 1-22 kg Böjd nacke. Handintensivt 
frekventa 
handledsrörelser, 
tunga verktyg 2-
4,2 kg, 
Hammarslag

Motor som snurrar 
stativhjul vid 
montering och 
smörjning. 
Hållare för stativhjul 
så att travers används 
för att hålla stativhjul 
på plats vid 
montering. 

Montera 
stödrulle

< 10% 7-8 kg Böjd och vriden 
rygg

Böjd nacke Handintensivt 
frekventa 
handledsrörelser, 
tunga verktyg 2-
4,2 kg, 

. 

Generellt Böjd och vriden 
rygg

Böjd nacke Handintensivt 
arbete, tunga 
verktyg, 
tryckluftsslangar  
kräver kraft att dra 
med. 
Hammarslag. 
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Förbättringsförslag: 
- Höj- sänkbar vagn/ledstaplare för att underlätta vid lyft ovan axelhöjd, skjuta över bördan, vilket då även kräver pallkrage med tre sidor, 

samt utan vajer.
- Balansblock för att avlasta verktyg, upphängning av tryckluftsslangar. 
- Uppborrning av hål för klämskruv för att minimera hammarslag. 
- Användning av pall kan minska krav på böjd nacke. 
- (Lägesställare för att minimera obekväma arbetsställningar för rygg. )

SAMMANSTÄLLNING BELASTNINGSERGONOMISK ANALYS EFTER FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR

Arbets-
moment % av 

dag

Lyft

Kg                             Momentarm(cm)
Repetitivt

Påfrestningar på

Rygg                          Nacke                        Axel                           Ben
                                                                     Arm

Skjuta-dragkraft FÖRÄNDRING

Lasta 
vagn

< 10% 1-22 kg totalt: 346 
kg/
lastning

<30 cm, Upprepade lyft 
vid lastning

Bördor ovan 
axelhöjd skjuts. 

Pallkrage med en sida 
borttagen minskar 
momentarmen vid lyft.  
Byte av hjul till vagn. 
Eldriven edstaplare 
möjliggör skjutande av 
bördan. 

Montera 
ihop 
stödrulle?

< 10% Hand- intensivt, 
frekventa 
handledsrörelser
Hammarslag

Montera 
stativhjul

< 10% 1-22 kg Böjd nacke. Hammarslag Motor som snurrar 
stativhjul vid montering 
och smörjning. 
Hållare för stativhjul så 
att travers används för 
att hålla stativhjul på 
plats vid montering. 
Användning av pall. 
Balansblock. 
Upphängning av 
tryckluftsslangar. 

Montera 
stödrulle

< 10% 7-8 kg Böjd och vriden 
rygg

Böjd nacke Frekventa 
handrörelser

Användning av pall. 
Balansblock. 
Upphängning av 
tryckluftsslangar.
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Generellt Böjd och vriden 
rygg

Böjd nacke Handintensivt 
arbete.
Hammarslag. 

Användning av pall. 
Balansblock. 
Upphängning av 
tryckluftsslangar.


