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Sammanfattning
En av park- och gatuarbetarnas många verktyg, är den traditionella sopkvasten.
Sopkvasten används för att städa upp ytor där maskiner inte kommer åt, såsom;
under bänkar, i hörn och mindre områden. Vid användning av en traditionell
sopkvast innefattar rörelsen rotation och framåtlutning av kroppsställningen, som
kan om den utförs under en längre tidsperiod leda till muskuloskeletala besvär och
ha negativa effekter på hälsan. Detta projekt syftar till att utveckla ett nytt
rengöringsverktyg för att minska framåtlutad, roterad kroppsställning.
Denna avhandling har använt en produktutvecklingsmetodik och en biomekanisk
analys för att uppfylla en faktabas för att nå målet. Översyn av litteratur,
biomekanisk analys och benchmarking användes för att ställa in
kravspecifikationer för detta projekt. Projektet tillämpade David G Ullman iterativ
produktutvecklingsmetodik, inklusive brainstorming, Quality Function
Deployment, Morfologi, Pugh's matris och Failure Mode Effects Analysis. Vidare
har en fungerande prototyp byggts som ett sista steg i utvecklingsfasen.
Utvärdering av prototypen i jämförelse med den traditionella sopkvasten, utfördes
med hjälp av 3D rörelseanalys (Qualisys motion capture-system) och ytelektromyografi (Mega 8-kanalsystem) på en testperson.
Projektet resulterade i en fysiskt fungerande prototyp som kan användas till
liknande uppgifter som en traditionell sopkvast. Prototypen påtvingar användaren
att skjuta rengöringsverktyget framför kroppen med en symmetrisk kroppställning
i alla tre planen. Jämförelsen mellan en traditionell sopkvast och prototypen
visade en minskning i muskelaktivitet vid användning av prototypen. Dessutom
visade rörelseanalysen att arbetsställningen var mindre framåtlutad och roterad i
ryggen. Vidare kunde testpersonen hålla neutrala vinklar i axlar och handleder
under hela utförandet av uppgiften. Märk väl att de biomekaniska analyserna
enbart gjorts på en deltagare vilket inte är tillräckligt för att konstatera att
prototypen bidrar till en mer hälsosam arbetsställning.
Nyckelord: Monotont, repetitivt, arbetsställning, sopkvast, produktutveckling
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Abstract
One of the park and street workers many tools, is the traditional broom. The
broom is used to tidy up surfaces where machines can’t reach, such as; underneath
benches, in corners and smaller areas. Using a traditional broom requires a twisted
and forward leaning body posture that, if performed during an extended time
period, can result in musculoskeletal problems and negative impact on the health.
This project aimed to develop a new cleaning tool to reduce the forward-leaning,
twisted body posture.
This thesis used a product development methodology and a biomechanical
analysis to fulfil, and evidence base the aim. Review of the literature,
biomechanical analysis and benchmarking were used to set requirement
specifications for this project. The project applied David G Ullman's iterative
product development methodology, including brainstorming, quality function
deployment, morphology, Pugh´s matrix and a failure mode effects analysis.
Furthermore, a functional prototype was built as a last step of the development
phase.
Evaluation of the prototype, in comparison to the traditional broom, was
performed using 3D movement analysis (Qualisys motion capture system) and
surface electromyography (Mega 8 channel system) on one test person.
The project resulted in a physically functional prototype that can be used for
similar tasks as a traditional broom. The concept design dictates the user to push
the cleaning tool in front of the body with postural symmetry in all three planes.
The comparison between a traditional broom and the prototype showed a
reduction in muscle activity when using the prototype. Furthermore, the
movement analysis showed a working posture with less forward leaning and back
rotation. Furthermore, the participant could keep neutral angles in the shoulders
and wrists throughout the task. Note that, the biomechanical analyzes was only
made on one test person which is not enough to conclude that the prototype
contributes to a more healthy working posture.
Keywords: Monotonous, repetitive, work posture, broom, product development
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1. Introduktion
Parkarbetare sköter och underhåller kommunernas gator, allmänna platser och
parker och bidrar därför till ett välbefinnande hos medborgarna (Göteborg
parkvårdsbeskrivning. 2011). Städsektorn och städarens arbetsmiljö beskrivs ofta
med ord som; höga sjuktal, tidiga pensionsavgångar, ensidigt upprepat arbete,
låga löner, påfrestande arbetsställningar, låg status och yrket förefaller ligga långt
ifrån kraven för god arbetsmiljö och god livskvalité för de anställda (Öhrling, T.
2014).
Enligt Hägg. et, al. kan Städbranschen allmänt konstateras vara tekniskt
underutvecklad med vissa undantag. Innovatörer som skulle kunna bidra med nya
lösningar ser inte städbranschens problem i tillräcklig utsträckning. Städarna
själva är en relativt svag grupp som har små möjligheter att påverka arbetsmiljön
på egen hand. Moderna verktyg och metoder påverkar både arbetsförhållanden
och förbättrar kvaliteten på det utförda arbetet (Hägg, M. et al. 2008). Som parkoch gatuarbetare förekommer arbetsuppgifter såsom trädvård, gräsklippning,
planteringsarbete, skötsel av planteringar, lekplatser samt städning. Många av
dessa arbetsuppgifter sköts med hjälp av traktorer, maskiner och lastfordon
(Arbetsförmedlingen. 2014).
Trots att städares arbete går ut på att förbättra andra människors arbetsmiljö
riskerar de själva av att drabbas av mer ohälsa i jämförelse med andra
yrkesgrupper. Orsakerna till detta har under många decennier uttryckts i ord som;
brister i städares fysiska arbetsmiljö, tunga lyft, arbete i obekväma
arbetspositioner dåligt anpassade städredskap, och ensidigt upprepat arbete.
Städares fysiska besvär beskrivs ofta som muskuloskeletala sjukdomar som
orsakar smärta för patienten, vilket innebär skador i skelettmuskelaturen, senor
och muskelfästen. Ofta är muskuloskeletala sjukdomar förknippade med t.ex.
ensidigt upprepat arbete och påfrestande arbetsställningar (Öhrling, T. 2014).
1.1 Problemformulering
Städares muskuloskeletala sjukdomar har ofta en koppling till ett repetitivt,
monotont rörelsemönster samt påfrestande kroppsställningar vid utförande av
vissa arbetsuppgifter med bland annat en sopkvast. Går det att minska det ensidiga
monotona rörelsemönstret och förbättra arbetsställningen genom att utveckla ett
nytt städredskap.
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1.2 Syfte
Projektets syfte är att öka välbefinnandet, förbättra arbetsmiljön samt effektivisera
vissa manuella arbetsuppgifter för park- och gatuarbetare. Syftet är även att
minska det monotona rörelsemönstret samt minska påfrestande kroppsställningar
vid uppsamling av skräp från gator och golv.
1.3 Mål
Målet är att utveckla ett nytt städredskap som är bättre anpassat för människans
förutsättningar som motsvarar dagens traditionella sopkvastar och krattor. Det nya
redskapet ska bidra till en bättre ergonomisk kroppsställning vid användning samt
effektivisera arbetet vid uppsamling av skräp från gator och golv. Målet ska även
innefatta en reducering av det monotona rörelsemönstret.
1.4 Avgränsningar
Många arbetsrelaterade ohälsoproblem har en komplex grund och det är inte
sällan både fysiska och psykosociala faktorer som gemensamt medverkar till
ohälsan. I detta projekt ska endast fysiska faktorer vid repetitivt, monotont
rörelsemönster och arbetsställningar vid användning av en traditionell sopkvast
undersökas.
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2. Teoretisk referensram
2.1 Definitioner
Nedan ges definitioner och förklaringar av några anatomiska begrepp som
förekommer i projektrapporten.

Figur 2. Pinterest 2014

Figur1. Quizlet 2015

Figur 3. Pheasant 1996, s. 85

Figur 4. Marieb 1995, s. 295
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2.2 Ergonomi
För ett friskt och produktivt arbetsliv är goda arbetsförhållanden en grundpelare.
Samspelet mellan teknik och människa är inte sällan en avgörande faktor för
arbetsmiljön. För materiella produkter är det ofta konstruktören som anlägger
grunden för de arbetsförhållanden som är möjliga att åstadkomma. Ergonomi är
ett ämnesbegrepp som uttrycker kunskapen om samspelet mellan människa och
teknik. Ergonomi har definierats av det internationella ergonomisällskapet
(International Ergonomics Association, IEA, 2006);
”Ergonomics (or Human Factors) is the scientific discipline concerned with the
understanding of the interaction among humans and other elements of a system,
and the profession that applies theory principles, data and methods to design in
order to optimize human well-being and overall system performance.” (Bohgard,
M. et al., 2011.)
2.2.1 Belastningsergonomi
Vid långvarigt repetitivt arbete eller när musklerna är spända under en längre tid
kan strukturerna i muskelcellerna som skapar förutsättningen för kontraktion
skadas. När muskeln spänns uppstår ett tryck som stryper blodtillförseln i
muskelns blodkärl. Om muskeln kontraherar en lång tid utan att slappna av, leder
detta till syrebrist i muskeln och skada kan då inträffa. Om skada uppstår utsätts
muskeln för trötthet och försvagas. Muskeltrötthet efter ett repetitivt arbete kan
vara under flera dagar och det är viktigt att muskeln får vila och återhämta sig
innan ytterligare påfrestning (Öhrling, T. 2014). Låga belastningsnivåer som 2-5
procent av MVIC har påvisat ge verifierbara sjukliga förändringar i muskler,
främst i m.trapezius. Karaktäristiskt för denna typ av muskuloskeletala sjukdomar
är att de förkommer nära nog en konstant belastning under en hel arbetsdag vilket
ges få tillfällen för muskeln till fullständig muskelavslappning (Bohgard, M. et al.,
2011).
Föremål och hjälpmedel som används för att uträtta ett arbete bör vara utformade
efter människans dimensioner och fysiska egenskaper. För en korrekt
dimensionering av arbetsplatsen är det nödvändigt att tillämpa antropometrisk
data, som handlar om människans mått, proportioner, räckvidder och
kroppställningar. Dåligt anpassade hjälpmedel påverkar människans
välbefinnande, hälsa, säkerhet och effektivitet på ett negativt sätt. Kroppens
dimensioner och arbetsplatsens utformning avgör vilken kroppställnings som intas
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när ett arbete utförs. Följande rekommendationer kan tillämpas för att undvika
belastande kroppsställningar;


Undvik framåtlutande ställning på kroppen och huvudet



Överarmarna ska hållas intill kroppen



Asymmetriska och vridna kroppspositioner bör undvikas



Leder i sina ytterlägen under en längre tid bör undvikas

Arbetsställningen påverkas ofta på grund av handverktygets utformning och i
huvudsak bör tre kroppsdelar beaktas; rygg, överarm och handled. I möjligast mån
bör utformningen vara sådan att verktyget inte bidrar till en böjd och vriden rygg
vid användning. Genom att konstruera verktyget med anpassningsmöjligheter i
egenskap av justerbar längd och form på exempelvis ett skaft kan detta bidra till
en bättre arbetsställning. Statiska ställningar i överarm med lyft utåt och framåt
bör undvikas (Bohgard, M. et al., 2011).
Extrema handledsvinklar är en riskfaktor för handledsbesvär och verktygets
utformning har en direkt verkan på den handledsvinkel som brukaren får vid
användning. En neutral hanledsvinkel bör därför eftersträvas vid utformning av
handhållna verktyg. Likartade rekommendationer gäller vid utformningen av
stående arbeten där individens kroppsställning bestäms av höjden över golvet där
det manuella arbetet utförs på. För hög arbetshöjd utsätts skuldrans muskler för en
oönskad statisk belastning och vid för låg arbetshöjd måste kroppen böjas framåt,
vilket ger en oönskad ökad belastning i rygg- och nackmuskulatur. Vid lätt
manuellt arbete rekommenderas arbetet att utföras på 50-100 mm under
armbågshöjd (Bohgard, M. et al., 2011).
2.3 Mätmetoder inom ergonomi
2.3.1 sEMG
Elektromyografi (EMG) är en mätmetod för att läsa av de myoelektriska signaler
som skapas i muskeln vid kontraktion. De myoelektriska signalerna är
spänningsförändringen i muskelcellernas muskelfibermembran och är reaktionen
från signaler skickat från hjärnan. sEMG som annars kallas ytelektromyografi är
när registrering av myoelektriska signaler sker med en non-invasiv metod med
elektroder utsatta på huden, skillnad från nålelektromyografi (nEMG) där en
nålelektrod sätts in i muskeln direkt. Fördelen med sEMG är att ingen
hudpenetration är nödvändig, samt att den är säker och enkel. Vidare kan många
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olika sensorer användas samtidigt, vilket är en stor fördel då muskelaktiviteten
kan mätas i ett antal olika muskler samtidigt vid en rörelse. Nackdelen med sEMG
är ”cross-talk” där energin från en annan muskel går igenom elektrodernas
registreringsfält och felaktig data ges. Därför är det viktigt med en korrekt
placering av elektroderna för att minimera denna risk. Vid sEMG är det svårt att
mäta muskelaktiviteten i muskler som är placerade djupt inne i kroppen och detta
är på grund av att elektroderna är placerade utanför kroppen direkt på huden
(Konrad, P. 2005).
Vid utförandet av sEMG krävs det att all kroppsbehåring tas bort i mätområdet,
detta för att förbättra fästet för elektroderna. För att minska impedans från huden
används ett fint sandpapper som gnids mot huden för att ta bort döda hudceller,
olja och smuts. Därefter tvättas området med ren alkohol. Elektroderna appliceras
på mätområdet, parallellt med muskelfibrerna. Avståndet mellan elektroderna ska
vara så litet som möjligt, en rekommendation är ca 2 cm mellan de aktiva
elektroderna. Mätområdet ska vara på muskelns centrum, där kontraktionen är
som högst (Konrad, P. 2005).
2.3.2 Rörelseanalys
Med video så kallad motion-capture-system kan rörelsen registreras och är en
rörelseanalysteknik som kan användas för att analysera rörelser i 2D eller 3D
(Bohgard, M. et al., 2011).
Motion Capture (fånga rörelse) av den mänskliga kroppen har gjorts i många
olika syften och tillämpningsområden i årtionden. Ortopedisk rehabilitering är ett
stort område där motion capture tillämpas. Flera diagnoser ställs och många
undersökningar rörande ortopediska dysfunktioner utförs av specialiserade läkare
eller tekniker som endast observerar hur patienten utför en rörelse (Regazzoni, D.
2013). Human motion capture (fånga mänsklig rörelse) handlar om registrering
av förflyttningar av kroppen för omedelbar eller fördröjd analys. Den. Ett optiskt
markör system använder vanligtvis små markörer som är fästa på olika
landmärken på testpersonens kropp. En uppsättning av två eller flera kameror är
fokuserade på testpersonen för att fånga dess rörelse. Ett bildbehandlingsprogram
upptäcker markörerna som har fångats av kamerorna och genom att kombinera
2D-data beräknar tredimensionella positioner för markörerna under hela
filmsekvensen (Kolahi, A. 2007).
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2.3.3 Borg RPE-skalan
Vid kraftigt fysiskt arbete ställs det höga krav på muskler och syretransport.
Fysiskt arbete upplevs genom hög hjärtfrekvens, hög andhämtning och muskulär
trötthet. Den upplevda ansträngningen varierar beroende på vilken tröskel och
kondition personen har för att kunna mäta de subjektiva upplevelserna av smärta
och ansträngning så har smärt- och ansträngningsskalor utvecklats. Borg RPE
(Ratings of Perceived Exertion) är en metod för att mäta graden av den upplevda
ansträngningen vid fysiskt arbete. Borg RPE -skalan är en skala från 6 – 20 där 6
motsvarar ingen anstängning alls och 20 motsvarar maximal ansträngning. Borg
RPE-skalan saknar en absolut nollpunkt på grund av att 6 -20 ska motsvara
pulsintervallet från vilopulsen 60 till maxpulsen 200. För att metoden ska vara
pålitlig krävs det en grundlig instruktion i förväg så att testpersonen förstått skalan
på ett riktigt sätt. Det är till fördel att placera Borg RPE-skalan samt
instruktionerna synliga för testpersonen under hela testet. Det är även till
gynnsamt att testpersonen vid ett flertal tillfällen under testet fastställer upplevd
ansträngning (Andersson, G. 2012).
2.3.4 Hjärtfrekvensen
Hjärtfrekvensen är antalet kontraktioner hjärtat gör per tidsenhet, vanligtvis mätt i
beats per minute (bpm). En genomsnittspuls för vuxna ligger mellan 60-80 bpm,
men beroende på fysisk aktivitet kan hjärtfrekvensen öka (Martin, E.A. 2010).
Den mest pålitliga metoden att mäta hjärtfrekvensen elektroniskt är med hjälp av
elektroder som placeras på bröstbenet med ett så kallat pulsband. Trådlöst skickas
signalen från elektroderna till mottagaren som är placerad en klocka där all data
kan avläsas (Andersson, G. 2012).
2.4 Produktutvecklingsprocessen
I produktutvecklingsprocessen tillämpades David G Ullman’s metod; ”The
Mechanical Design Process” där stegen i utvecklingsprocessen presenteras i tur
och ordning. Eftersom det är en väldigt iterativ metod är de presenterade stegen
enbart en guide som endast ska följas vid behov (Ullman, D,G. 2010).
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2.5 Produktutvecklingsprocessen – metoder
Nedan beskrivs de idégenererings- och konceptutvärderingsmetoder som
tillämpades i projektet. Dessa valdes ut eftersom de är erkända och beprövade
metoder som projektgruppen har tillämpat i tidigare projekt samt att de ansågs
vara lämpliga i detta produktutvecklingsprojekt.
2.5.1 Benchmarking
Benchmarking är att jämföra och lära sig av andra produkter som löser samma
problem och uppnå egna förbättringar. Genom att använda benchmarking skapas
en förståelse om konkurransen på redan befintliga produkter på marknaden och
hur de förhåller sig både kvalitetsmässigt och teknologiskt. Syftet är att förstå
marknaden och samtidigt få inspiration om hur ens egen produkt kan förbättras
och bli konkurranskraftig (Ullman, D,G. 2010).
2.5.2 Workshop-World café method
World café är en idégenereringsmetod som är enkel, effektiv och flexibel. Små
grupper bildas bestående av fyra eller fem personer. En person i varje grupp utses
till värd. Samtal förs kring problemställningen och möjliga lösningar. Bordsvärd
och deltagare uppmuntras till att beskriva sina lösningar genom att skriva och
skissa sina idéer direkt på bordsduken eller på ett papper. Samtalen pågår cirka
15-20 minuter för att sedan byta bordsplacering där alla deltagare utom värden
byter bord för att fortsätta diskussionen där. Den nya värden välkomnar de nya
deltagarna och håller en kort genomgång av de lösningarna som förregående
grupp kom fram till. Denna process pågår tills alla deltagare har besökt alla bord
en eller fler gånger. Gemensamt utvecklar vi resonemang, kunskaper och idéer för
att hitta lösningar till problemställningen (Toolkit. 2014).
2.5.3 Brainstorming
Brainstormning är en arbetsmetod för att skapa nya idéer och lösa ett specifikt
problem eller frågeställning. Metoden används normalt bland projektgrupper
under idégenereringsfasen i ett projekt för att hitta lösningar till projektet. För att
skapa en effektiv brainstormning krävs en tydlig förklaring av problemet som ska
lösas. Problemställningen ska vara en öppen frågeställning eller uttalande där
problemet är väl känt medan lösningen är ökänt. Exempel på en bra
problemställning vid brainstormning kan vara ” Hjälp kaffeanvändarna att dricka
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sitt kaffe i farten utan att spilla eller bränna sig på tungan.” medan en dålig
problemställning vid samma tema kan vara ” spillsäkra kaffekoppslock” eftersom
denna rubrik påvisar en konkret lösning på problemet. Ingen kritik eller
kommentarer skall ges till de idéer som kommer fram, utan idéerna analyseras
istället efter sessionen, detta för att öka kreativiteten hos deltagarna och låta flödet
av idéerna flyta på. Att utse en ledare för brainstormningen är rekommenderat
som dokumenterar, motverkar kritiska kommentarer och uppmuntrar gruppen till
kreativitet (Kelley, T. 2001).
2.5.4 Quality function deployment (QFD)
“Quality function deployment” (QFD) är ett verktyg för att skapa en
produktspecifikation. QFD gör detta genom att översätta kundkrav till
produktkrav och därmed få produktegenskaper och funktioner formulerade så att
man kan skapa en så attraktiv kundanpassad produkt som möjligt. Genom att
värdera kraven på en skala 1-5 där 5 är högst och se hur stark korrelationen mellan
kundönskemålen och produktegenskaperna får man fram vilka egenskaper som är
viktigast att tillgodoses (Ullman, D, G. 2010).
2.5.5 Morfologi
Enligt (Ullman, D, G. 2010) innebär ”morfologi” en studie av form eller struktur.
Morfologi är en väldigt kraftfull metod som används för att ta fram många olika
koncept som möter kravspecifikationen. Konstruktions-ingenjörernas kunskap och
kreativitet är avgörande, eftersom deras lösningsförslag ligger sedan som grund
för vidareutveckling av produkten. Metoden består av tre olika steg. I det första
steget görs en lista av alla funktioner som måste finnas i den färdiga
slutprodukten. I det andra steget utvecklas så många koncept som möjligt för varje
funktion som måste finnas slutprodukten. Slutligen i det tredje steget kombineras
varje funktion med ett funktionskoncept och med olika kombinationer kan ett
antal olika produktkoncept skapas (Ullman, D, G. 2010).
2.5.6 Pugh’s Matris
Pugh’s matris är en enkel metod som används för att jämföra ett antal alternativa
konceptförslag. Ett koncept väljs ut även kallat datum där sedan de resterande
koncepten poängsätts i förhållande till det valda datum. Konceptförslagen får
poängen -1 om det möter funktionskravet sämre än valt datum, 0 om det är
likvärdigt och 1 om det är bättre. Samtliga funktionskrav viktas procentuellt
beroende på betydelsen för den färdiga produkten. De olika konceptens poäng
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multipliceras med den procentuella viktfördelningen och på så vis identifieras det
koncept som bäst tillfredsställer kravspecifikationen. För bästa effekten ska varje
gruppmedlem poängsätta varje koncept självständigt, för att sedan jämföra de
individuella resultaten (Ullman, D, G. 2010).
2.5.7 Failure Mode Effects Analysis (FMEA)
The Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) är en felanalys metod som
systematiskt identifierar, utvärderar fel och felens konsekvenser efter att de har
uppstått. Förslag till lösningar presenterar även de i en FMEA-analys. En FMEAanalys kan användas under hela produktutvecklingsprocessen för att upptäcka fel
och förbättra produkten och projektet. FMEA presenteras enkelt genom en tabell
med fem steg som listar upp olika förhållanden:
1.
2.
3.
4.

Identifiera specifik funktion
Identifiera fel
Identifiera effekten av felen
Identifiera felorsaker och fel

5. Identifiera åtgärder
(Ullman, D,G. 2010)
Stegen listas upp i ett speciellt FMEA-formulär och därefter görs en
riskbedömning som vanligast sker på en 10 – gradig skala. Riskbedömningen har
tre huvudparametrar:
1. Sannolikhet för uppkomst av fel
2. Feleffektens allvarlighet för användaren
3. Sannolikheten att upptäcka felet innan det når användaren
Värdena från de tre parametrarna multipliceras och produkten blir ett risktal. Den
funktion som identifieras med högst risktal bör priorieteras och åtgärdas
(Bohgard, M. et al., 2010).
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3. Material & Metod
Projektet har genomförts enligt flödesschemat nedan (Figur 5.) och har tillämpat
de metoder som beskrivits i den teoretiska referensramen.

Förstude
• Artikelsökning
• Benchmarking
• Biomekanisk analys
• Kravspecifikation

Konceptgenereringsfas
•Workshop
•Brainstorming
•Morfologi
•Pugh's matris
•FMEA

Produktgenereringsfas
• Prototypframtagning
• Produktutvärdering

Figur 5. Flödesschema för projektets genomförande

3.1 Förstudie
I förstudien genomfördes artikelsökning, biomekanisk analys och benchmarking
och resultatet låg sedan till grund för kravspecifikationen för prototypen.
3.1.1 Artikelsökning
En artikelsökning i databaserna ScienceDirect och i sökmotorn Google gjorde i
samband med produktdefinitionen. Sökord som användes var yrkesstädare,
belastningsskador, parkarbetare, städning, street cleaners, ergonomics, push and
pull, health.
3.1.2 Benchmarking
Benchmarking användes för att utforska vilka befintliga produkter som fanns på
marknaden samt även liknande produkter som löste samma typ av problem. Detta
för att få en bättre bild av marknaden. Undersökningen gjordes på internet där
sökmotorn Google användes och sökord som sopkvast, skyffel, snöslunga,
städmaskiner, gatusopare, sopmaskiner, tennisborste, borste, handgräsklippare
användes.
3.1.3 Biomekanisk analys
För att utvärdera belastningen i ryggen samt höger och vänster axel och även
identifiera andra faktorer som kan orsaka kroppskador hos park och gatuarbetare
vid manuellt arbete med en traditionell sopkvast, utfördes en biomekanisk analys
av en given arbetsuppgift under en viss tid. För den biomekaniska analysen
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tillämpades fyra metoder för att samla in data. Rörelseanalyssystemet Qualisys
samt två videokameror användes för en rörelseanalys, yt-elektromyografi (sEMG)
där Mega 8-kanalsystem användes för att mäta muskelaktiviteten, Borg RPEskalan för att mäta den upplevda ansträngningen som även komplitterades med en
elektronisk pulsmätare samt biomekaniska beräkningar. Insamlad data
analyserades med hjälp av Visual 3D, ME 6000 samt biomekaniska beräkningar.
Testperson

För den biomekaniska analysen av manuellt arbete med en traditionell sopkvast
deltog en person från projektgruppen (Tabell 1). Testpersonen tränar på gym tre
gånger i veckan och var vid tillfället fullt frisk, hade inga muskuloskeletala
sjukdomar och var fri från några kända rörelsehinder.

Testperson
1

Ålder

Kön

Vikt

Längd

25 år

Man

85 kg

183 cm

Tabell 1. Testperson i biomekanisk analys.

Insamling av data-traditionell sopkvast

För insamling av data sopade testpersonen med traditionell sopkvast med en
tryck-och drag teknik i ett givet mönster med fast position av fötterna under 16
minuter (Figur 6.). Testpersonen utförde även skyffling med samma
kroppsposition och samma sopkvast försedd en tyngd på 2.5 kilo på sophuvudet i
5 minuter. Under givna tidpunkter under testet fick testpersonen subjektivt
utvärdera den upplevda ansträngningen i höger/vänster främre m. deltoideus,
höger/vänster övre m. trapezius samt höger/vänster m. erctor spinae i höjd med L5
med hjälp av Borg RPE-skalan samt att pulsen dokumenterades se (bilaga 2).
Traditionell sopkvast

Sopkvasten som användes vid sop och skyffel-testet hade en total Längd på 1430
mm och en bredd på 400 mm. Kvastskaftet hade en diameter på 24 mm Den totala
vikten för sopkvasten var 829g där vikten för borsthuvudet var 526g och skaftets
vikt var 303g. 4 reflekterande markörer placera på sopkvasten. en markör
placerades på kvastskaftets proximala ende, en markör placerades på kvastskaftets
distala ende, en markör placerades på kvasthuvudets högra sida och slutligen
placerades en markör på kvasthuvudets vänstra sida.
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Vid skyffeltestet placerades en viktskiva med en massa på 2.5 kg på kvastskaftets
distala del i höjd med kvasthuvudet.
Sop- test

Trycktekniken innebär att testpersonen tryckte sopkvasten från läge 1 till läge 2
(Figur 7.) där sopkvasten hade konstant kontakt med golvytan, i läge 2 lyfte
testpersonen sopkvasten från golvytan för att återgå till läge 1 där sopkvasten
återigen fick kontakt med golvytan. Denna rörelse upprepades med en frekvens på
45/min i 8 minuter. Därefter sopade testpersonen med traditionell sopkvast med
en drag teknik i ett givet mönster med fast position av fötterna under ytterligare 8
minuter. Dragteknik innebär att testpersonen startade i läge 2. Därifrån drog
testpersonen sopkvasten mot sig till läge 1 med konstant kontakt mellan sopkvast
och golvytan. I läge 1 lyfte testpersonen sopkvasten från golvet för att återgå till
läge 2 där sopkvasten återigen fick kontakt med golvytan. Denna rörelse
upprepades med en frekvens på 45/min. För att testpersonen skulle hålla rätt
tempo under hela testperioden användes en metronom.

Figur 6. Testperson sopar i ett givet mönster
med fast position av båda fötterna.

Figur 7. Testperson sopar i ett givet mönster med fast position
av båda fötterna.
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Skyffling

Testpersonen fick därefter vila i 10 minuter efter soptestet för att sedan skyffla i 5
minuter med samma sopkvast med en vikt på 2.5 kg som var placerat på den
distala delen av sopkvasten. Testpersonen fick till uppgift att skyffla med samma
kroppsposition som i tidigare sop-test. Testpersonen startade i läge 1 där
sopkvasten hade full kontakt med golvytan för att sedan skuta sopkvasten framåt
cirka 50 cm för att sedan lyfta sopkvasten till axelhöjd samtidigt som testpersonen
gör en vridning till höger i höft och ryggrad. Rörelsen upprepades i 5 min med en
frekvens på 25/min. För att testpersonen skulle hålla rätt tempo under hela
testperioden användes en metronom.
Rörelseanalys

Sop-testet med tryck-dragteknik samt skyffel-testet
filmades med Qualysis motion capture (QMC). Systemet
bestod av sex videokameror, fyra av dem är MCU 500
Hz ProReflex och två av dem är MCU 1000Hz
ProReflex. Även två kraftplattor; AMTI's Portable Accu
Gait och AMTI Gait var tillkopplade för registrering av
de reaktionskrafter som uppstod mellan sopkvast och
golvyta. Qualisys Track Manager (QTM) användes för
att dokumentera all data. Systemet kalibrerades (se figur Figur 8. Kalibrering av QTM
8) med hjälp av en L-formad referens pinne med fyra
markörer och en t-formad stav med två markörer. Referens-pinnen placerades på
golvet och representerar x och y-axeln. T-staven snurrades noggrant i 30 sekunder
i det utrymme där data skulle samlas in. Passiva markörer placerades på
testpersonens anatomiska landmärken enligt QTM användarmanual(se bilaga 3.).
Med hjälp av QTM namngavs alla markörer för att sedan konvertera rörelsefilerna
till C3D-filformat som exporterades till Visual 3D. Med Visual 3D skapades en
helkropps modell av testpersonen och utifrån den kunde en biomekanisk analys
utföras av rygg samt höger och vänster axel.
Elektromyografi

För att beräkna testpersonens muskelaktivitet som användes under soptestet
mättes de ytliga sEMG signaler på höger/vänster främre m. deltoideus
(HFD)(VFD), höger/vänster övre m. trapezius (HT)(VT) samt höger/vänster m.
erctor spinae i höjd med L5 (HES)(VES).
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För en god kvalitet av sEMG mätningen enligt (Konrad, P. 2006) rakades
testpersonens hud och tvättades med alkohol på de områden där elektroderna
placerades (se bilaga 4.). Två elektroder placerades parallellt i muskelfibrernas
riktning på HFD, VFD, HT, VT, HES, VES med cirka 2 cm mellan mittpunktern
på elektroderna. En tredje neutral elektrod placerades även intill, mellan de två
aktiva elektroderna eller på en närliggande benstruktur enligt rekommendationer
från (Konrad, P. 2006).
Innan sop-testet utfördes tre Maximum Voluntary Isometric Contractions (MVIC)
i 3 sekunder med 1 minuts vila emellan för varje muskel (se bilaga 5). Ett
medelvärde av de tre repetitionerna användes. För HFD och VFD användes ett
spännband för ett fast motstånd där testpersonen flekterade 90º i axelled och
utförde en maximal isometrisk kontraktion. Ett spännband användes även för HT
och VT för ett fast motstånd. Testpersonen hade en neutral vinkel i axel-led och
utförde en elevation i axel-led med en isometrisk kontraktion. För HES och VES
låg testpersonen på magen och utförde en ryggresning samtidigt som testledaren
pressade med en motsatt kraft på skuldrorna.
Pulsklocka med pulsband

För att mäta hjärtfrekvensen vid sop-testet användes en elektronisk pulsmätare av
märket Polar M400 HR. Hjärtfrekvensen mättes och dokumenterades vid 6
tillfällen under soptestet samt 2 gånger under skyffel-testet. Mätningarna utfördes
med tidsintervallet (minuter); 0:30 – 1:00, 3:30–4:00, 7:30–8:00 under sop-testet
med tryck-och drag-teknik. Vid skyffel-testet mättes och dokumenterade
hjärtfrekvensen med tidsintervallet (minuter); 0:30–1:00, 4:30–5:00.
Borg RPE-skala

För att mäta testpersonens subjektiva upplevda ansträngning vid utförandet att sop
och skyffel-testet användes Borg RPE-skala. Den upplevda ansträngningen mättes
simultant vid samtliga tillfällen som mätningarna av hjärtfrekvensen utfördes.
3.1.4 Kravspecifikation
Enligt arbetslivsinstitutet rekommendationer för handhållna verktyg, ergonomiska
riktlinjer(Hägg, G 2001) och den biomekaniska analysen skapades en
kravspecifikation. Kravspecifikationen kompletterades med brukarnas krav som
framgick i (Antonsson, A-B et al., 2006).
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KRAV

Mätbara kriterier

Viktning
(1-5)

Ergonomisk

Ska bidra till en neutral kroppsposition
Justerbar arbetshöjd
Plockar upp skräp
Uppsamlingskaret på 2 liter
Tåla temperatur mellan -25 till 40 Celsius
Vattentålig
Fungera utan el
Maximal vikt på verktyget 2 kg
Lätt att förstå

5
4
5
3
3
3
5
3
4

Funktionsduglig
Material
Miljö
Portabel
Användarvänlig
Tabell 2. Kravspecifikation

Kraven gjordes mätbara med hjälp av en QFD (se bilaga 7) där kraven betygsattes
av projektgruppen med en viktningsskala på 1 till 5. På viktskalan var 1 mindre
viktigt och 5 var mycket viktigt. Vidare togs det även fram önskemål i
kravspecifikationen (Tabell 3.).

Önskemål
1
2
3
4
5

Redskapets funktion ska vara lätt att förstå
Redskapet ska vara billigt att tillverka
Det ska vara lätt att manövrera redskapet
Materialet ska vara återvinningsbart
Hållbar utveckling ska tillämpas

Tabell 3. Önskemål

3.2 Konceptgenereringsfasen
3.2.1 Workshop-World café method
Tretton biomekaniksingenjörsstudenter medverkade på workshopen som inleddes
med två olika provokationsövningar. World café-metoden användes för denna
workshop. Workshopen ägde rum 2015 på Högskolan i Halmstad (se bilaga 8, 9).
Resultatet evaluerades av projektgruppen (se bilaga 12, 13.).
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3.2.2 Brainstorming
Projektgruppen genomförde en brainstorming 2015 på Högskolan i Halmstad.
Brainstormingenssessionen delades in i tre frågeställningar; ”Vision av park- och
gatuarbetare?”, ” Bidra till bättre kroppsposition?” och ”Hur får vi upp skräpet
från marken till sopsäcken?”. De olika frågeställningarna besvarades under 15
minuter där projektgruppen skissade och skrev ner olika lösningar (se bilaga 10).
3.2.3 Morfologi
Projektgruppen började med att göra en lista på alla funktioner som var tvunget att
finnas med i den färdiga produkten. Därefter genom kreativa diskussioner
utvecklades ett antal tänkbara koncept för att lösa de olika funktionerna. Slutligen
skapades 5 prototypkoncept genom att kombinera de olika funktionskoncepten för
varje funktion (se bilaga 11).
3.3 Konceptevaluering
En första analys av koncepten utfördes där projektgruppen utvärderade
handledsvinklarna mot arbetsytan med hjälp av rekommendationer för
förskjutande av föremål från (Young et al. 2013). Utifrån dessa
rekommendationer valdes koncept 4 till projektets datum som sedan användes i
Puhg´s matris.
3.3.1 Pugh’s matris
Kriterierna i Pugh’s matris bestämdes med hjälp av kravspecifikationen och
klassificerades också efter viktningen. Resultatet visade att koncept 2 var
likvärdigt med projektets datum men koncept 2 valdes bort på grund av att det
bidrog till en sämre kroppställning än projektets datum (se bilaga 12).
3.3.2 FMEA
Inför prototyptillverkning gjordes en FMEA-analys på koncept 4 för att identifiera
möjliga risker som kan uppstå i de olika funktionerna (se bilaga 13).
3.4 Produktgenereringsfasen
3.4.1 Prototypframtagning
Eftersom prototypframtagning är en kostsam- och tidskrävande process beslutade
projektgruppen att själva bygga prototypen i Högskolan i Halmstads verkstad, då
projektet inte stöds finansiellt av någon externt företag.
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Efter grovskiss på papper ritades hela prototypen upp i CATIA V5r20 (Dassault
Systems) för slutgiltig design. Komponenter som säkerställer prototypens
funktion skrevs ut i skolans 3d-skrivare (Makerbot Replicator Dual, MakerBot®
Industries) för exakt passform. Övriga komponenter köptes i lokala affärer, togs
från skolans verkstad eller specialbeställdes via internet.
3.4.2 Prototypevaluering
För att utvärdera om prototypen gav en reducering av muskelaktiviten och en
förändring i rörelsemönstret genomfördes en ekvivalent biomekanisk analys som
utfördes i förstudien, vilket innefattar en rörelseanalys samt mätning av
muskelaktivitet med hjälp av sEMG.
Samma testperson deltog i den biomekaniska analysen, även samma testutrustning
användes och likartade förberedelser genomfördes. För likvärdiga förutsättningar
vid en jämförelse av en sopkvast och prototypen, utfördes tester 2015 med båda
redskapen och data samlades in. Körschema för test (se bilaga 14).

4. Resultat
4.1 Biomekanisk analys - förstudie
Data från rörelseanalysen vid sop-testet visade att testpersonen hade en neutral
vinkel i höger handled och en extension på 45° i vänster handled i läge 1. I läge 2
hade testpersonen en ullnardeviation på 20° i vänster handled och höger handled
hade en ullnardeviation på 30°. Flexionen i ryggen ökade med 6° från läge 1 till
läge 2.

Figur 9. Sop-test läge 1

Figur 10. Sop-test läge 2

18

Figur 11. Flexion/extension av Thorax med referenssegment Pelvis.

Resultatet från sEMG-mätningen visar ingen signifikant ökning eller minskning
av muskelaktiviteten vid monotont repetitivt rörelsemönster under 8 min som
mätningen pågick. Vid skyffling med 2.5 kg var muskelaktiviteten något högre
jämfört med sopning med tryck- och dragteknik. Den största muskelaktiviteten
som mättes, skedde i höger m.erector Spinae vid skyffling med 2.5 kg. Vid soptest med drag och tryckteknik sker den största muskelaktiviteten i vänster m.
erector spinae vid drag-teknik. Det sker dock 3 gånger högre muskelaktivitet i
höger m. trapezius jämfört med vänster m. trapezius vid tryck-teknik. Det sker
även 2 gånger så högre muskelaktivitet i höger m. trapezius jämfört med vänster
m. trapezius vid dragteknik.
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Data visade ingen signifikant ökning eller sänkning av muskelaktivitet under den
totala testtiden med drag eller tryckteknik.

sEMG

R. deltoi anterior
L. deltoi anterior
R. trapezius
L. trapezius
R. erector spinae
L. erector spinae

Sopkvast
(tryckteknik)
muskelaktivitet %
(8 min)

Sopkvast
(dragteknik)
muskelaktivitet %
(8 min)

Sopkvast
(skyffling)
muskelaktivitet %
(8 min)

2.00
1.33
8.66
2.66
12.00
13.33

2.00
1.00
10.33
4.33
12.66
15.33

2.33
3.66
4.66
7.00
22.66
13.33

Tabell 4. Medelvärde av muskelaktivitet vid tryck- och dragteknik samt skyffling med 2.5 kg under 8 min.

4.2 Produktutvecklingsprocess
4.2.1 Benchmarking
Informationssökningen med hjälp av internet resulterade i att det finns en del
eletriska städmaskiner som kan utföra liknande arbetsuppgifter som en traditionell
sopkvast. En städmaskin som drivs utan el hittades dock vilket är ett av projektets
krav. En specifikation på produkter som finns på marknaden idag (se bilaga 1).
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4.2.2 QFD
Från QFD:en framgick det att tre specifika krav var mest viktiga för produkten
och blev prioriterade vid konceptgenereringen. De prioriterade kraven var att
produkten skulle följa ergonomins riktlinjer, den skulle plocka upp skräp effektivt
och fungera utan el.
4.2.3 World café
Två prominenta idéer genererades med hjälp av World café. Det ena förslaget
bestod av en slags vagn som skulle skjutas fram och hade en funktion som skulle
suga in skräpet i vagnen. Det andra förslaget som togs fram hade en typ av säck
monterad på ett långt skaft med två handtag. Redskapet fungerade som en slags
hov för att samla upp skräp (se bilaga 9).
4.2.4 Brainstorming
Projektgruppen tog fram 6 funktioner som var nödvändiga för att möta
kravspecifikationen. Vidare togs ett antal olika koncept fram för att lösa de
funktioner som produkten skulle utrustas med (se bilaga 10).

Funktion
1
2
3
4
5
6

Överföra kraft från användaren till redskapet
Ta upp skräp från marken
Ergonomiskt handtag
Tvärsnitts yta handtag
Skräp till sopsäck

Tabell 5. Nödvändiga funktioner som togs fram med hjälp av brainstorming.
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Funktion

Lösning
1

Lösning
2

Lösning 3

Lösning
4

Lösning
5

1

Skaft med
två handtag

Skaft med
ett handtag

Rakt skaft

Böjt skaft

Böjt skaft
med två

Lösning
6

handtag
(Lie)

2

Cirkulär
borste på
hjul

Vanligt
sophuvud

Griptång

Transsportb
and

3

Rakt i
arbetsriktni

Pistolgrepp

45° pronation
pistolgrepp

90°
pronation

ngen

Damsugare

Elda upp
skräpet

Underdel
öppnas när
den är full.
Skyfflas upp
separat

pistolgrepp

4

Cirkulärt

Elliptiskt

Rektangulärt

Kvadratiskt

5

Hålla
städredskap
et ovanför
säck, lucka
öppnas.

Säck bakom

Löstagbar
behållare

Separat
Skyffel

Dra ut
underdel +
handtag

6

Vipparm för
att

Teleskåp
Sprintar

Teleskåp
Kamerastativ

Snurra för
att spänna

Knapp eller
bromsgrepp

spänna/loss
a teleskåp
vid justering

spänne

vid handtag
för justering
av teleskåp

Tabell 6. Nödvändiga funktioner samt funktionskoncept.

4.2.5 Morfologi
Genom att kombinera funktion med funktionskoncept resulterade Morfologin(se
bilaga 11) i fem olika koncept.
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Koncept 1
En sopborste med vanligt sophuvud och två elliptiska handtag
som är vinklade rakt i arbetsriktningen. Justerbar stång genom
teleskopfunktion som spänns åt genom att snurrar fast. Som
uppsamlingskar har man en separat skyffel.

Koncept 2
En cirkulär borste på hjul med ett böjt skaft med handtag.
Handtagen ska ha 45o pronerat pistolgrepp, justerbart genom
teleskopfunktion med utdragning. En behållare bakom borsten
som är avtagbar för enkel tömning.

Koncept 3
Ett transportband men en säck bakom där skräpet samlas i. Ett
böjt skaft med ett cirkulärt handtag som går rakt i
arbetsriktningen. Justerbart med en vipparm för låsning av
skaftet.

Koncept 4
Skaft med två handtag som har 65o pronerat pistolhandgrepp.
En cirkulär borste på hjul, med ett uppsamlingskar bakom
borsten som är avtagbar för enklare tömning. Justerbart
genom teleskopfunktion med utdragning.

Koncept 5
Ett transportband med en säck bakom där skräpet samlas i. Ett
skaft med två handtag som är 90o pronerat, med ett cirkulärt
pistolgrepp. Justerbart via bromsgrepp vid handtaget.

Figur 12. Fem koncept som skapades med hjälp av Morfologi.
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4.2.6 Pugh´s matris
Evalueringen av de 5 koncepten med hjälp av Pugh’s matris resulterade i att
koncept 4 var det mest lämpliga konceptet och mötte kravspecifikationen på ett
tillfredsställande sätt. Med hjälp av resultatet kunde projektgruppen ta ett tryggt
beslut att vidarutveckla koncept 4 till en prototyp (se bilaga 12).
4.2.7 FMEA
Resultatet från FMEA-analysen (se bilaga 13) på koncept 4 visade brister i att om
sopborsten snurrade i för lågt varvtal skulle konceptet inte lyckas ta upp skräpet
från marken. Något som projektgruppen tog till sig in i prototyptillverkningen när
konstruktionen utav planetväxeln utformades.
4.3 Prototyp
Produktutvecklings projektet har resulterat i en fysiskt
fungerande prototyp (se bilaga 16) av ett städredskap,
som kan användas till liknade arbetsuppgifter som en
traditionell sopkvast. Städredskapet är en helt

1

2

mekanisk sopmaskin med ett sophuvud, som roterar
runt hjulaxeln och transporterar skräpet till ett
inbyggt insamlingskar. Sophuvudet roterar med ett
rotationsförhållande på 1:3 med hjulen där Figur 13. 1: planetväxel, 2:
frihjulskrans.
utväxlingen sker med hjälp av en planetväxel.
Sopmaskinen skjuts framåt manuellt där kraften överförs från brukaren till
städmaskinen med hjälp av ett skaft där höjden är justerbar för en bättre
anpassning till brukarens längd. Då brukaren drar maskinen mot sig, frikopplas
kraften från brukaren till städmaskinen med hjälp av en frihjulskrans vilket gör att
borsthuvudet upphör att rotera. Skaftet är utrustat med ett styre som är 450mm
brett med två pistolgrepp med 65° vinkel samt en vinkel på 105° i frontalplan som
bidrar till en neutral vinkel och en lätt pronation i handleden.

4.4 Utvärdering av prototyp
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4.4.1 Biomekanisk analys - evaluering
Resultatet från rörelseanalysen där prototypen och en traditionell sopkvast
jämfördes visade data att testpersonen hade en symetrisk kroppställning helt utan
rotation i ryggen. Höger och vänster handled hade en pronation på ca 15° och en
ullnardeviation på ca 10°. Vidare hade axlarna en neutral vinkel.

Figur 15. Prototyp i sagitalplan

Figur 14. Prototyp i frontalplan

sEMG

Prototyp (tryck &

Sopkvast

Sopkvast

dragteknik)
muskelaktivitet %

(tryckteknik)
muskelaktivitet %

(dragteknik)
muskelaktivitet %

(90 s)

(90 s)

(90 s)

R. deltoi anterior

2.5

4.5

4.0

L. deltoi anterior

1.0

2.0

1.0

R. trapezius
L. trapezius

8.0
7.0

9.5
3.5

14.5
4.5

R. erector spinae
L. erector spinae

13.0
13.5

13.0
13.0

11.5
13.0

Tabell 7. Medelvärde av muskelaktivitet vid tryck- och dragteknik med prototyp och sopkvast under 90°
sekunder.

Muskelaktiviteten är mindre eller likvärdig vid användning av prototypen med två
avikelser. Det sker en mindre muskelaktivitet i vänster m.trapezius vid
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användning av en sopkvast vid både tryck- och dragteknik. Data visar även en
mindre muskelaktivitet i höger m. erector spinae vid dragteknik med en sopkvast.
Det sker dock ca 2.5 gånger så mycket muskelaktivitet i höger m. trapezius
jämfört med vänster m.trapezius vid tryckteknik med sopkvast. Även vid drag
teknik sker det ca 3 gånger så mycket muskelaktivitet i höger m. trapezius jämfört
med vänster m. trapezius. Vidare så finns det skillnader i muskelaktivitet mellan
höger och vänster m.deltoideus vid användning av prototyp och sopkvast med
båda teknikerna.

5. Diskussion
5.1 Resultatdiskussion
Data från biomekanisk analys 1 visar inga ohälsosamma vinklar i handleder vid
användning av sopkvast vid soptestet. Ryggen är dock framåtlutad och roterad
vilket bör undvikas enligt rekommendationer av (Bohgard, M. et al., 2010). Från
resultatet av rörelseanalysen utformades kravet att produkten skulle bidra till en
neutral kroppsställning och därmed eliminera den ohälsosamma ryggställningen
som data visade.
Data visar även en tre gånger högre muskelaktivitet i höger m. trapezius jämfört
med vänster m. trapezius i sop-testet i både drag och tryckteknik. Projektgruppen
drog slutsatsen att detta beror på att testpersonen har en asymmetrisk
kroppsställning vid utförandet av sop-testet. Vidare visar data även en högre
muskelaktivitet i vänster m. erector spinae jämfört med höger m. erector spinae.
Detta tros även bero på en roterad asymmetrisk kroppsställning av testpersonen
vilket stödjer kravspecifikationen ytterligare.
Resultatet från Pugh´s matris likställde koncept 4 med koncept 2 trots detta valde
projektgruppen koncept 4 att vidarutveckla. Beslutet togs med hjälp av
rekommendationer från (Hägg, G. et al., 2001) där han skriver att ett rakt skaft
bidrar till en mindre rygg-kompression vid en skjutande rörelse ifrån sig med en
räfsa jämfört med ett böjt skaft, där rygg-kompressionen är högre. Projektets
produkt ska skjutas framåt vilket gjorde att koncept 4 med ett rakt skaft var ett
mer lämpligt koncept att vidarutveckla.
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Bredden på städmaskinens styre bestämdes genom att tillämpa antropometisk
data, där armbågsbredden togs fram genom ett medelvärde från 50:e percentilen
män och kvinnor (se figur 16). Handtagens utformning bestämdes till en längd på
120 mm för att uppnå full kontakt för en stor handflata och därmed undvika
hotspots i handflatan (Hägg, G. 2001). Handtaget ger även brukaren möjligheten
till ett pronerat eller ett mindre pronerat grepp, detta med anledning av att en
variation av grepp förebygger muskeltrötthet vid isometrisk belastning enligt
(Ming, D. et.al. 2014). Ett tillägg till att tillämpa ett styre som ger möjlighet till ett
varierande grepp är att, då en muskel är spänd under en längre tid medför detta att
syretillförseln stryps till muskeln vilket orsakar skada (Öhrling, T. 2014).

Figur 16. Armbågsbredd 50 % percentilen för män och
kvinnor (Antropometri. 2011)

Genom projektdeltagarnas tekniska kompetens har en fullständig fungerade
prototyp byggts. Eftersom projektets budget har varit begränsad har detta medfört
att design och materialval blivit lidande och där med fått utgå från det material
som fanns att tillgå i verkstaden. Konsekvensen av detta är att prototypen har fått
en betydligt högre vikt på totalt 12 kg och kravet på en totalvikt på 2kg
misslyckades. Med en stram budget så har projektgruppen även tillverkat
komponenter till planetväxeln som säkerställer prototypens funktion i skolans 3dskrivare (Makerbot Replicator Dual, MakerBot® Industries). Det medförde en
mindre hållfasthet och komponenterna fick en större dimensioner än nödvändigt
för att kompensera hållfastheten. Även passformen av kugghjulen var inte optimal
vilket medförde mer friktion i planetväxeln än nödvändigt och försämrade
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prototypens funktion. En industritillverkad planetväxel med en korrekt geometri
och ett material med högre hållfasthet hade medfört; mindre dimensionering,
mindre friktion och möjligheten till en större utväxling för en mer effektiv
städmaskin. Om prototypens alla komponenter skulle designats och blivit
tillverkade mot dess ändamål skulle både prototypens vikt, hållbarhet och
effektivisering ökat och mer krav från kravspecifikationen skulle kunna uppfyllas.
Prototypen uppfyller de krav som viktades högst i kravspecifikationen med en
avvikelse gällande att plockar upp skräp, då fler tester måste göras för att verifiera
effektiviteten.
Data från rörelseanalysen visar att prototypen bidrar till mer neutrala ledvinklar i
handleder, axlar och rygg och därmed medför prototypen en mer hälsosam
arbetsställning. Dock måste fler tester utföras och på fler testpersoner för att
verifiera att prototypen medför en mer hälsosam arbetsställning. Data från sEMG
visade ingen signifikant minskad muskelaktivitet. Detta kan bero på ett felaktigt
materialval i styret med en vikt på 2.6 kg som bidrog till högre muskelaktivitet än
nödvändigt. Den illa byggda prototypen hade mer friktion än nödvändigt och
projektgruppen antar att detta medför ytterligare ett tillägg till muskelaktiviteten.
Emellertid så visar data en mer balanserad muskelaktivitet mellan höger och
vänster sida framför allt i m. trapezius och projektgruppen drar slutsatsen att det
beror en mer symetrisk arbetsställning vid användning av prototypen jämfört med
sopkvasten.
5.2 Metoddiskussion
Metoderna som användes i detta produktutvecklingsprojekt valdes med
utgångspunkt i att projektgruppen har tidigare använt dessa i andra likvärdiga
projekt med ett bra resultat. Projektgruppens kunskaper av dessa metoder bidrog
till ett effektivt arbete och gav goda förutsättningar för att nå ett bra resultat i
projektet.
En observation som gjordes förstudiefasen var att väldigt lite forskning har gjorts
för just park- och gatuarbetare. Mer forskning har däremot gjorts på städare,
eftersom park och gatuarbetares rörelsemönster är av samma natur likställdes
dessa två yrkesgrupper och forskningsunderlag av städare användes i detta
projekt.
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För att projektgruppen skulle få mer förståelse för rörelsemönstret och
muskelaktiviteten vid användning av en sopkvast utfördes en biomekanisk analys.
Data användes även som en referens för att fastställa en kravspecifikation. Vidare
så har liknande test med sEMG har gjorts i en studie där de undersöker skillnaden
i fysisk belastning i övre extremiter hos städare vid moppning (Hägg et al. 2008).
Dessa har gett ytterligare data.
Ytterligare en biomekanisk analys utfördes vid användning av projektets prototyp
för att undersöka om den medförde en förbättrad arbetsställning och krävde
mindre fysisk ansträngning vid användning jämfört med en sopkvast. Den fysiska
ansträngningen mättes med hjälp av sEMG genom att mäta muskelaktiviteten.
Eftersom Massan och friktionen var högre än nödvändigt kunde projektgruppen
inte fastställa om prototypen kräver mer eller mindre fysisk ansträngning vid
andvändning. De biomekaniska analyserna har enbart gjorts på en deltagare vilket
inte är tillräckligt för att konstatera att prototypen bidrar till en mer hälsosam
arbetsställning.
Benchmarking gav projektet mycket bra inspiration och idéer på hur problemet
skulle kunna lösas. Projektets workshop utfördes i ett för tidigt skede och gav ett
dåligt resultat. Projektgruppen anser att det berodde på en för bred frågeställning
och en mer specifik problemformulering hade kunnat ge ett bättre resultat. En
annan faktor till det undermåliga resultatet kan bero på att alla deltagare läser
samma utbildning och har ett liknande tänk och kunskaper. En mer varierande
bakgrund av deltagarna skulle kunnat bidra till ett bättre resultat. En förbättring
gällande ide generering är att projektet skulle utfört ytterligare en workshop efter
att de önskade funktioner var fastställda. På så vis hade eventuellt fler
funktionskoncept kunnat skapas och leda till fler lösningar. För att uppnå ett bra
resultat i projektets ide-genereringsfas utförde projektgruppen även en intern
brainstorming som resulterade i många och bra lösningsförslag. En utomstående
expertgrupp skulle dock varit involverad i projektet vilket projektgruppen
förmodar skulle förbättra resultatet ytterligare.
5.3 Kritisk granskning
Projektets syfte var att öka välbefinnandet och förbättra arbetsmiljön för park- och
gatuarbetare. Projektet har strävat efter att utveckla en produkt som är bättre
anpassad efter människans förutsättningar. Orsaker till städarnas höga
sjukskrivningar har under lång tid förklarats med brister i städarens fysiska
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arbetsmiljö, dåligt anpassade städredskap, obekväma arbetsställningar och
ensidigt repetitivt arbete. Städares höga sjukskrivningar medför stora ekonomiska
kostnader för både samhället, företagen och medför även ett dåligt rykte för
städyrket (Öhrling, T. 2014). Att skapa en god arbetsmiljö har stor ekonomisk
fördel för både individen, företag och för samhälle (Prevent. 2013).
Visionen med detta projekt var att skapa en medvetenhet om park- och
gatuarbetarnas problematik och ett förslag till hur man skulle kunna förbättra
arbetsmiljön för dessa individer. Genom projektets resultat och prototyp har ett
städredskap skapats där användaren drivs till en mer neutral arbetsställning genom
en tvåhandsfattning och ett redskap som man skjuter fram manuellt. För att
minska det ensidiga repetitiva rörelsemönstret, har en städmaskin med ett
roterande sophuvud skapats vilket medför att användaren enbart behöver skjuta
städredskapet framför sig. På så vis elimineras en framåt och bakåt gående rörelse
som kan ske vid användning av en sopkvast.
Svårigheter som har visat sig under projektet är främst bristande kunskap i
datorprogrammen QTM och Visual 3d, där projektgruppen var tvungna lära sig
testutrusningen. Den bristande kunskapen i testutrustning har med största
sannolikhet påverkat genomförandet av de biomekaniska analyserna och där med
påverkat insamlad data negativt. Inlärningsprocessen av testutrusningen
försvårades ytterligare på grund av att tillgången till utrustningen var väldigt
begränsad. Den begränsade tillgängligheten påverkade även tidsplanen då den
första biomekaniska analysen blev flyttad till ett sent skede i förstudiefasen och
resterande delmål i projektet blev lidande.
Projektet förhåller sig till miljöaspekten till den mån att skapa en mer effektiv
städning av gator och torg, vilket bidrar till en rik tillvaro och ett välbefinnande
hos medborgarna (Göteborgs stad. 2011). Vidare så rekommenderar
projektgruppen att städverktyget ska tillverkas med närproducerade,
återvinningsbara material för en hållbar utveckling.
Ur en etisk synpunkt har projektdeltagarna tagit försäkring på att inte visa
ansikten eller nämna namn på personer som förekommer i arbetet utan deras
godkännande. Detta för att respektera deras integritet.
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5.4 Diskussion och rekommendation till fortsatta aktiviteter
För att uppnå kraven ”Portabel” och ”Material” bör fler material undersökas för
de olika komponenterna. Det felaktiga materialvalet i dagens prototyp grundar sig
i otillräckliga resurser och har enbart valts ut på grund av en begränsad
valmöjlighet. Mestadels har projektet använt det material som fanns tillgängligt i
verkstaden på högskolan i Halmstad. För att minska miljöpåverkan
rekommenderar projektgruppen även att använda enbart återvinningsbart material
i produkten för en hållbar utveckling av sopverktyget. Efter att prototypen har
erhållit en lägre vikt bör en mer djupgående biomekanisk analys utföras med fler
testpersoner. Detta för att validera att projektets slutsats att prototypen bidrar till
en mer hälsosam arbetsställning. Prototypen hade även en hög friktion vilket
projektgruppen antar gav en förhöjd muskelaktivitet vid användning.
Projektgruppen drar därför slutsatsen att en bättre konstruktion med mindre
friktion skulle kunna reducera den fysiska ansträngningen som behövs för att
använda prototypen. För att validera den sistnämnda slutsatsen krävs en
ombyggnad av prototypen för att sedan utföra nya mätningar av muskelaktiviten
med fler testpersoner vid användning av sopmaskinen. Vid fortsatt utveckling av
sopmaskinen måste tester angående effektivitet utföras vilket inte utfördes i detta
projekt. Projektgruppen antager att materialval, täthet och placering av strå på
borsthuvudet påverkar effektiviteten av sopmaskinen. Även att planetväxelns
egenskaper gällande rotationsförhållandet som den medför påverkar effektiviteten.
Tester måste dock göras för att verifiera projektgruppens hypotes.
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6. Ansvarsområden
Arbetsfördelningen varit jämt fördelad mellan de två projektdeltagarna, de har
båda har varit drivande inom projektets alla områden. Rapportskrivning har varit
jämt fördelad, där deltagarna enskild fått i uppdrag att skriva specifika delar för att
sedan gemensamt utforma rapporten. Trots uppdelning i vissa delar i projektet har
det skett en ständig dialog mellan projektdeltagarna för att gemensamt lösa
problem. Projektdeltagarna har kompletterat varandra bra, vilket bidrog till ett bra
sammarbete och ett väl genomfört projekt.

7. Slutsats
Projektgruppens slutsats från detta projekt är att prototypen bidrar till en mer
hälsosam arbetsställning vid användning vilket är ett steg i rätt riktning mot en
bättre arbetsmiljö för park- och gatuarbetare. Detta genom att sEMG-mätningarna
visade en mer jämn fördelning i muskelaktivitet i höger och vänster sida samt att
ledvinklar i rygg, axlar och handleder var neutrala vid användning av Prototypen.
Enligt sEMG data kräver dock prototypen likvärdig eller mer fysisk ansträngning
vid användning jämfört med en sopkvast. Projektgruppen anser att en reducering
av vikt och friktion kan minska den fysiska ansträngningen som krävs för att
använda städmaskinen. I framtiden påvisar projektets resultat potential att bli
konkurrenskraftig mot dagens traditionella sopkvastar men projektgruppen anser
att mer studier bör göras för att säkerställa produktens funktion och nytta.
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Bilaga 1. Benchmarking

Figur 1. Tennisborste. Tillgänglig:
http://www.tennis-point.se/tegrabanutrustning-linienkehrmaschinematch-liner-ohne-stiel0517000132000000.html [2014-11-09]

Figur2.
Tennisborste.
Tillgänglig:
http://mobile.tennis-point.com/tegracourt-equipment-ass-linienkehrmaschineohne-stiel_0517000131500000_500500_90_1.jpg [2014-11-09]

Figur 3.Gatusopare. Tillgänglig:
http://legacymedia.localworld.co.uk/275784/Article/
Figur 4. Kärcher KM 35/5C.
Tillgänglig:
http://www.karcher.se/versions/se/asset
s/gallery/gallery_product_13273300/13
273300_popup.jpg? [2015-05-07]

images/16604860/4002637.png [2015-05-07]

Figur 5. Gräsklippare Bosch AHM 38 C.
Tillgänglig:
https://www.bosch-doit.de/media/media/garden/gardenmedia/199954/1
99958/6030/6030_prodimg/351503_600_370.png
[2015-05-07]

Figur 6. Stiga snow fox. Tillgänglig:
http://st.bygghemma.se/productimages/0x0/7b02
7c4f-ed05-43f3-98a9-1ea0763b4c7b/snoslungastiga-snow-fox.jpg [2015-05-07]
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Bilaga 2. Resultat från Borg-skala i biomekanisk analys 1
Testpersonens subjektiva upplevda ansträngning vid utförandet av projektets
biomekaniska analys 1 I de sex enskilda musklerna.
Borg- skala

Hö.
Främre

Vä.

Hö.

Vä.

Hö.

Vä.

Deltoide

Främre
Deltoide

M.trapez
ius

M.trapez
ius

M.
erector

M.erecto
r spinae

us

us

Hjärtfrekvens

Annmärkning

spinae

Sopa tryckteknik,
45/min
30 s-1 min

7

7

7

7

7

3,30 - 4 min
7,30 - 8 min

7

12
13

14

86
90

14

93

Sopa dragteknik,
45/min

9

91

8,30 - 9 min
12,30 -13 min

15

15,30 - 16 min

16

15

15

15

15

15

96

17

17

97

6

6

103

15-16

81

Mycket ansträngt i
hela deltoideus samt
m.ticeps

Skyffla med 2.5 kg,
25/min
0,30 s - 1 min

6

6

6

6

13
4,30 - 5 min
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Extrem ansträngning i
vänster
m.Biceps
bracialis

Bilaga 3. QTM landmärkesplacering
Trackningmarkörer: Markörer används för att definiera segment och rörelsen.
Landmärken (framsida, bilateralt)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Forehead
Left head anterior
Right head anterior
Left Acromion
Right Acromion
Left Glenoidale
Right Glenoidale

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Left Clavicula
Right Clavicula
Sternum
Left upper arm cluster 1,2,3,4
Right upper arm cluster 1,2,3,4
Left epicondylitis elbow lateral
Left epicondylitis elbow medial
Right epicondylitis elbow lateral
Left epicondylitis elbow medial

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Radii
Ulna
Left Hand
Right Hand
Left Crista Iliaca
Right Crista Iliaca
Left trochante major
Right trochante major
Left thigh cluster 1,2,3,4

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Right thigh cluster 1,2,3,4
Left epicondylitis knee lateral
Left epicondylitis knee medial
Right epicondylitis knee lateral
Right epicondylitis knee medial
Left shank cluster 1,2,3,4
Right shank cluster 1,2,3,4
Left malleous epicondyle lateral

34.
35.
36.
37.
38.

Left malleous epicondyle medial
Right malleous epicondyle lateral
Right malleous epicondyle medial
Left foot
Right foot

Landmärken (baksida, bilateralt)
1.
2.

38

C7
Anterior superior iliac spine

Bilaga 4. Placering av elektroder vid sEMG

Figur 1. (Marieb 1995, s. 295)

Figur 2. Placering av elektroder vid sEMG.
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Bilaga 5. Insamling av data MVIC biomekanisk analys 1

Figur 1. Från vänster: MVIC för: Vä.m.trapezius, Hö.m.trapezius, Vä m.deltoideus anterior

Figur2. Från vänster: MVIC för: Hö.m.deltoideus anterior, m.erector spinae

40

Bilaga 6. Biomekanisk analys 1 – Traditionell sopkvast

R. Deltoideus anterior

1207 µV

L. Deltoideus anterior

1494 µV

R. Trapezius

1387 µV

V. Trapezius

1497 µV

R. Erector Spinae

625 µV

V. Erector Spinae

417 µV

Tabell 1. MVIC, biomekanisk analys 1.

Muskelaktivitet i % i förhållande till
MVIC för enskild muskel

a)

Sopkvast tryckteknik 8 min
16
14
12
10
8
6
4
2
0

R. Deltoid anterior

L. Deltoid anterior
R. Trapezius
L. Trapezius
R. Erector Spinae
01:10 - 02:10

04:09-05:10

07:10-08:10

L. Erector Spinae

Tid (min)

Muskelaktivitet i % i förhållande till
MVIC för enskild muskel

b)

Sopkvast dragteknik 8 min
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

R. Deltoid anterior
L. Deltoid anterior
R. Trapezius

L. Trapezius
R. Erector Spinae
01:09-02:10

03:59-04:59

06:59-07:59

L. Erector Spinae

Tid (min)
Figur 1. Procentuell muskelaktivitet i förhållande till MVIC, figur a) sopkvast –
tryckteknik, figur b) sopkvast – dragteknik
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Muskelaktivitet i % i förhållande till
MVIC för enskild muskel

Skyffling med 2.5 kg
30
25
R. Deltoid anterior

20

L. Deltoid anterior

15

R. Trapezius

10

L. Trapezius

5

R. Erector Spinae

0

L. Erector Spinae
00:20-01:20 01:50-02:50 03:26-04:26
Tid (min)

Figur 2. Procentuell muskelaktivitet i förhållande till MVIC för enskild muskel i skyffling med 2.5kg.

Figur 3. flexion/extension i thorax vid tryckteknik. Referens segment är Pelvis.
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Extension< 0° Flexion> 0°

Vinkel i axelled
Flexion/Extension
50
40
30
20
10

Hö Axelled

0

Vä Axelled

-10
-20

-30
-40
Läge 1

Figur 4. Flexion/Extension i axelled.
Tillgänglig:
https://s-media-cacheak0.pinimg.com/originals/63/7a/16/637
a16faf8e629683a3fad27c4033c9a.jpg
[2015-05-17]

Läge 2

Figur5. Ledvinkel i axelled mellan läge 1 och läge 2 vid sop-test

Figur 7. Sop-test läge 2

Figur 6. Sop-test läge 1
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Bilaga 7. QFD
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Bilaga 8. Körschema Workshop

45

Bilaga 9. Workshop/World Café resultat
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Bilaga 10. Brainstormning
Bilder tagna från projektgruppens interna brainstorming som utfördes på
Högskolan i Halmstad 2015.
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Bilaga 11. Morfologi
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Bilaga 12. Pugh’s Matris
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Nr

5

Planetväxel

4

Styre

Sopborste

Planerväxel

57

3

2

1

funktion

huvud-

operation/

Komponent/

Utväxling

Utväxling

Justerbar längd

Ta upp skräp
från marken

Funktion

Feleffekt

Felorsak

Kontroll

Materialet
havererar

Planetväxel
havererar

Projektgrupp
Konstruktören

Fel materialval.
Designfel på kuggarna
Projektgrupp
som sliter på materialet.
Konstruktören
Livslängd på produkt
minskar

Borste fungerar Felkonstruktion i design
ej.
utav kugghjulen

Kugghjul låser
fast sig

Teleskåpsfunktionen har
Användartest
gått sönder.

Användaren
uppnår inte full
ergonomisk
position

Går inte att
ändra längd.

Skräpet skjuts
Planetväxeln
inte upp i
Uppväxlingen är för liten Projektgrupp &
växlar upp med behållaren.
i förhållande till hjulen. Användartester
för lågt varvtal. Stannar kvar på
marken.

Felmöjlighet

Felkarakteristik

4

3

4

5

Felsannolikhet

7

8

2

8

Allvarlighet

Nuvarande tillstånd

Risktal

2

3

3

3

Upptäckbarhet

56

72

24

120

tal

Risk-

1
101
301

Lågt risktal,
bibehåll
nuvarande
material.

Lågt risktal, kan
kontrolleras
kontunerligt om
bättre
planetväxlar
kommer in på
marknaden.

fört

Ut-

Projektgruppen

Projektgruppen

2

Fels

8

Allv

Efter åtgärd

Feleffekt är hur felet uppfattas av slutanvändaren/kunden

Felorsak måste elimineras för att felet inte ska kunna uppstå

Felmöjlighet är motsatsen till önskad funktion

Projektgruppen Projektgruppen

rig

sva-

An-

100
300
1000

Lågt risktal,
fortsätt använda Projektgruppen
samma funktion

Undersök vilken
uppväxling som
krävs för att
skräpet skjuts
upp i behållaren

åtgärder

Rekommenderade

-

3

Uppt

48

tal

Risk-

Bilaga 13. FMEA

Bilaga 14. Körschema Jämförelsetest Motion Capture & sEMG
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Bilaga 15. Resultat Jämförelse traditionell vs. Purus Velox

R. Deltoideus anterior

930

µV

L. Deltoideus anterior

1433 µV

R. Trapezius

1269 µV

L. Trapezius

1648 µV

R. Erector spinae

633

µV

L. Erextor spinae

539

µV

Tabell 1. MVIC, biomekanisk analys 1.

Sopkvast tryckteknik

Muskelaktivitet i % i förhållande till
MVIC för enskild muskel

a)
14
12
10

R. Deltoid anterior

8

L. Deltoid anterior

6

R. Trapezius

4

L. Trapezius

2

R. Erector Spinae

L. Erector Spinae

0
00:00-00:30

01:00-01:30

Tid (min)

Muskelaktivitet i % i förhållande till
MVIC för enskild muskel

b)

Sopkvast dragteknik
16
14
12

R. Deltoid anterior

10

L. Deltoid anterior

8

R. Trapezius

6

L. Trapezius

4

R. Erector Spinae

2

L. Erector Spinae

0
00:00-00:30

01:00-01:30

Tid (min)
Figur 1. Procentuell muskelaktivitet i förhållande till MVIC, a) sopkvast – tryckteknik. b)
sopkvast – dragteknik
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Muskelaktivitet i % i förhållande till
MVIC för enskild muskel

Purus Velox tryck-och dragteknik
16
14
12

R. Deltoid anterior

10

L. Deltoid anterior

8

R. Trapezius

6

L. Trapezius

4

R. Erector Spinae

2

L. Erector Spinae

0
00:00-00:30

01:00-01:30

Tid (min)
Figur2. Procentuell muskelaktivitet i förhållande till MVIC, soptest med Purus Velox prototyp
med tryck- och dragteknik under 1:30 min.

Muskelaktivitet i % i förhållande till
MVIC för enskild muskel

Purus Velox
12
10
R. Deltoid anterior

8

L. Deltoid anterior

6

R. Trapezius

4

L. Trapezius

2

R. Erector Spinae
L. Erector Spinae

0
1

2

Tid (min)
Figur3. Procentuell muskelaktivitet i förhållande till MVIC,soptest med Purus Velox prototyp med
gångteknik under 1 min.

60

b)

a)

Figur 5.Figur (a) visar arbetsställning i läge 1. Figur (b) visar arbetsställning i läge 2.

b)

a)

Figur 6. Arbetsställningen vid användning av prototyp, figur a) visar sagitalplan,
figur b) visar frontalplan.
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Bilaga 16. Färdig prototyp

Figur 1. Projektets slutgiltiga prototyp
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Bilaga 17. Ritningar prototyp
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