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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete beskriver framtagningen av ett koncept för att avlasta axlar vid arbete 

med armarna ovanför axelhöjd. Projektet har utförts i egen regi som en avslutande kurs på 

maskiningenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad.  

Projektets syfte är att förstå de bakomliggande orsakerna till uppkomsten av arbetsskador i 

axlar och nacke vid just denna arbetsställning och målet var att ta fram ett koncept för att 

underlätta samt eventuellt förebygga problemet. 

Inom yrken där arbete med armarna ovanför axelhöjd utförs frekvent flera dagar i veckan 

påvisar fakta att skador i axlar och nacke är ett återkommande problem, yrken som till 

exempel mekaniker, montörer, målare m.fl.  

Vid uppstart av arbetet gjordes en genomsökning av relevant litteratur och artiklar där 

resultaten pekar på att arbetsställningen med höjda armar stoppar blodflödet i axelns muskler 

vilket är orsaken till uppkomsten av smärta och obehag. Redan vid rakt utsträckt arm blir 

trycket så högt att blodflödet stoppas helt och vid arbete med extra belastning (som material 

eller verktyg) ökar riskerna för ännu allvarligare skador. 

Under arbetets gång har bland annat kravspecifikationer, personas, brainstorming, 

konceptvalsmatriser, modell- och simulering i CATIA V5 och prototypbygge genomförts.  

Resultatet blev ett hjälpmedel som bärs på kroppen, en ryggplatta med två lyftarmar med 

armstöd som sitter på varsin sida, som genom gasfjädrar hjälper till med kraft att hålla 

armarna upplyfta och förflyttar på så vis belastningen från axelmuskulaturen till bål- och 

höftregionen. 

  



 

 

ABSTRACT  

This thesis describes the process of creating a concept aimed to relieve the shoulders while 

working with the arms elevated above shoulder height. The project has been conducted 

without any external company connected to the process, and is the concluding course of the 

mechanical engineer-program at Halmstad University. 

The purpose of this project is to realize the underlying causes for the emergence of work-

related injuries of the neck and shoulders connected to a working posture of this nature. The 

goal was to produce a concept aimed to reduce and prevent the symptoms. 

Within professions where job assignments include working with the arms elevated above 

shoulder height regularly during a workweek, several facts show that injuries to the neck- and 

shoulder region is a lingering problem despite previous efforts to alter ergonomic 

circumstances. Professions that may benefit from this product include mechanics, assemblers, 

welders and painters among many others. 

At the startup of the project, a thorough investigation of relevant literature was studied where 

the results point towards that a working posture with elevated arms prevents blood circulation 

in the shoulder muscles, which is identified as the cause for the emergence of pain and 

discomfort. When lifting the arm, the pressure in the muscles becomes so high that already 

when the arm is elevated perpendicularly to the body the blood circulation is completely 

inhibited, and during work with additional strain such as while using tools or lifting objects 

the risks of emergence grows consistently larger. 

During the progress of work, the development of several supporting elements such as 

specification of requirements, personas, brainstorming, matrix for conceptual selection, 

computer modeling- and simulations with CATIA V5 as well as the production of a physical 

prototype has been carried out. 

The result became an assisting device which is carried on the torso, a back plate equipped 

with symmetrical armrests on both sides, which through the power of a customizable gas 

spring neutralizes the weight of the user’s arms combined with the option to lock the armrest 

in place at any angle, should a static working posture be preferred. The main attribute of the 

device are to allow the redirection of force from the shoulders to a significantly steadier 

region, the core. 
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1. INTRODUKTION  

1.1 Bakgrund 

Inom flertalet arbetsområden där upprepade olämpliga arbetsställningar förekommer är det 

vanligt att arbetsskador uppkommer. Hela tiden utvecklas nya hjälpmedel och ergonomiska 

redskap för att förebygga och motverka dessa. 

Inom yrkesområden så som exempelvis mekaniker och montörer är arbetsskador i 

rygg/axlar/nacke frekvent förekommande, till följd av arbetsställningar. Dagligen arbetar de 

med armarna ovanför axelhöjd i snitt 1-3 timmar (Svendsen, et al., 2004). 

Runt 1 av 10 personer under 50 år lider av axelbesvär, och just personer som arbetar med 

armarna i högt läge löper större risk av att drabbas eftersom just den positionen av armen gör 

att trycket i muskeln ökar vilket leder till att utrymmet för senan i axeln minskar (Johansson 

& Leijon, 2013). Tidigare studier har visat att ju mer muskeln får arbeta (i läget med armarna 

ovanför axelhöjd) desto större riskerar muskelskadan att bli, och dessutom leder en sådan 

fysisk belastning till att blodflödet i muskeln minskar, på grund av att trycket ökar, vilket i sin 

tur leder till syrebrist och smärtor i muskeln (Johansson & Leijon, 2013). 

Arbetsskador på arbetsplatsen, oavsett långvariga eller kortvariga, leder till sämre arbetsmiljö 

och skapar ökade kostnader för företagen genom sänkt produktivitet och 

sjukförsäkringskostnader.  

Den grundläggande inspirationen till produkten uppstod i samband med att en bekant som 

arbetar som bilmekaniker behövde sjukskrivas till följd av arbetsskador, där problem med 

axlarna är en av de vanligast förekommande arbetsskadorna. Tanken på hur besvären 

eventuellt kunde förebyggas genom att förflytta kraften från axelmuskelaturen till bål- och 

höftregionen ligger till grund för projektets uppstart. 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att ta reda på bakomliggande orsaker för arbetsskador i axlar och 

nacke där arbete utförs med armarna ovanför axelhöjd, att utvärdera dessa och se om där kan 

tas fram ett koncept för ett hjälpmedel som kan hjälpa till att förebygga uppkomsten av och 

möjligtvis minska några av dessa skador. 

Målet med arbetet är att med hjälp av olika steg i en produktframtagningsprocess ta fram en 

prototyp som kan testas på en människa, för att prova om resultatet som framtagits ger en 

positiv verkan på användarens arbetsmiljö i form av komfort, avslappnad arbetsställning och 

uthållighet inom arbetet.  

 

1.3 Problemdefinition 

I dagsläget finns där flertalet arbetsplatser där arbetarna dagligen jobbar med armarna i en 

arbetsställning ovanför huvudet långa stunder dagligen. Dessa yrken kan till exempel vara 

mekaniker, målare, montörer, snickare, murare, svetsare, takläggare mm. 
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Allmänt så har arbetsrelaterade sjukdomar och skador ökat de senaste 5 åren, och bara enligt 

de senaste årens tillgängliga data (2013-2014) fördubblades de. Av anmälda arbetssjukdomar 

(skador och besvär som uppkommit efter skadlig inverkan i arbetet under längre tid) under 

året 2014 var den vanligaste orsaken belastningsfaktorer (belastningsfaktorer beskriver här 

den sammanfattande termen för bland annat tunga lyft, ensidiga och ansträngande arbete och 

obekväma arbetsställningar), 40 % av dessa arbetssjukdomar var orsakade av just 

belastningsarbeten (Arbetsmiljöverket, 2015). 

1.4 Avgränsningar 

Att ta fram medicinsk bevisning för att konceptet motverkar arbetsskador ligger utanför 

projektets tidsram, då arbetsskador är något som uppkommer efter olika lång (vanligtvis flera 

års) tid av icke ergonomiska belastningar. Detta projekt löper på under ca 4 månader, där 

målet är att i slutet ha tagit fram en prototyp. Istället för den medicinska bevisningen kan 

produkten testas och se om resultatet visar en prototyp som minskar den fysiska belastningen i 

musklerna i axeln vid arbete med armarna ovanför axelhöjd, (vilket i sig är en bevisad orsak 

till muskelskador). 

I detta arbete kommer inte CE-märkning eller ISO-standarder beaktas. 

 

 

1.5 Individuella ansvarsområden/insatser i examensarbetet arbetet 

Huvudansvaret fördelas mellan datorsimulering och metallarbete respektive 

rapportuppbyggnad och designmetodik, dock har gruppmedlemmarna gemensamt ansvar för 

hela produktframtagningen och rapportskrivning. 
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2. METOD  

2.1 Metoddiskussion 

Detta projekt tar sig an en uppgift som är tänkt att gå från en idé med problemformulering till 

en färdigställd prototyp. För en sådan här produktframtagning har i detta examenarbete 

använts Fredy Olssons metod för Princip- och Primärkonstruktion. Det är en metodik som är 

lätt att följa och som går igenom olika steg för först konceptutveckling och sedan vidare till 

produktutveckling och som berör flertalet punkter på vägen fram till det slutgiltiga förslaget 

som ska presenteras.  

Inspiration för metoden i projektet har även till viss del tagits från Kenneth Österlins bok; 

Design i fokus för produktutveckling (2010) för att dessutom använda en designprocess. 

Denna metodik fokuserar mer på användarens relation till produkten än själva tekniken i sig, 

vilket ses som ett tillägg till Ohlsons (1995) metoder som annars i sig är väl fungerande. 

Arbete med dessa metoder parallellt har vart grunden till metodiken genomgående i projektet. 

2.2 Principkonstruktion 

Fredy Olsson delar upp sin metodik i två delar; Principkonstruktion och Primärkonstruktion. 

Principkonstruktion är den första inledande delen, där det utifrån ett behovskoncept tas fram 

en projektidé och utvecklar till en användbar, efterfrågad och konkurrenskraftig 

principlösning (Olsson, 1995). 

Olika steg som gås igenom i denna process är: 

 Produkt- och problemdefinition 

 Produktundersökning 

 Kriterieuppställning 

 Framtagning av produktförslag 

 Utvärdering av produktförslag 

 Presentation av valt produktförslag 

I slutet av denna process ska ett principiellt produktförslag ha tagit fram, som sedan arbetas 

vidare med i nästa steg; primärkonstruktion. 

2.3 Primärkonstruktion 

I början av denna process är produkten fastställd i avseende vad gäller helhetskoncept och 

ingående delar. Slutmålet här är att ta fram en ”[…]primär, preliminärt användningsriktig 

produkt” (Olsson, 1995). 

Ingående delar i denna process: 

 Produktutkast 

 Komponentval 

 Detaljkonstruktion 

 Produktsammanställning 

 Tillverkning och utprovning av primärprodukt 
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2.4 Design i fokus för produktutveckling 

Österlin (2010) förklarar i sin bok om vikten av att anpassa produkterna för människan, att ta 

in ergonomi i processen, eftersom det är just kunden som senare faktiskt ska använda den. 

Han nämner även betydelsen av utformningen på produkten, att anpassa utefter att tilltala 

målgruppen.  

Arbetsgången som följs av Österlin (2010) är följande: 

 Uppstart 

 Informationsinsamling och analys 

 Koncept/idéskissning 

 Bearbetning 

 Uppföljning av detaljer 

 

2.5 Metodologi i detta examensarbete 

Nedan visas en flödesschema på valda metoder i detta arbete (se figur 2.1). För en grundligare 

förståelse av vald metod ges en mer ingående förklaring till valda processer. 

 

2.5.1 Problem/produktdefinition 

Första steget i processen, där problemet definieras, den nya produktens huvudfunktion och 

deluppgifter klarläggs. Allmän undersökning av bland annat i vilken miljö produkten ska 

användas i, vem användaren är och hur projektet ska utformas. 

 

2.5.2 Förstudie 

För att få en god grund att stå på genomförs här patentsök för att se om det finns liknande 

produkter på marknaden. Både för att se om det möjligtvis skulle göras intrång på ett redan 

skyddat arbete men också för att se vad som finns på marknaden, bra och dåliga egenskaper 

hos de produkter som finns och vad det finns för möjligheter att gå vidare med idén. Även en 

sökning av den befintliga litteratur som finns genom vetenskapliga artiklar och annan 

litteratur genomförs. 

Nästa steg är att få en tydlig bild av vilka krav och önskemål och vilka ramar som projektet 

ska hållas oss inom, för detta skapas en kravspecifikation. Även en kriterieviktning görs, där 

rangordningen av kraven påvisas, för att ha med som hjälp längre fram i arbetet när 

konceptvalsmatris ska genomföras.  

Figur 2.1. Metodgenomgång 
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I detta skede skapas också personas, vilken bidrar till att skapa en mer levande bild av 

användaren och en visuell bild av tankarna kring produkten och lösningen. En personas 

beskriver en särskild grupp med människor med gemensamma produktkrav, den förklarar 

vem användaren är och hur han eller hon lever och tänkta situationer eller miljöer där 

produkten kan komma att behövas. Eftersom målgruppen oftast inte kan beskrivas med en 

person skapades ett flertal personas (Österlin, 2010).  

2.5.3 Idéfas 

För att få fram många olika förslag att utgå ifrån från början så används metoden 

brainstorming där alla möjliga idéer är välkomna, både bra och mindre bra. Efteråt sker en 

genomgång av alla idéer och resultatet utvärderas och det finns då en god grund med många 

olika koncept att bearbeta och arbeta vidare med. De mest framträdande produktförlag som 

utmärker sig sätts sen tillsammans i en konceptvalsmatris, för att med avseende på de 

viktigaste kraven se vilken idé som var lämpligast att gå vidare med. 

2.5.4 Utvärdering 

Med valt koncept blir nästa steg att gå vidare med en SWOT-analys, (Strenghts, Weaknesses, 

Oppurtunies, Threats) för att se just vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns, 

både för projektet i helhet då arbetet i detta steg kommit en bra bit i processen, men även för 

produkten i sig (Österlin, 2010). 

Det valda konceptet modelleras upp i CAD-program (CATIA V5) med måttanpassade 

komponenter och simuleringar görs för att se att alla ingående delar passar och fungerar 

tillsammans. Produkten kan där placeras på en datormanikin (se figur 2.2), en modell av en 

människa, för att simulera de rörelser som en människa utför och se hur produkten är följsam i 

relation till denna. Här finns även möjligheten att ställa 

in manikinen efter olika antropometriska kroppsmått för 

att kunna anpassa efter människor med olika 

kroppstyper (Osvalder, et al., 2011).  

För att kunna få fram en mätbar siffra på hur konceptet 

påverkar arbetsmiljön för användaren används en 

bedömningsmetod som kallas RULA (Rapid Upper 

Limb Assessment), den fokuserar på överkroppens 

arbete. En bedömning görs för 7 olika kroppsdelars 

arbetspositioner och upprepas likvärdigt för både höger 

och vänster sida. I bedömningen tas hänsyn till 

kroppdelsbedömningarna, om rörelserna är statiska eller 

dynamiska och vikten hos eventuell last. Högre poäng 

signalerar att skaderisken också är högre (Osvalder, et 

al., 2011).  

2.5.5 Tillverkning 

När modelleringen är klar byggs en enkel prototyp för att testa konceptet, och visar den sig 

fungera bra påbörjas (efter materialval och valda tillverkningsprocesser) byggandet av den 

slutgiltiga prototypen.   

 

Figur 2.2 Datormanikin i CAD-programmet 
CATIA V5 
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2.6 Förberedelser och insamling av data 

Det första som gjordes vid projektets start var en genomsökning av vad det finns för liknande 

produkter ute på marknaden idag som uppfyller samma eller liknande behov. De lösningar 

som har hittats är exempel på där de istället ändrar hela arbetsställningen, exempelvis vid 

tillverkning och montering av bilar att de istället för att stå under bilen och arbeta med 

armarna ovanför huvudet tagit fram en lyft som roterar hela bilen för att kunna arbeta i en mer 

ergonomisk arbetsställning. Detta är ett bra exempel där det arbetats fram en lösning för att 

helt kunna undvika den för detta projektets aktuella arbetsställning, dock finns det fortfarande 

flertalet yrken där arbetssituationen och miljön inte tillåter en förändring av detta slag.  

Ett annat exempel är läkare som exempelvis vid ultraljud behöver hålla armen i utsträckt läge 

en längre stund utan större rörelser, mer en statisk arbetsställning, som då har till hjälp ett 

armstöd där de placerar armen och då slipper den muskulära belastning som blir av att hålla 

armen utsträckt i flera minuter. Denna lösning är enkel och billig att införa men kräver att 

arbetssituationen är sådan att endast en statisk belastning av armarna krävs. Vid större rörelser 

i sidled och höjdled är den inte tillräckligt följsam för att upplevas som ett positivt redskap. 

Tredje exemplet är en mekanisk dräkt som kallas exoskeleton, vilken används på kroppen för 

de delar där behovet finns. Det kan handla om extra balans, stöd eller styrka till just dessa 

kroppsdelar. Ett bra hjälpmedel för exempelvis personer med mindre muskelstyrka, nedsatt 

funktion i vissa kroppsdelar eller vid rehabilitering av en skada mm.  

Exemplen ovan är vad som hittats vid en sökning av den aktuella marknaden. Litteratur och 

forskning visar att arbete för att underlätta och förbättra arbetssituationer är något som är 

aktuellt, men att behovet för ett koncept där det inte går att ändra på arbetsställningen utan 

arbete med armarna ovanför axelhöjd måste utföras, fortfarande finns. Vid patentsök i Patent- 

och Registreringsverket (Registreringsverket, u.d.) hittades ingenting som skulle kunna hindra 

vårt fortsatta arbete. För eventuellt fortsatt arbete efter projektets slut kan det tänkas att en 

nyhetsgranskning med hjälp av en patentbyrå görs.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Sammanfattning av relevant litteratur 

Nedan ges en sammanfattning av den litteratur som har lästs och anses relevant för projektet, 

den teoretiska grund som det fortsatta arbetet baseras på. 

3.1.1 Arbetsskador 

Det finns olika skador som kan uppstå vid långvarigt arbete med armarna ovanför axelhöjd. 

Under följande rubriker ges en beskrivning av de vanligast förekommande. 

3.1.2 Supraspinatustendinit 

Supraspinatustendinit är en diagnos snarlik de andra nedan nämnda diagnoserna; primär och 

sekundär impingement, och cuffsyndrom (Johansson & Leijon, 2013)  

De största riskfaktorerna för denna typ av diagnos är arbetsställningen, tungt fysiskt arbete, 

högrepetitivt arbete, och arbete med tunga eller vibrerande verktyg. Orsksakerna till 

diagnosen kan vara flera, bland annat axelledens utformning, ledens blodförsörjning eller 

nedsatt funktion i rotatorcuffen (rotatorcuffen består av musklerna supraspinatus, 

infraspinatus, subskapularis och teres minor, (Thomeé, et al., 2011), se figur 3.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotatorcuffens uppgift är att koordinera och stabilisera axeln när armen lyfts och just 

supraspinatusmuskeln är den muskel som verkar som en förbindelse mellan skulderblad och 

överarmsben, den aktiveras varje gång armen lyfts. När arbete utförs med armarna ovanför 

huvudhöjd ökar trycket i senan vilket medför att utrymmet för senan i axeln blir mindre och 

syrebrist och smärta kan uppstå. Vid arbete i nämnd arbetsställning kan även 

supraspinatussenan komma i kläm under skulderbladets yttre hörn. Båda dessa orsaker är 

bidragande till varför arbete med armarna ovanför axelhöjd ökar risken för uppkomsten av 

skador i muskeln. Redan vid rakt utsträckt arm blir trycket så högt i muskeln att blodflödet 

upphävs och trycket ökar ju högre upp armen höjs (Johansson & Leijon, 2013).  

Figur 3.1 Bild på musklerna som ingår i termen rotatorcuff (Löwgren, 2013).  
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Symptom vid denna typ av diagnos är smärta i axeln, vanligtvis både vid rörelse och vila, 

stelhet, svaghet, mindre rörelseomfång och försämrad uthållighet i armens muskler. I de flesta 

fall läker skadan ut av sig själv men i vissa fall är behandling nödvändig för att återfå 

uthållighet och funktionsförmåga i axeln igen (Johansson & Leijon, 2013). 

 

3.1.3 Impingement 

Impingement eller inklämningssyndrom som det också vanligtvis kallas är inte en enskild 

diagnos, utan ett samlingsnamn för smärta i axelleden. Syndromet uppstår oftast av att det är 

begränsad med plats mellan skulderbladsutskottet, ledbandet framtill och överarmsbenet, 

vilket kan göra att vävnader däremellan kommer i kläm. Vanligtvis brukar impingement delas 

upp i primärt och sekundärt impingement. Primär impingement uppstår främst om 

supraspinatussenan är skadad, försvagad eller förtjockad på grund av eventuell 

överbelastning. Vid en överbelastning av supraspinatussenan sker oftast en förtjockning vilket 

kan leda till en inflammation i slemsäcken runt om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid upprepad belastning av arbete med armarna ovanför huvudhöjd kan det leda till att 

slemsäcken inflammeras och till slut blir förtjockad utan ärrvävnad. Sekundärt impingement 

beror istället på för stor ledkapsel och därmed obalans mellan ledhuvudets rörelse och 

muskulaturen av rotatorkuffen. Symtomen på dessa båda diagnoser är smärta vid särskilda 

rörelser och minskad muskelstyrka när armen är i upplyft läge utåt från kroppen. Vanligtvis 

behandlas diagnosen med vila men i vissa fall krävs inflammationshämmande medicin eller 

kortison och vanligtvis sker även särskild träning av muskulaturen kring axeln för att öka 

stabiliteten (Thomeé, et al., 2011). 

 

3.1.4 Cuffsyndrom 

Rotatorkuffen innefattar de fyra muskler, som nämndes ovan, vilka aktiveras och hjälper till 

att stabilisera armen vid rörelse av överarmen. Cuffsyndrom brukar allmänt benämnas som 

skador på dessa muskler eller ben och leder som också sitter där. Det vanligaste diagnosen är 

Figur 3.2 Impingement, inklämning av vävnader 
mellan skulderbladsutskottet, främre ledbandet 
och överarmsbenet. (Thomeé, et al., 2011) 
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supraspinatustendinit (se 3.2.1), men hit hör även övriga skador och rupturer. Symptom efter 

den här typen av skador är smärta och kraftlöshet, och ofta är rehabiliteringstiden flera 

månader (Thomeé, et al., 2011). 

 

3.1.5 Relevant litteratur 

Arbete och teknik på människans villkor 

I boken har fem olika svenska tekniska lärosäten samarbetat för att ta fram ett läromedel inom 

arbetsvetenskap, ergonomi och människa-maskinsystem. I kapitlet om fysisk belastning 

skriver Hägg, Ericson & Odenrick (2011) om människans samarbete med omgivningen. De 

beskriver belastningsskador som de skador som vanligtvis uppstår i muskler och senor, och 

påpekar att arbetsställningen är en kritisk faktor, lyfta armar ökar riskerna för besvär och 

sjukdomar i nacke- och skulderområdet. Vid en hög arbetshöjd utsätts skuldrans muskler för 

en oönskad statisk belastning då armarna måste hållas på en hög nivå och 

rekommendationerna för arbetshöjd (vid olika typer av arbete så som precisionsarbete, lätt 

manuellt arbete och tungt arbete) ligger i en räckvidd mellan 400 mm under armbågshöjd upp 

till 100 mm ovanför armbågshöjd. Vid arbete ovanför armbågshöjd finns rekommendationer 

om att avlastning av armarna behövs (Hägg, et al., 2011). 

I ett senare kapitel skriver Rose och Mikaelsson (2011) om arbetsskador. Arbetsskador 

förklarar dem som personskador som uppstår i arbetet eller på vägen till eller från det. 

Vanligtvis delas arbetsskador upp i fyra olika kategorier, arbetsolyckor, arbetssjukdomar, 

färdolyckor och smitta. I detta projekt ligger fokus på arbetssjukdomar, vilket här förklaras 

som en ”[…] arbetsskada som uppkommit genom annan skadlig inverkan än olycksfall. Sådan 

skada uppkommer ofta efter långvarig exponering av risk eller belastning, till exempel 

belastningsskada…” (Rose & Mikaelsson, 2011). Orsakerna uppstår efter överbelastning i 

leder, skelett och rörelseorganen av olämpliga arbetsställningar eller tungt och ensidigt arbete. 

Arbetsskador är ett överhängande problem som medför negativa konsekvenser flera 

inblandade. De största konsekvenserna är främst för personen det drabbar och den personens 

omgivning, men kan ofta leda till omfattande ekonomiska kostnader för både individ, företag 

och samhälle (Rose & Mikaelsson, 2011). 

Axelbesvär i arbetet 

Artikeln tar upp symptom och orsaker till axelbesvär i arbetet. Muskelgruppen vid axelpartiet 

som arbetar för att stabilisera lederna vid armrörelser kallas rotatorkuffen, där varje muskel 

för sig har sin egna viktiga funktion för rörelserna i armen. Den muskel som oftast drabbas av 

skador är supraspinatussenan, vilken alltid aktiveras när armen lyfts och kan för sig själv stå 

för 30 % av kraften när armen lyfts uppåt. Artikeln lyfter främst fram symptom och orsaker 

för just skador i supraspinatussenan och lyfter också fram olika riskfaktorer som påverkar 

uppkomsten av besvär. Ett exempel är arbete med lyfta armar, där det efter undersökningar 

kommits fram till att ju högre upp armen lyfts, desto mer ökar trycket i muskeln, och redan 

vid armen i utsträckt läge från axeln så har blodflödet stoppats helt. Läggs en belastning på 

detta, vilket är vanligt i arbete, till exempel verktyg av olika typer med varierande vikt, så 

skapar även detta ett förhöjt tryck vilket i sin tur leder till syrebrist eftersom 

suprspinatusmuskeln arbetar för att hålla armen stabil blir belastningen på muskeln ännu 



 TEORETISK REFERENSRAM 

 

10 

 

högre. Desto mer muskeln behöver arbeta desto större riskerar skadan att bli enligt forskning 

som gjorts. Även mindre fysiskt tungt arbete kan leda till arbetsskador vid högrepetativt 

arbete, då musklerna inte får någon chans att vila och återhämta sig då samma muskelfibrer 

aktiveras om och om igen (Johansson & Leijon, 2013). 

 

Belastningsergonomisk exponering hos montörer och maskinoperatörer 

Denna rapport utreder belastningsergonomisk exponering hos montörer och maskinoperatörer, 

och frågeställningar som ställdes var bland annat vilken exponering som kännetecknar arbetet 

för dessa montörer och maskinoperatörer, och vilka belastningsergonomiska riskfaktorer som 

finns i exponeringen av dessa arbetare som kan orsaka muskuloskeletala (skelett, leder, senor, 

brosk, ligament och bindvävshinna) skador och besvär (Boström, et al., 2013). 

Skador i nacke och axlar var de skador som var vanligast, där 55 % av montörerna uppgav att 

de hade problem med nacke eller nacke/axel, och 38 % att de hade besvär i axlarna. Av 

maskinoperatörerna var sifforna något högre, 55 % respektive 61 % (Boström, et al., 2013).  

 

Figur 3.3 Resultat av utredningen av observerad exponering för montörer och maskinoperatörer (Boström, et al., 2013). 

 

Resultatet av observationerna visas i tabellen ovan, och påvisar exponering av olämpliga 

arbetsställningar särskilt i nacke och axlar, repetitiva armrörelser, frekvent manuell hantering 

och frekventa kraftgrepp. Dessa exponeringar som är mest framträdande i denna 

sammanställning för montörer och maskinoperatörer anses (med stöd i litteratur) vara de 

riskfaktorer som kan utvecklas till muskoloskeletala besvär och skador i nacke och axlar. 

 

Typ av tillverkning Lätt < 5kg Tung > 5kg

Yrke Montör Maskinoperatör Montör Maskinoperatör

Exponering

Nackböjning framåt

Grader 20-50 20-35 20-35 20-40

% av arbetstid 75-90 10-90 25-90 5-90

Arbete med händer i eller över axelhöjd

Tidsintervall/arbetsdag 10-60 min 5-60 min 5 min - 4 tim 5 min-4 tim

Mest vanligt tidsintervall/arbetsdag 15-20 min 5-15 min 10-30 min 30-90 min

Repetetiva armrörelser

Frekvens 1-4,5 kg 3-4,5 kg 5-50 kg 5-50 kg

% av arbetstid 5-300 ggr/tim 50-375 ggr/tim 1-120 ggr/tim 5-360 ggr/tim

Manuell hantering

Vikt 1-4,5 kg 3-4,5 kg 5-50 kg 5-50 kg

Frekvens 5,300 ggr/tim 50-375 ggr/tim 1-120 ggr/tim 5-360 ggr/tim

Kraftgrepp, bördor > 1 kg

Frekvens 0,5-12 ggr/min 0,2-10 ggr/min 0,2-2 ggr/min 2-10 ggr/min

Vibrationsexponering

Tidsintervall/arbetsdag 20-90 min Ej utrett Upp till 30 min Upp till 30 min

Cykeltid

Intervall 5 s-20 min 10 s-4 min 1-45 min 5 s-25 min

Mest vanlig cykeltid 2 min 0,5-1 min 1-5 min varierande
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Work related shoulder disorders: quantitative exposure-response relations with reference to 

arm posture 

I denna danska studie har forskare försökt ta reda på sambandet mellan arbete med höjda 

armar och supraspinatustendinit och axelvärk med och utan funktionsnedsättning. En 

tvärsnittsstudie genomfördes av drygt 1800 personer i tre olika yrkeskategorier 

(maskinarbetare, målare och bilmekaniker) genom mätningar som utfördes under fyra dagar. 

Varje enskild persons bakgrund mottogs genom frågeformulär och den fysiska hälsostatusen 

fastställdes. Mätningar genomfördes sen av de deltagande arbetarna, där de under dagen 

utförde arbete med armarna upphöjda (Svendsen, et al., 2004). 

Resultatet visade att 64 % av arbetarna har upplevt smärta i axlarna de senaste 12 månaderna, 

varav hos målare var andelen dubbelt så hög som för de två andra yrkena var för sig. Av de 

totala antalet medverkande i studien var 40 % skador i axlarna av den typ som inte orsakade 

någon funktionsnedsättning, 23 % skador som medförde någon form av funktionsnedsättning, 

och 9 % skador av typen supraspinatustendinit (Svendsen, et al., 2004). 

Slutsatsen i forskningen blev att om möjligt ska arbete med armarna upphöjda minskas i den 

mån det går, för att undvika de skador som kan uppkomma (Svendsen, et al., 2004).  

 

Nacke och skuldra 

Boken tar upp arbetsskador från ett helhetsperspektiv, varför det är en god idé att förebygga, 

vilka sjukdomar förekommer, symptom och orsaker för dessa, arbetsmiljöfaktorer, olika sätt 

att förebygga arbetsskador och hur rehabilitering av dessa kan utföras. 

Vinsterna med att förebygga skador beskriver dem som både ekonomiska, hälsosamma och att 

de ökar produktiviteten och kvalitén på arbetet. De ekonomiska kostnaderna uppkommer av 

bland annat sjukvård, läkemedel och behandlingar och eventuella produktionsbortfall för 

företagen. I vilken arbetsställning som arbetaren jobbar har betydelse för produktiviteten och 

kvalitén, då arbete med armarna ovanför axelhöjd belastar axlar och nacke i den grad att det 

påverkar kraften och precisionen i arbetet. Exempel i boken visar även på att genom att lägga 

resurser på att förbättra arbetsmiljön minskade sjukfrånvaron med avseende på 

rörelseorganens sjukdomar (framförallt i nacke, skuldror och axlar) (Hagberg, 1996).  

I boken beskriver de sambandet mellan bristande blodcirkulation och skador i axeln. Vissa 

senor är mer utsatta just i axelpartiet, och redan vid 30 graders framåtförning eller utåtförning 

av armen försämras blodflödet kritiskt. 

Supraspinatusmuskeln förses med blod av viktiga blodkärl som går genom muskeln, vilket 

påvisar att om trycket i muskeln ökar får också muskeln betydligt sämre blodcirkulation 

(Hagberg, 1996). 
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Figur 3.4 Diagram för gräns cirkulationsstörning vid lyfta armar (Haberg, 1996). 



 RESULTAT 

 

13 

 

4. RESULTAT  

 

4.1 Inledande arbete  

Eftersom det i den teoretiska delen togs fram bevis på att lyfta armar under längre stunder och 

perioder är skadligt för kroppen, och särskilt vid arbete med vikter, vilket ofta sker med 

exempelvis verktyg eller material i händerna, så togs beslutet att arbeta vidare med att ta fram 

en produkt som skulle hjälpa till att avlasta axlarna, och förflytta kraften som tas upp av 

axlarna till att istället läggas längre ner på bålen eller höfterna där det är lättare att ta upp 

dessa krafter.  

Vid uppstart av projektet togs det fram en kravspecifikation för vilka krav och önskemål som 

ställdes på produkten (se bilaga 1). De olika kraven och önskemålen viktades sedan mot 

varandra i en POME-matris (se bilaga 1) för att få en uppfattning av vilka krav som var mest 

betydande. Genom tre olika personas skapades en bild av olika användare (se bilaga 2). 

Första steget för att bestämma vilken slags produkt som slutprodukten skulle resultera i var att 

välja om produkten skulle bäras på kroppen, eller vara ett externt arbetsredskap som endast 

fanns på den aktuella platsen och som inte gick att förflytta därifrån. En konceptvalsmatris 

skapades (se bilaga 3), där resultatet blev att ett bärande redskap skulle tas fram, då denna 

produkt skulle i jämförelse med den andra vara mer följsam mot kroppen, betydligt flexiblare 

att använda och framförallt portabel. Efter att ett tillfälle med brainstorming genomförts, där 

det togs fram flera olika förslag valdes några koncept ut som sedan arbetades vidare med. 

Från att i detta läge ha fyra olika förslag användes återigen en konceptvalsmatris (se bilaga 4) 

för att till slut ha det bästa konceptet kvar för att fortsätta att utveckla och arbeta vidare med. 

Resultatet här blev två närliggande koncept som fick liknande poäng och därför togs båda 

med i det fortsatta arbetet.  

 

4.2 Modellering och simulering av valt konceptförslag 

Den produktidé som blev det slutgiltiga startskottet efter inledande viktning och 

kravspecifikation har visat sig hamna en god bit utanför det slutgiltiga prototypkonceptet. I 

huvudsak har modellen reviderats två gånger på ett omfattande plan, resulterande i tre olika 

prototyp-steg.  
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4.2.5 Beräkning av resultat 

För att beräkna de förväntade krafter som behöver tas hänsyn till så gjordes grundläggande 

mekaniska beräkningar på den slutliga prototypen, med avsikt att på ett avvägt sätt kunna 

prediktera vilka komponenter som behöver införskaffas. Målet var att hitta en resulterande 

lyftkraft som motsvarar den ungefärliga vikten av en vuxen människas arm. För fullständiga 

beräkningar hänvisas läsaren till bilaga 6. För att hitta det intervall för lyftkraften som 

gasfjädern ger upphov till så beräknades lägsta- respektive högsta resulterande lyftkraft 

beroende på hävarmens varierande längd i förhållande dess rotationspunkt.  

För att hitta den vikt som kan förväntas behöva motverkas så räknades även en lägsta och 

högsta förväntade arms vikt ut med antagandet av att en arm väger ca 5-6% av kroppens totala 

vikt (VistaLab Technologies, 2016), över ett intervall mellan 60 till 90 kg. 

Resultatet av beräkningarna var att lyftkraften varierade över ett intervall mellan 3.0 till 3.7 

kg lyftkraft. Avsikten att inte ha en produkt som tvingar upp armarna, utan istället tillåta 

rörelsen i vertikalled att ske ansträngningslöst, gör att de förväntade armvikterna som löpte 

mellan 3.0 och 5.4 kg låg inom lämpliga ramar. 
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4.3 Mätning av resultat 

För att kunna få en mätbar siffra på att produkten faktiskt ger någon ergonomisk hjälp 

användes mätmetoden RULA (se bilaga 5) som genomfördes med utgångspunkt i en vald 

arbetsställning (se figur 4.5).  

Resultatet bevisar tydligt att arbete med armarna uppåt och utan 

stöd för armar, nacke och bål skapar en icke ergonomisk 

ställning som ger högsta uppnåbara resultat; ”utred och skapa 

en förändring omedelbart” (Osmond, u.d.). För mätningen som 

genomfördes av arbetsställning utan något hjälpmedel eller stöd 

gavs delresultatet 9 (i en skala 1-13) för arm och handled, och 7 

för nacke, bål och ben, vilket är bland de högre resultaten som 

går att uppnå och ger det högsta totala resultatet (totala 

resultatet ligger mellan 1-7 (där 1 räknas som acceptabelt och 7 

som utred och skapa en förändring omedelbart) (Osvalder, et 

al., 2011). 

Samma mätning genomfördes i likadan arbetsposition, fast med 

den framtagna produkten som ger stöd och avlastar axlarna. 

Totala resultatet blir fortfarande samma, men delresultatet skiljer sig däremot. Från att ha gett 

poäng 9 på arm och vrist gick den poängen ner till 5 vilket är en markant förbättring.  

 

4.4 Diskussion om de resultat som uppkommit - analysen 

Det totala slutresultatet skiljer sig inte, vilket beror på den höga poängen som kvarstår för ben, 

nacke och bål, vilket inte avlastas av produkten. Förbättringen när delpoängen granskas är 

trots detta betydande. Förbättringen enligt RULA-mätningen visar på att då betyget inleds 

från en av de högst rankade skaderegionerna på betygsskalan vid arbete utan avlastning för 

armarna, förflyttas det till en mild grad av samma poänggrupp vid användning av produkten. 

Tolkningen av ovan nämnda faktorer blir att, för det område som produkten verkar, är 

effekten svår att bortse från. Det kvarstår dock att stora ergonomiska aspekter finns att 

förbättra, så som stöd för nacke och ryggrad, vilket produkten har utrymme att 

vidareutvecklas mot.

Figur 4.5 Arbetsställning för 
utförd mätning med RULA 
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5. SLUTSATSER  

Projektet har resulterat i en förståelse för hur arbetsskador i axlar uppkommer vid arbetet med 

armarna ovanför huvudhöjd och utifrån detta har ett koncept för att avlasta axlarna byggts. 

Nedan formuleras de slutsatser som kan dras av projektet. 

5.1 Slutsatser 

 Syftet med projektet var att förstå de bakomliggande orsakerna till varför så många 

arbetare inom branscher där arbetsställningar med armarna ovanför huvudhöjd utförs 

drabbas av arbetssjukdomar i axlar och nacke. Arbetet har resulterat i en djupare 

förståelse och ledde till att ett koncept togs fram för att minska dessa skador. 

 

 Allra bäst hade varit om förhållandet på vissa arbetsplatser kunde förändras så att 

arbetsställningen med lyfta armar helt kunde undvikas. Dock finns en del yrken där 

detta inte är möjligt, där passar resultatet av detta projekt in. 

 

 Alla de krav som ställdes på produktidén i början av projektet har uppfyllts. 

 

 Resultat av RULA-beräkning visar på att produkten ger bättre arbetsförhållanden då 

den är avlastande för armarna. 

 

 Vid användning av denna produkt i arbetet skulle belastningarna på musklerna i 

rotatorcuffen minska och det skulle i sin tur, enligt litteraturstudien och RULA-

beräkning, bidra till en mindre skadlig effekt av arbetsställningen jämfört med hur 

det ser ut idag. 

 

 Produkten är lätt att anpassa efter olika individer, vilket gör att den når ut till en bred 

målgrupp. 

 

 Det finns goda utvecklingsmöjligheter för produkten. 

 

 Den förväntade målgruppen har utvidgats vid flera tillfällen under projektets gång. 

 

 

5.2 Diskussion och rekommendation till fortsatta aktiviteter 

Vid positivt intresse från berörda yrkesgrupper eller andra intressenter finns ytterligare 

potential att vidareutveckla produkten. Exempelvis skulle specialtillverkning av olika 

modeller för olika typer av arbeten kunna ske för att endast använda sig av funktioner som är 

till nytta för den specifika arbetssituationen. Under arbetets gång har det dykt upp flertalet 

förslag på andra yrken förutom de som omnämns i rapporten, som även de arbetar i icke 

ergonomiska arbetsställningar med lyfta armar, exempelvis lärare som skriver på tavlan, 

frisörer eller vaktmästare.  

Ett ständigt önskemål är att hålla vikt och storlek nere, för att vara så smidig att använda som 

möjligt, så en eventuell vidareutveckling kan även innebära ännu mer fokus på vikt- och 

storleksminimering. 
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Som resultatet visar av mätmetoden RULA, så kvarstår den högsta totalsumman som går att 

uppnå i den metoden, vilket berodde på den huvudsakliga belastning som fortfarande finns i 

ben, nacke och bål. En vidareutveckling av metoden skulle kanske kunna visa på nackstöd 

och support för bål, vilket skulle ge mätningen ett mer tillfredställande resultat. 
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6. KRITISK GRANSKNING  

6.1 Kritisk granskning av examensarbetet med avseende på: hänsyn till människors 

förutsättningar och behov och samhällets mål för Etisk-, ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt hållbar utveckling 

En bred grupp arbetstagare utsätts dagligen för den sorts påfrestningar vilket examensarbetet 

ämnar att avhjälpa. Projektets mål är att på sikt bli ett så tillgängligt hjälpmedel som möjligt 

genom sin design, vilken strävar efter att låta produkten vara ekonomiskt försvarbar genom att 

förbli enkel att tillverka och underhållsmässigt så kravlös som möjligt, och på så vis kan göras 

tillgänglig åt en bred grupp intressenter. De materialsorter som förväntas användas i den 

slutgiltiga produkten anses vara miljö- och samhällsmässigt i linje med dagens utveckling. 

Produktens ändamål är att förbättra arbetsmiljön samt sänka försäkringskostnader och 

sjukfrånvaro för en stor grupp arbetare. Med hänsyn tagen till att de personer som drabbats av 

smärtsamma symptom ofta behöver återgå till samma arbetsuppgifter som orsakade besvären 

från första början, kan en prediktering av stress inför detta vara rimlig att göra. Med avseende 

på att det socialt finns olika företagskulturer, vilka kan ha olika inställning till hjälpmedel som 

detta, kan aspekten av ovilja att återgå till de arbetsuppgifter som orsakade skadan vara en 

faciliterande faktor för användandet. 

 

6.2 Kritisk granskning med avseende på miljö- och arbetsmiljöaspekter 

Det huvudsakliga material som valts att tillverka majoriteten av produkten med är naturfiber-

komposit. Motiveringen till i första hand kompositmaterial är att materialet behöver vara 

flexibilitet och starkt i kombination med så låg vikt som möjligt. Miljöaspekterna av 

naturfiberfiber-komposit är positiva. Materialet är ett relativt nytt alternativ till glasfiber, och 

utvinns från bland annat ananas, kokosnöt, lin samt flera sorters hampa. Fiberkompositen har 

dessutom visat sig vara billigare, starkare, och betydligt miljövänligare då fibrerna ger ett 

neutralt    -avtryck. Fiberproduktionen skapar även många arbetstillfället vilket genererar 

viktiga ekonomiska flöden i utvecklingsregioner så som Afrika, Sydamerika och delar av 

Asien (Monteiro, et al., 2009). 
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BILAGA 1 Kravspecifikation och POME-matris 

  

F=Funktion V=Vikt

K=Kostnad A=Användare

Avlastande K 22

Följsam Ö 11

R.O.M. Vertikal-led K 19

R.O.M. Horizontell-led K 19

Start/Stop-anpassningsbar Ö 10

Storleksminimering Ö 5

Integrera i sele/väst Ö 9

Tilltalande design Ö 4

Personsäker K 20

Prisminimering Ö 7

Grepplös användning Ö 7

Återvinningsbar - (LCA) Ö 11

F-2

A-6

K-1

A-7

F-3

A-3

A-4

A-5

V-1

F-1

För avlastningsmekanism åt axlar/nacke

Kravspecifikation 
Viktfaktor

A-1

A-2

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 F-1 F-2 F-3 K-1 V-1 Korr.faktor Summa Viktfaktor

A-1 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 22 0,15

A-2 -2 0 0 1 0 1 1 2 1 2 2 3 11 0,08

A-3 -2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 5 19 0,13

A-4 -3 2 1 2 2 2 2 2 2 7 19 0,13

A-5 -7 0 1 1 1 1 2 2 9 10 0,07

A-6 -3 2 2 2 2 2 2 11 20 0,14

A-7 -10 1 1 0 1 1 13 7 0,05

F-1 -11 2 1 1 1 15 9 0,06

F-2 -14 0 0 1 17 4 0,03

F-3 -11 1 2 19 11 0,08

K-1 -15 1 21 7 0,05

V-1 -18 23 5 0,03

Summa 144 1,00
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BILAGA 2 Personas 

 

Anders, 42 år, arbetar som bilmekaniker. Han trivs 

bra med sitt jobb och har arbetar som mekaniker på 

flera olika verkstäder i sitt yrkesverksamma liv. En 

arbetsdag kan innehålla diverse varierande arbete, i 

olika arbetsställningar och positioner. Ofta kan han stå 

långa stunder i obekväma arbetsställningar och detta 

börjar kännas i kroppen, genom värk och stelhet i 

axlar och nacke. Trots att det numera finns fler och 

bättre ergonomiska hjälpmedel nu är när han började 

arbeta så finns det fortfarande vissa lägen där arbetet 

är tungt och påfrestande.  

På fritiden är han aktiv och gillar utomhusaktiviteter, 

så fort tillfälle finns tar han gärna med familjen ut på 

vandringar i skogen, eller paddlar kanot i närliggande 

sjöar. 

 

 

 

 

Martin, 23 år, bor i ett litet hus med garage ute på landet. Ända sen han var liten har hans och 

hans kompisar gillat att mecka med motorer och de har alltid ett projekt på gång. När det var 

dags för yrkesval kändes det självklart att fortsätta med vad som varit hans hobby sedan 

länge, och numera arbetar han på en mekanisk verkstad där han reparerar bilar. Han hör 

många andra på firman som har fått problem med arbetsskador, och han försöker själv så ofta 

det går att tänka på hur han arbetar så att det inte påfrestar kroppen på ett negativt sätt.  
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Veronica, 42 år, arbetar numera som vikarie på förskola. Hon bor med sin familj, man och 

två döttrar i ett hus lite utanför Göteborg. När Veronica var yngre arbetade hon på ett 

familjeägt företag som målare, men var senare tvungen att byta arbete på grund av de 

arbetsskador hon fick. Där förekom obekväma arbetsställningar flertalet stunder under 

dagarna, något som påfrestade kroppen negativt. Hon trivs bra på sitt nya arbete, och känner 

att även kroppen mår bättre av det också. 
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BILAGA 3 Konceptvalsmatris 1 

 

 

 

  

Buren på kroppen Extern produkt

25% 4 1 4 1

15% 5 0,75 3 0,45

10% 4 0,4 4 0,4

15% 4 0,6 3 0,45

10% 3 0,3 4 0,4

5% 2 0,1 4 0,2

20% 5 1 1 0,2

100% 4,15 3,1

Ja Nej

Koncept 1 Koncept 2Viktnings

grad

Arbeta vidare med?

Avlastande

Följsam

Enkel att förstå/använda

Flexibel i x- och yled

Anpassningsbar storlek

Vikt

Portabel/flexibel

Kriterier

Totalt
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BILAGA 4 Konceptvalsmatris 2 
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BILAGA 5  RULA 

 

Genomförd mätning av RULA i arbetsställning utan hjälpmedel.  
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Genomförd mätning av RULA i arbetsställning med hjälpmedel.  
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BILAGA 6 Beräkning av lyftkraft över rörelseintervallet 

För att få en uppfattning om vilken lyftkraft som kan förväntas av produkten så görs en 

beräkning av resulterande lyftkraft vid lägsta respektive högsta effekt av gasfjäderns tillskott. 

Minsta resulterande lyftkraft från armen fås i översta läget, då är hävarmen till gasfjädern som 

absolut kortast. 

Beräkning av lägsta resulterande lyftkraft 

 

Figur 1: Modellering av lägsta resulterande lyftkraft. 

För att finna den resulterande lyftkraften vid armbågen, F0, så ställs en jämviktsekvation upp 

mellan F1 och F2: 

F1·L1=F2·L2   1:1 

Då vinkelräta förhållanden saknas omräknas den uppmätta vinkeln α från grader till radianer: 

α=56·π/180   1:2 

För att beräkna F1 så behöver vi räkna fram den del av F0 som verkar vinkelrätt mot L1: 

Sin(α)=F1/F0 → F1=F0·Sin(α) 1:3 

Vi kan nu lösa ut den förväntade lyftkraften med hjälp av ovanstående samband. 

Resulterande lägsta lyftkraft blir 3.0 kg. 
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Beräkning av högsta resulterande lyftkraft 

Med samma samband som ovan kan även högsta resulterande lyftkraft beräknas. Detta sker 

när hävarmen är i nära fullt nedfällt läge och tyngdkraften är vinkelrät mot armens hävarm. I 

detta fall behövs ingen vinkel för att kompensera för kraftriktningar just till följd av vinkelräta 

förhållanden. 

 

Figur 2: Modellering av högsta resulterande lyftkraft. 

Resulterande högsta lyftkraft blir 3.7 kg. 

Resultat 

De resulterande starkaste och svagaste lyftkraft ligger mellan 3 kg vid uppfällt läge, och 3.7 

kg vid nära nedfällt läge. En arm uppskattas väga mellan 5-6% av totalt kroppsvikt, vilket ger 

ett ungefärligt viktspann på 3,0 - 5,4 kg: 

Detta kan anses som en väl avvägd lyftkraft då endast viktreducering alternativt 

jämviktstillstånd önskas skapas, för att produkten inte ska uppfattas som otymplig. 
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BILAGA 7 Ritningar 

 

FÖLJANDE BILAGA HAR CENSURERATS P.G.A 

PÅGÅENDE NYHETSGRANSKNING SAMT 

PATENTSÖKNING. CENSUREN ÄR TILL FÖR ATT 

BEVARA ARBETETS EVENTUELLA 

NYHETSVÄRDE. 

 

VID INTRESSE ATT LÄSA ORGINALARTIKELN 

HÄNVISAS LÄSAREN TILL ARBETETS 

EXAMINATOR.  

 

TILLGÅNG TILL ARBETET GES I UTBYTE MOT 

UNDERTECKNANDET AV ETT BINDANDE 

SEKRETESSAVTAL. 

 

ORGINALARBETET KOMMER ATT LADDAS UPP: 

[2017-01-01]. 
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