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SAMMANFATTNING 
Denna rapport omfattar en studie på ett läkemedelsföretag i Sverige där det 

under 2014 genomfördes ombyggnation av en produktionslokal för att bland 

annat förbättra de belastningsergonomiska förhållandena.  

 

Målet med denna rapport är att kunna se om resultatet från processteknikernas 

självskattning av de ergonomiska riskerna före och efter ombyggnationen 

stämmer överens med resultatet från de inklinometermätningar som författaren 

genomförde. Syftet med inklinometermätningarna var även att få en uppfattning 

om det efter ombyggnationen finns någon omfattande exponering för händer 

över axelhöjd eller framåtböjd rygg.  

 

Metoden har varit att dels ta del av företagets interna självskattningsenkät från 

aktuell avdelning före och efter ombyggnationen och dels att genomföra 

heldagsmätningar under tre arbetsdagar med tre olika processtekniker per dag, 

sex olika individer totalt. Inklinometrarna applicerades på processteknikernas 

rygg och höger samt vänster överarm,  

 

Resultatet från studien visar att utifrån själskattningsenkäten som 

processteknikerna besvarat så upplever de att de utsätts för en lägre ergonomisk 

risk efter ombyggnationen. Resultatet från inklinometermätningarna visar att 

processteknikerna har en låg exponering för extrema arbetsställningar när det 

gäller rygg men en relativt hög exponering när det gäller armar över axelhöjd.  

 

Slutsatsen i denna rapport är att resultaten från själskattningsstudien delvis går 

att förklara med resultaten från inklinometermätningarna. Det är främst 

resultaten från ryggmätningarna som vägts in i den bedömningen och då har 

hänsyn tagits till vilka åtgärder som genomförts vid ombyggnationen. 



Processteknikerna har en förhållandevis hög exponering för händer över 

axelhöjd såväl när de arbetar i den ombyggda produktionslokalen som utanför.  

 

En brist i denna studie är att inga mätningar eller uppskattningar av kraften som 

behövs vid arbetet har genomförts. Dessutom är resultatet från 

självskattningsenkäteten tunt då frågan som processteknikerna besvarat var 

väldigt övergripande.  

 

Författaren anser att företaget bör ge akt på negativa förändringar i resultatet 

från nästkommande års enkätundersökning samt aktivt arbete med att utvärdera 

hur belastningen på framförallt armar ska kunna minskas.  

  



ABSTRACT 
This report includes a study of a pharmaceutical company in Sweden that in 

2014 carried out reconstruction of a production facility in order to improve the 

ergonomic conditions for the production technicians. 

 

The aim of this report is to see if the result from process technicians' self-

assessment of the ergonomic risks before and after the reconstruction can be 

verified by the results from the inclinometer measurements that the author 

conducted. The purpose of the inclinometer measurements were also to get 

information about if the process technician´s has any extensive exposure to 

hands above shoulder height or back in extreme postures.  

 

The method used was to compare the company's internal self-assessment survey 

from the department before and after implementation of the reconstruction. Full-

day measurements with inclinometers were executed at three different days with 

three process technicians per day. In total six different process technicians was 

involved. The inclinometers was attached to the process technician’s back and 

right and left upper arm. 

 

Results from the study show that the process technicians feel that they are 

exposed to a lower ergonomic risk after the reconstruction. The results of the 

inclinometer measurements show that process technicians have low exposure for 

extreme postures when it comes back, but a relatively high exposure of the arms 

above shoulder height.  

 

The conclusion of this report is that the results from the self-assessment study 

partly can be explained by the results of inclinometer measurements. It is 

primarily the results from back measurements that confirm that result of the 

assessment when consideration has been given to what has been implemented 



during the reconstruction. On the other hand process technicians have a 

relatively high exposure of hands above shoulder height when they are working 

within the rebuilt production area as well as when they work outside.  

 

A deficiency in this study is that no measurements or an estimate of the force 

needed to execute the work has been completed.  In addition, the result from the 

self-assessment questionnaire that the process technicians responded to is very 

comprehensive.  

 

The author believes that the company should pay attention to negative changes 

in the outcome of next year's survey and actively work to evaluate how the 

reduce extreme postures of arms both inside the production area as well as 

outside. 
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DEFINITIONER 
EMG – Elektromyografi, registrering av muskelaktivitet med hjälp av elektroder 

(Toomingas, A, et. al, 2008, s 229-231). 

Inklinometer - Elektroniskt accelerometer som med hjälp av gravitation 

registrerar data i x-, y- och z-led (Gulf Coast Data Concept, 2014). Registrerad 

data kan sedan omvandlas till vinklar i förhållande till lodlinje. 

INLEDNING 
Uppföljning av genomförda ändringar är viktigt för att validera teorier och för 

att se om en ändring haft avsedd effekt eller inte. I detta arbete görs en 

jämförelse mellan den upplevda förbättringen efter en förändring mot en 

kvantitativ studie av hur belastningen på armar och rygg är efter förändringen 

samt en utvärdering av om riskbelastningarna på armar och rygg eliminerats.  

Författaren till detta examensarbete arbetar på företaget där studien genomförts 

och företaget där studien genomförts verkar inom läkemedelsindustrin.  

 

Under 2014 genomförde företaget förbättringar inom delar av produktionen i 

syfte att bland annat eliminera ergonomiska problem. Förväntade effekter av 

dessa förbättringar studerades under vårterminen 2014 av Sofia Westerberg i 

form av ett examensarbete (TRITA-STH-2014:57) inom ramen för programmet 

TAOHM, 60 p, KTH. Inom ramen för det arbetet genomfördes 

belastningsergonomiska mätningar med hjälp av inklinometrar på specifika 

arbetsmoment som skulle försöka byggas bort. Mätningarna genomfördes innan 

den planerad ombyggnad på produktionsavdelning, som hädanefter benämns 

”C-klass”.  
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Uppföljning av om förbättringarna haft avsedd effekt eller inte har skett via 

företagets årliga riskinventering. Riskinventeringen sker i form av en enkät på 

samtliga avdelningar. Riskinventeringen är utformad som en 

självskattningsenkät och i den ingår bland annat att personalen får skatta hur de 

upplever sin egen arbetsmiljö med avseende på risker relaterade till den 

ergonomiska arbetsmiljön. Självskattningsbedömningen är subjektiv och den 

innehåller flera potentiella felkällor och därför är det intressant att studera om 

det går att finna kvantitativa data med hjälp av inklinometrar för att den 

ergonomiska situationen förbättrats eller är acceptabel.  

BAKGRUND 

Studerad verksamhet 
Förbättringarna som genomfördes i C-klass bestod bland annat av installation av 

lyfthjälpmedel och anpassning av utrustning för att eliminera besvärliga lyft. 

Ombyggnationen initierades dels som en följd av rapporterade problem med 

axlar, nacke och rygg och dels av att det fanns behov av att öka 

produktionskapaciteten. Vid genomförandet av ombyggnaden inne på C-klass 

under 2014 har såväl produktionsteknikerna som företagshälsovårdens ergonom 

haft möjlighet att komma med synpunkter på projektets genomförande. Förutom 

påverkan på design har ergonomen tagit fram instruktion för hur arbetet ska ske 

på ett ergonomisk bra sätt. Vid årsskiftet 2014-2015 var ombyggnaden 

färdigställd och de ergonomiska förbättringarna i form av bland annat 

lyfthjälpmedel (se figur 1 till 5 för exempel) används. Det kan vara värt att 

notera att även efter ombyggnationen kvarstår flera manuella moment och 

därmed finns det anledning att studera om den belastningsergonomiska 

situationen i C-klass verkligen har blivit så pass mycket bättre som personalens 

självskattningssvar indikerar. En anledning till att det kvarstår manuella 

arbetsmoment är att alternativa tillverkningsmetoder skyddas av konkurrenters 

patent. Dessutom är processen reglerade ur ett patientsäkerhetsperspektiv vilket 
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gör att ändringar som berör tillverkningen kan kräva myndigheters godkännande 

innan de genomförs (SFS 1992:859 och Eudralex vol 4 part I och II).  

Arbetsuppgifter som utförs i C-klass 
Arbetet inom produktionsavsnittet C-klass sker som tvåskift med ett dagskift 

och ett kvällsskift. Dagskiftet börjar runt kl 07:00 och slutar runt kl 15:30. 

Personalen roterar mellan dagskift och kvällsskift samt inom övriga 

produktionsavsnitt inom aktuellt produktflöde.  

 

Produktionsprocessen i C-klass är till stora delar automatiserad men som redan 

nämnts kvarstår visst manuellt arbete. De flesta och tyngsta arbetsuppgifterna i 

C-klass sker under dagskiftet. Kvällsskiftet hanterar i princip enbart disk av 

maskindelar som är placerade på rullvagnar inne i C-klass.  

 

En summering av de arbetsuppgifter som produktionsteknikerna utför under den 

studerade tiden:  

 

• Administrativa arbetsuppgifter som ifyllnad av tillverkningsprotokoll 

(papper och penna) och knapptryckningar i styrsystem för att starta 

utrustningen, separator och torkskåp, i C-klass.  

• Ta vara på produkten ur en separator inklusive isärtagande och 

återmontering, se figur 1 till 3. Sker vid tre tillfällen per dag. 

• Fördela produkten i torkbackar, placera torkbackarna i antingen frysskåp 

eller torkskåp, se figur 6, beroende på vilken separatorcykel som 

omhändertas.  

 

Mala torkad produkt och fördela den på nytt i torkbackar för en andra 

torkning innan produkten, se figur 4 och 7.  
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Fördela och väga upp torkad produkt i plastpåsar som värmeförseglas och 

etiketteras innan de lämnar avdelningen, se figur 5.  

Ta ut analysprover vid uppvägning av torkad produkt, figur 8.  

Rengöra fast installerad utrustning som t ex bord, lösa maskindelar  

Disk av lösa maskindelar och torkbackar, vilka placeras på rullvagnar som 

körs in och ut i diskmaskin.  

 

 

Figur 1: Lyfthjälpmedel vid hantering av separatordelar 
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Figur 2: Lyfthjälpmedel vid hantering av separatordelar 
 

 

Figur 3: Lyfthjälpmedel vid hantering av separatordelar 
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Figur 4: Vagn vid malning 
 

 

Figur 5: Höj och sänkbart bord vid uppvägning av produkt 
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Figur 6: Fördela produkt i torkbackar 
 

 

Figur 7: Fördela mald produkt i torkback 
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Figur 8 Uppvägning av analysprover 
 

Lagstiftning 
Lagstiftaren lägger ansvaret på arbetsgivaren att kontinuerligt och systematiskt 

riskbedöma verksamheten för att eliminera risker för arbetsskador och 

sjukdomar (AFS 2001:01). Ansvaret för att riskbedömningarna genomförs ligger 

på arbetsgivaren och lagstiftningen kravställer att arbetsgivaren ger medarbetare 

och företagshälsovård möjlighet att medverka i arbetet med att eliminera 

riskkällor som kan orsaka arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall. 

Lagstiftningen kring ergonomiska förhållanden inom arbetslivet utgör inget 

undantag utan det finns tydligt angivet att arbetsgivaren ska riskbedöma arbetet 

för att undvika belastningsrelaterade problem hos arbetstagarna och åtgärder 

vidtas när riskbedömningen visar att riskfyllda belastningar kan uppstå (4§ i 

AFS 2012:02 Belastningsergonomi). Förutom att arbetsgivaren ska riskbedöma 

verksamheten framgår det även av 4§ i AFS 2012:02 att företagshälsovården 

och arbetstagare ska involveras i arbetsmiljöarbetet i enlighet med de krav som 

återfinns i AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete.  
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Vid de genomförda förbättringarna hos aktuellt företag har såväl personalen som 

företagshälsovården haft möjlighet att komma med synpunkter. Förutom de 

årliga riskinventeringarna anlitar företaget regelbundet företagshälsovårdens 

ergonom för att få hjälp med ergonomiska riskbedömningar och åtgärdsförslag 

Vid genomförandet av ombyggnaden inne på C-klass under 2014 har 

företagshälsovårdens ergonom varit konsulterad under projektets genomförande. 

Belastningsergonomiska problem som arbetsmiljöproblem 
Belastningsergonomiska problem är ett stort arbetsmiljöproblem inom samtliga 

verksamheter i Sverige och övriga världen som orsakar både stort lidande hos 

personen ifråga och även stora kostnader för den enskilde individen, företaget 

och samhället. Belastningsergonomiska problem utgör en stor andel av de 

anmälda arbetsrelaterade sjukdomar och skador i Sverige oavsett bransch men 

inom läkemedelsindustrin som benämns Farmaceutisk basindustri i 

Arbetsmiljöverkets statistik är andelen anmälda fall av belastningsergonomiska 

arbetssjukdomar högre än genomsnittet. Dock är antalet anmälda fall lågt vilket 

gör att det är svårt att dra några slutsatser kring eventuella orsaker till detta 

faktum mer än att den ergonomiska belastningssituationen är ett viktigt område 

att förbättra inom läkemedelsindustrin. Vad gäller anmälda arbetsskador 

(olycksfall) är andelen fall relaterade till feltramp, lyft eller överbelastning något 

lägre än genomsnittet men även här är det statistiska underlaget begränsat. 

Statistiken för de senast fem åren redovisas i tabell 1 och 2 med avseende på 

anmälda arbetsrelaterade sjukdomar relaterat till ergonomiska belastningsbesvär 

samt arbetsrelaterade olycksfall relaterat till feltramp, lyft eller överbelastning i 

Sverige 2010-2014. 
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Tabell 1: Antal anmälda arbetsrelaterade sjukdomar relaterat till 
ergonomiska belastningsbesvär i Sverige 2010-2014. 

Verksamhet 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 

Samtliga 

verksamheter  

(totala antalet 

anmälda samt 

procentuell andel)  

 

4286 

(8975) 

 

4381 

(9459) 

 

4427 

(10015) 

 

4545 

(10954) 

 

4733 

(11730) 

 

22372 

(51133) 

 

47,8 % 

 

46,3 % 

 

44,2 % 

 

41,5 % 

 

40,3 % 

 

43,8 % 

Farmaceutisk 

basindustri 

(totala antalet 

anmälda samt  

procentuell andel) 

 

13 

(24) 

 

22 

(26) 

 

9 

(17) 

 

14 

(24) 

 

15 

(24) 

 

73 

(115) 

 

54 % 

 

85 % 

 

53 % 

 

58 % 

 

63 % 

 

63 % 

(Arbetsmiljöverket statistikdatabas, http://www.av.se/statistik/statistikdatabas/#, 

sökt 2015-05-03).  

 

Tabell 2: Antal anmälda arbetsrelaterade olycksfall relaterat till feltramp, lyft 
eller överbelastning i Sverige 2010-2014. 

Verksamhet 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 

Samtliga 

verksamheter  

(totala antalet 

anmälda samt  

procentuell andel) 

 

5229 

(28441) 

 

5220 

(28770) 

 

6073 

(30551) 

 

6828 

(31337) 

 

5874 

(30086) 

 

29224 

(149185) 

 

18,4 % 

 

18,1 % 

 

19,9 % 

 

21,8 % 

 

19,5 % 

 

19,6 % 

Farmaceutisk 

basindustri 

(totala antalet 

anmälda samt 

procentuell andel) 

 

6 

(31) 

 

<5 

(35) 

 

<5 

(30) 

 

8 

(33) 

 

8 

(37) 

 

29 

(166) 

 

19 % 

 

≤11 % 

 

≤13 % 

 

24 % 

 

22 % 

 

17 % 
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(Arbetsmiljöverket statistikdatabas, http://www.av.se/statistik/statistikdatabas/#, 

sökt 2015-05-03).  

 

I Sverige beräknas det att belastningsergonomiska problem kostar samhället ca 

2-4 % av BNP, vilket motsvarar ungefär 50 till 100 miljoner kronor per år 

(Toomingas, A, et. al, 2008, s 31). Motsvarande siffror för USA 1999 var att 

ungefär en miljon personer hade sjukfrånvaro från arbetet till följd av 

belastningsergonomiska problem och att det lågt räknat motsvarar ungefär 50 

miljoner US $ per år i kostnader (National Research Council, 2001).  

 

Orsaker till belastningsergonomiska problem variera men när det gäller problem 

relaterade till ryggen finns det några typer av fysiska exponeringar i arbetet som 

utgör säkra riskkällor enligt den sammanställningsrapport som Statens beredning 

för medicinsk utvärdering (SBU) publicerade i oktober 2014. Dessa 

arbetsuppgifter omfattar: 

• manuell hantering med t ex lyft 

• arbetsställningar med böjd eller vriden rygg 

• fysiskt ansträngande arbete 

(SBU, 2014).  
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SBU har även publicerat en motsvarande genomgång av vad som orsakar 

problem i nacke och den övre rörelse apparaten och funnit att följande 

exponeringar i arbetet utgör säkra riskkällor när det gäller problem med nacke, 

axlar och armar: 

• arbete med böjd/vriden bål 

• kraftkrävande arbete som innefattar skjuta, dra, lyfta och bära 

• möjlighet att kunna styra eller påverka sitt eget arbete inklusive om det är 

höga krav i arbetet 

• långvarigt arbete med datormus 

• repetitivt arbete enskilt eller i kombination med kraftutövning 

(SBU, 2012).  

En intressant notering som görs i SBU:s sammanställnings rapport över orsaker 

till problem med nacke och övre rörelse apparaten är att de inte funnit stöd för 

att arbete med armarna över axelhöjd skulle orsaka problem i nacke (SBU, 

2012). SBU är samtidigt noga med att påpeka att den sammanställningsstudie 

som de genomfört troligen inte är utformad för att fånga denna frågeställning. 

Ser man till annan litteratur verkar det finnas stöd för att arbete med armarna 

>60 grader (vilket brukar säga motsvara arbete med händerna över axelhöjd) 

uppåt från kroppen är en risk faktor (Kazmierczak et al, 2005 och Wahlström, 

2010). Hur lång tid som en person kan arbeta med armarna i vinkel >60 grader 

från kroppen är det svårt att hitta några rekommendationer i litteraturen för. En 

yrkesgrupp som är känd för att ha problem med nacke och axlar är frisörer. En 

undersökning har visat på att förekomsten av besvär är så hög som 71 % hos 

frisörer (Mussi och Gouveia, 2008) och vid en annan undersökning av hur 28 

frisörers armvinklar såg ut under en arbetsdag var medelvärdet för när deras arm 

hade en vinkel >60 grader, 5,5 % (vänster) respektive 6,8 % (höger), vid 

heldagsmätningar (Wahlström et al. 2010). Den vinkel som de i medel hade som 

90 percentil var 48,8 grader (Wahlström et al. 2010). 
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Metoder för att bedöma arbetsställningar och arbetsrörelser 
Vid bedömningen av den fysiska belastningen på armar och rygg finns det olika 

typer av metoder att ta till, antingen var för sig eller kombinerat.  De går att dela 

in i: 

 

1. Självskattning 

2. Observationsmetoder 

3. Mätutrustning 

(Toomingas, A, et al, 2008, s 225-231). 

Självskattning 
Vid självskattning får arbetaren i efterhand bedöma hur den upplevt ex 

belastningen och frekvensen vid ett eller flera arbetsmoment. Fördelen med 

metoden är att det går att få svar från flera personer utan någon större 

arbetsinsats. Nackdelen med självskattning är att de innehåller felkällor som t ex 

underskattning av sällan förekommande aktiviteter och överskattning av hur 

länge de håller på (Teschke K, et al, 2009) samt att det finns flera faktorer som 

gör att individen inte alltid kommer ihåg hur det verkligen var samt vilken 

arbetsförmåga som den tillfrågade arbetaren har (Toomingas, A, et. al, 2008, s 

225). Självskattningar kan göras både i form av enkätfrågor och genom 

intervjuer och Borgs RPE (Rated Perceived Exertion) -skala är ett exempel på en 

referensskala som kan användas vid självskattningar. Borgs RPE-skala bygger 

på att individen får utvärdera den relativa fysiska ansträngningen från ingen 

ansträngning alls till maximal ansträngning på en skala från 6 till 20 

(Toomingas, A, et. al, 2008, s 226). 

Observationmetoder 
Det finns en uppsjö av olika metoder för att bedöma den fysiska belastningen 

som en arbetare utsätts för. I en genomgång som Takala et al publicerade 2010 i 

Scandinavian Journal of Work Environment Health 2010;36(1):3-24 jämfördes 
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för och nackdelar mellan 30 olika observationsmetoder. Observationsmetoderna 

kan delas in i om de är lämpliga för studie av: 

1. Allmän arbetsbelastning (General workload) 

2. Övre extremiteter (upper-limb activities) 

3. Manuell hantering av material (Manual material handling) 

Takala et al, 2010, Scandinavian Journal of Work Environment Health 2010; 

36(1):3-24. Förutom vad som ska studeras med observationsmetoden påverkas 

valet av observationsmetod även av vem som observerar, i detta fall kan 

observationsmetoderna kategoriseras i om de är lämpliga för användande av: 

1. Forskare 

2. Person med specialistkunskap inom ergonomi eller arbetsmiljö 

3. Arbetare/chef 

(Takala et al, 2010, Scandinavian Journal of Work Environment Health 2010; 

36(1):3-24). Med utgångspunkt att det som studeras i denna rapport rör allmän 

belastning och att observatören (författaren till denna rapport) inte är forskare 

och inte fullt ut kan kategoriseras som en person med specialist kunskap inom 

ergonomi eller arbetsmiljö listas de observationsmetoder som skulle ha varit 

tänkbara att använda för en person som antingen är specialist kunskap inom 

ergonomi eller arbetsmiljö eller är arbetare/chef. Dessa observationsmetoder 

utgörs av: 

• Quick exposure check (QEC) 

• Washington State ergonomic rule checklists 

• Video och datorbaserad arbetsanalys (VIDAR) 

• Postural loading on the upper-body assessment (LUBA) 

• Chung´s postural workload evaluation system 

(Takala et al, 2010, Scandinavian Journal of Work Environment Health 2010; 

36(1):3-24). Nedan följer en kort genomgång av respektive metod. 
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Quick exposure check (QEC) – Observatören noterar och graderar arbetarens 

rygg-, axel/arm-, handled/hand- och nackpositioner i en 2 till 3-gradig skala. 

Arbetaren får samtidigt bedöma vilka vikter som hanteras, om bilkörning, 

vibrationer förekommer samt hur lång tid arbetsmomentet tar inklusive 

psykosociala aspekter som arbetstakt och stressnivå. Utifrån resultaten kan 

åtgärdsområden prioriteras (Geoffrey et al, 2008, Applied Ergonomics 39 (2008) 

57-69). 

 

Washington State ergonomic rule checklists – Bedömning görs mot checklista 

och används för att utvärdera lyft och syftar till att identifiera de mest riskfyllda 

lyften (Russel et al, 2007, Applied Ergonomics 39(2007) 91-97). 

 

Video och datorbaserad arbetsanalys (VIDAR) – Arbetaren videofilmas och 

därefter får arbetaren studera inspelningen och bedöma vilka moment som är 

riskfyllda ur ett fysiskt eller psykosocialt perspektiv. När ett riskfyllt moment 

identifieras vilken kroppsdel som är mest utsatt med hjälp av kroppskarta. 

Bedömningen stöds och dokumenteras med hjälp av en programvara där det 

finns med fördefinierade checklistor. Syftet med metoden är att få fram vilka 

arbetsuppgifter som ska åtgärdas (Kadefors R, Forsman M, 2000, International 

Journal of Industrial Ergonomics 25 (2000) 435-445). 

 

Postural loading on the upper-body assessment (LUBA) – Arbetsmomenten 

graderas utifrån hur besvärligt arbetaren upplever att det är att utföra momentet 

mot fördefinierade skalor för rygg-, axel/arm-, handled/hand- och 

nackpositioner. Resultaten jämförs mot experimentellt framtagna hålltider för 

motsvarande arbetsställningar och vägs samman för att kunna få fram hur viktigt 

det är att genomföra en åtgärd (Kee, Karwowski, 2001, Applied Ergonomics 

2001;32(4):357-366)). 
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Chung´s postural workload evaluation system – Består av två delar där den 

första utgörs av att arbetsmomenten graderas utifrån hur besvärligt arbetaren 

upplever att det är att utföra momentet mot fördefinierade skalor för rygg-, ben-, 

axel/arm-, handled/hand- och nackpositioner och där den andra delen utgörs av 

en modell för att omvandla delbedömningarna per kroppsdel till helkropp. 

Bedömningen görs utifrån videomaterial och med stöd av programvara i dator 

(Chung MK, Lee I, Kee D, 2005, Ergonomics 2005;48(1):492-505). 

Mätutrustning 
För att ta reda på andelen eller hur riskfyllda arbetsställningarna är som en 

arbetare har vid arbetet kan antingen arbetaren fotograferas eller videofilmas och 

därefter uppskattas/mäts de vinklar som arbetaren har vid olika arbetsmoment, 

alternativt används mätutrustning i form av inklinometrar eller goniometer som 

registrerar vinklarna för den kroppsdel som de fästs vid. 

 

Ett alternativ till att mäta kroppställningar är att registrera den fysiska aktiviteten 

hos arbetaren. Mätningen av fysisk aktivitet kan t ex ske med hjälp av 

pulsmätare, syreförbrukningsmätning eller EMG (Toomingas, A, et. al, 2008, s 

225-231). Pulsmätare är relativt billiga och lättanvända men det finns risk för 

felaktiga resultat om arbetaren jobbar under stress då stress påverkar 

hjärtfrekvens (Toomingas, A, et. al, 2008, s 228-229). Mätning av 

syreförbrukning och EMG är mer avancerade metoder som kan ge tillförlitliga 

resultat men som lämpar sig för expertanvändare (Toomingas, A, et. al, 2008, s 

29-231). 
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SYFTE 
Syftet med arbetet är att jämföra resultatet från självskattning av den 

ergonomiska arbetsmiljön som ingår i den årliga riskinventering som företaget 

genomför på avdelningen med resultatet av inklinometermätningarna. Målet är 

att kunna se om resultatet från självskattningen i riskinventeringen stämmer 

överens med resultatet från inklinometermätningarna samt om det efter 

ombyggnationen finns någon omfattande exponering för händer över axelhöjd 

eller framåtböjd rygg. 

Omfattning 
Examensarbetet omfattar jämförelse mellan en kvalitativ självskattningenkät 

mot en kvantitativ inklinometermätning av hur produktionsteknikerna belastar 

sina ryggar, axlar och armar utifrån perspektivet att det har satsats på att 

förbättra möjligheten till att utföra arbetet inne i C-klass på ett ergonomiskt 

bättre sätt än tidigare.  

Avgränsningar 
Studien omfattar inklinometermätningar för personal som var inne och arbetar i 

C-klass. Denna personal jobbar även inom andra delar av företaget och när 

personalen besvarat själskattningsenkäten har de haft andra arbetsuppgifter att ta 

hänsyn till. Vid studien har faktorer som ex ljus, ljud och möjlighet att påverka 

arbetet inte undersökts.  

 

I den bästa av världar skulle man vilja jämföra data före och efter en ändring 

men i detta fall bedömde författare och dennes handledare, Teresia Nyman, KI 

att tillgängliga data från Sofias examensarbete inte var tillräckligt omfattande för 

att en ren jämförelsestudie mellan före och efter data skulle vara meningsfull.  
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METOD 

Tidplan 
Den första delen av genomförandet av examensarbetet var att ta fram en tidplan 

för vilka aktiviteter som behövde göras samt när i tiden de skulle infalla. 

Tidplanen för arbetet återfinns i bilaga 1.  

Val av mätmetod 
Valet av mätmetoder skedde i samråd med handledaren utifrån arbetets 

omfattning, författarens kompetens och tillgängliga resurser och utgörs av en 

kombination av kvalitativ och kvantitativ studie. Vid valet av metod för 

bedömning av de ergonomiska belastningar som en arbetare utsätts för 

utvärderades följande möjliga metoder: 

1. Självskattning 

2. Observationsmetoder 

3. Mätutrustning 

Valet att använda mätutrustning i form av inklinometerarna för att utvärdera den 

ergonomiska belastningen för produktionstekniker som arbetar i C-klass berodde 

till stor på att det i regel är minst tre personer som arbetar i C-klass samtidigt 

vilket medför att alternativ 2, Observationer av annan tränad person föll bort då 

författaren var ensam som möjlig observatör. Det hade varit möjligt att 

komplettera självskattningsresultatet från företagets enkätundersökning med 

ytterligare enkätfrågor men det bedömdes som intressantare att få fram 

kvantitativ data och kunna jämföra den med självskattningsresultaten som fanns 

tillgängliga. Tillförlitligheten hos inklinometrar verkar vara god utifrån den 

litteratur som studerats, även om den inklinometermodell som använts inte finns 

omnämnd (Amasay, T, et al, 2008 och Korshøj, M et al, 2014).  

  



Sida 25 (88) 

Litteraturstudie 
Litteraturstudierna genomfördes utifrån genomgång av den litteratur som 

tidigare studerats under programmet, sökningar på Arbetsmiljöverkets hemsida 

efter statistik och lagar, litteratur tillhandahållna av handledaren inklusive 

genomgång av där angivna referenser samt sökningar i KTH:s databas Primo. 

Vid sökningarna i Primo användes följande sökord: 

• "Inclinometry" 

• "Accelerometer" i kombination med "Inclinometry" 

• "Muscoloskeletal disorders" 

Sökningen i Primo gav följande sökresultat: 

• Vetenskapliga artiklar, 320, 47 respektive 55 träffar,  

• Konferenshandlingar, 26, 0 respektive 55 träffar,  

• Text, 16, 1 respektive 17 träffar,  

• Bok/e-bok, 0, 0 respektive 1 träff,  

• Nyhetsartiklar 22, 0 respektive 2 träffar  

• Uppslagsord 22, 0 respektive 2 träffar. 

Självskattning 
I den självskattning som medarbetarna på företaget har möjlighet att anonymt 
besvara ingår följande fråga: 
 
”Hur upplever du risker i ditt dagliga arbete?” med avseende på: 
 ”Belastningsergonomi - t ex tunga lyft, arbetsställningar.”  
Frågan ska besvaras från 1 till 6 där: 
 

1. Ingen risk 
2. Mycket låg 
3. Låg 
4. Medel 
5. Hög 
6. Mycket hög 

 
Resultatet från 2014 och 2015 års självskattning användes i denna studie.  
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Inklinometermätningar 

Försökspersoner 
Under dagskiftet arbetar det tre till fyra produktionstekniker i C-klass samtidigt. 

Beslut togs i samråd med handledare och schemaplanerare på företaget om att 

mäta på tre produktionstekniker samtidigt. Därefter kontaktade författaren 

chefen för produktionsavdelningen som skickade ut förhandsinformation om 

studien till produktionsteknikerna. På ett gruppmöte informerade författaren 

produktionsteknikerna om syftet med studien samt att det var frivilligt att ställa 

upp som försöksperson. Under gruppmötet fick de även information om att de 

när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien utan risk för några negativa 

konsekvenser samt att det i rapporten inte kommer att framgå vilka som deltagit. 

Totalt ställde sex olika produktionstekniker upp, minst ytterligare tre anmälde 

intresse men på grund av studiens begränsade tidsomfång och lagda scheman för 

produktionsteknikerna kunde dessa inte erbjudas att ställa upp under 

inklinometermätningarna. Medverkande produktionsteknikers längd, vikt, ålder, 

BMI, höger-/vänsterhänt och kön redovisas i bilaga 2. 

Utrustning, applicering och mätprotokoll 
Inklinometrar av typen Gulf Coast Data Concepts USB Accelerometer Model 

X16-mini lånades från Mikael Forsman, Karolinska Institutet (KI). De var 

inställda på att registrera data med 25 Hz. Av de totalt tio inklinometrar som 

lånades användes nio och serienummer för respektive inklinometer redovisas i 

bilaga 2 med uppgifter om på vilken produktionstekniker och position de satt vid 

respektive mättillfälle. Förutom lån av inklinometrar bidrog Mikael Forsman 

den med mätprotokoll (19 mars 2015), se bilaga 3 och programvara för analys 

av data samt handledning vid tolkning av data.  
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För en detaljerad beskrivning av hur Inklinometerarna aktiverades och data 

fördes över till analysprogram hänvisas till bilaga 3. Nedan följer en kort 

beskrivning av hur mätningarna genomfördes. 

 

Inklinometerarna monterades (se figur 9) på utsidan av både höger och vänster 

överarm samt mellan skulderbladen på ryggen på produktionsteknikerna.  

 

 

 

Figur 9: Placering av inklinometerarna på försökspersonerna. 
(Foto Mikael Forsman) 
 

Inklinometrarna monterades med hjälp av dubbelhäftande tejp (toupé tejp) samt 

kirurgtejp enligt anvisningarna i bilaga 3.  

 

Inklinometrar monterades och aktiverades i samband med att arbetspasset 

startades och togs av när arbetspasset avslutades, däremellan noterades 

klockslag för de olika arbetsmoment som produktionsteknikerna utförde under 

arbetsdagen. Noteringen av arbetsmoment omfattar inte någon värdering i den 

ergonomiska belastningen utan omfattar att arbetsmomentet uppfattades som 

urskiljbar, renskrivna mätprotokoll återfinns i bilaga 4 till 12. Noteringarna av 

arbetsmoment användes sedan vid utvärderingen av mätdata. 
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Det kan vara värt att notera att när det gäller tidsnoteringen hade det varit 

lämpligt att notera även sekunder och inte enbart timme och minut. Detta 

bedömdes inte som praktiskt möjligt på grund av att det i C-klass inte är tillåtet 

att bära armbandsur eller ta med icke Ex-klassad telefon. Författaren saknade 

tillgång till Ex-klassad telefon utan i C-klass noterades tiderna mot ett fast 

monterat väggur. Tidsdifferensen mellan C-klass och utanför bedöms vara 

begränsad när noteringen skedde med helminut.   

 

Ytterligare avsteg mot instruktionerna i bilaga 3 inträffade vid första 

mättillfället: 

• Produktionsteknikerna bugade sig inte framåt efter att inklinometern på 

ryggen aktiverats. 

 

och vid andra mättillfället: 

• Inklinometern på vänster överarm på produktionstekniker 2 missades att 

aktiverats. 

Utvärdering av inklinometerdata 

Programvara och kalibrering av inklinometrar 
Utvärdering av loggade data från Inklinometerarna skedde med programmet 

HeadBackRLarm_NollStart se bilaga 14 för detaljer.  

 

Innan data från Inklinometerarna analyseras kalibrerades de i X-, Y- och Z-led 

enligt instruktionerna i bilaga 15. Användandet av programvaran redovisas i 

bilaga 16 och i bilaga 17 finns noteringar av tiderna när Inklinometerarna 

synkroniserades via tåhopp. 
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RESULTAT 

Självskattning av den ergonomiska arbetsmiljön 
I tabell 3 nedan redovisas resultatet från de anställdas svar från 2014 och 2015 
på frågan: 
  
”Hur upplever du risker i ditt dagliga arbete?” med avseende på: 
 ”Belastningsergonomi - t ex tunga lyft, arbetsställningar.”  
 
Svarsfrekvensen för 2014 är okänd men totalt hade 18 möjlighet att besvara 
enkäten och 2015 var svarsfrekvensen 13 av 20 möjliga. 
 

Tabell 3 Självskattningssvar för 2014 och 2015 från produktionsavdelningen 
där C-klass personal ingår. 

År Enkätsvar 
1 

Ingen 
risk 

2 
Mycket 

låg 

3 
Låg 

4 
Medel 

5 
Hög 

6 
Mycket 

hög 

Medel-
värde 

2014 Enbart medelvärde känt 4,8 
2015 0 4 3 4 1 1 3,4 

 

Uppmätta arm- och ryggvinklar 
Resultaten för de arbetsmoment som definierats förutom rast redovisas nedan. I 

bilaga 18 återfinns grafer för samtliga uppmätta vinklar per produktionstekniker 

och mättillfälle. Percentilmedelvärde samt standardavvikelse för uppmätta 

ryggvinklar redovisas i tabell 4. Medelvärde för procentuell tid för vinklar >45, 

>60 och >90 redovisas i tabell 5 tillsammans med standardavvikelsen.  

 

  



Sida 30 (88) 

Tabell 4 Uppmätta ryggvinklar uttryckt som percentil 
Arbets- 
moment 

Percentil Medelvärde för vinkel (°) 
(Standardavvikelse) 

C-klass 1 -10,4 (6,6) 
Övrigt -26,0 (7,0) 
C-klass 10 -0,2 (6,4) 
Övrigt -15,2 (11,5) 
C-klass 50 12,4 (1,8) 
Övrigt 11,2 (10,6) 
C-klass 90 35,9 (4,5) 
Övrigt 33,7 (5,8) 
C-klass 99 75,3 (12,5) 
Övrigt 64,4 (11,1) 

 

Tabell 5 Uppmätta ryggvinklar uttryckt som procent av tiden 
Arbets- 
moment 

Procent av tiden som 
vinkel överskrids 

Medelvärde % av tiden 
(Standardavvikelse) 

C-klass 
>45 

5,9 (2,2) 
Övrigt 3,7 (2,1) 
C-klass 

>60 
2,7 (1,5) 

Övrigt 1,5 (0,8) 
C-klass 

>90 
0,5 (0,5) 

Övrigt 0,2 (0,2) 
 

Percentilmedelvärde samt standardavvikelse för uppmätta armvinklarv redovisas 

i tabell 6 nedan. Medelvärde för procentuell tid för vinklar >45°, >60° och >90° 

redovisas i tabell 7 tillsammans med standardavvikelsen. 
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Tabell 6 Uppmätta armvinklar uttryckt som percentil. 
Percen

til 
Arbetsmo

ment 

Medelvärde vinkel (°) 
(Standardavvikelse) 

Höger arm Vänster arm  

1 C-klass 4,3 (1,9) 5,4 (6,1) 
Övrigt 5,7 (2,4) 7,2 (8,6) 

10 C-klass 11,0 (3,3) 13,3 (13,2) 
Övrigt 13,5 (3,6) 16,2 (14,5) 

50 C-klass 22,6 (3,2) 25,5 (16,0) 
Övrigt 31,5 (7,1) 36,0 (13,4) 

90 C-klass 47,1 (4,1) 50,2 (12,7) 
Övrigt 51,2 (9,5) 57,2 (13,0) 

99 C-klass 85,8 (10,5) 82,4 (10,3) 
Övrigt 78,3 (8,8) 82,6 (10,0) 

 

Tabell 7 Uppmätta armvinklar uttryckt som procent av tiden 

Vinkel 
Arbets- 
moment 

Medelvärde % av tiden 
(Standardavvikelse) 

Höger arm Vänster arm 

>45 C-klass 11,6 (2,8) 21,1 (28,3) 
Övrigt 21,5 (12,2) 34,5 (28,4) 

>60 C-klass 4,8 (1,5) 11,8 (22,2) 
Övrigt 5,7 (4,5) 15,6 (20,4) 

>90 C-klass 0,7 (0,6) 0,9 (0,7) 
Övrigt 0,2 (0,2) 0,5 (0,3) 
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DISKUSSION 
På studerat företag genomförs årligen självskattning av upplevda 
arbetsmiljörisker oavsett om förändringar införts eller inte. Mätningen sker via 
en enkät som bygger på ett flertal övergripande frågor som personalen får 
besvara. Resultatet från enkäten används sedan för att identifiera 
problemområden samt att verifiera om vidtagna åtgärder haft avsedd effekt. I 
denna studie har det undersökts om resultaten från denna kvalitativa metod går 
att verifiera med resultat från kvantitativa heldagsmätningar med inklinometrar 
där rygg- och armvinklar registrerats samt om mätningarna med inklinometer 
kan verifiera att riskfyllda exponeringar för armar och rygg eliminerats.  

Resultatdiskussion 
Resultaten från enkätstudien visar på en upplevd förbättring som ser ut att vara 
relativt stor. Värt att notera är att det trots en sänkning av medelvärdet finns ett 
par personer som upplever att den ergonomiska arbetsmiljön är riskfylld även 
efter ombyggnationen. I denna studie antas att förändringen i resultaten från 
enkätstudien beror på de förbättringar som införts i C-klass, antagandet bygger 
på de informella samtal som författaren haft med produktionsteknikerna under 
studiens gång. Författarens uppfattning är att de definitivt svarat mer positivt på 
enkätfrågan på grund av de ombyggnationer och förbättringar som skett inne i 
C-klass.  
 
Utifrån de resultat som redovisas i denna rapport med avseende på armvinklarna 
från inklinometermätningarna är det svårt att dra några slutsatser om att 
förändringen i enkätstudien beror på förbättringarna inne i C-klass eller inte. 
Dels på grund av att det saknas motsvarande mätningar innan förbättringarna 
och dels för att armarna hålls i en position >60 grader under förhållandevis långa 
perioder. För höger arm var detta resultat 4,8 % respektive 11,8 % för vänster 
arm. Om man jämför med ex frisörer som ligger på minst samma nivå eller till 
och med högre, 5,5 % respektive 6,8 % (Wahlström et al, 2010). Jämförs 
resultaten för armvinkel >60 grader för produktionsteknikerna mot montörer 
från fordonsindustrin ligger värdena för högerarmen klart lägre, 4,8 % jämfört 
med 15,5 till 16,3 % för högerarm och på samma nivå för vänsterarm, 11,8 % 
mot 9,6 till 11,9 % (Palmerud et al, 2012). En förklaring till de höga värdena 
inne i C-klass skulle kunna vara att framförallt vid hanteringen av separatorn 
används lyfthjälpmedel. Lasten som flyttas med lyfthjälpmedlen skjuts framåt på 
traversen med vänster arm och styrs med hjälp av höger arm som hålls i en lägre 
position. Denna teori baseras författarens observation under studien och att 
samtliga produktionstekniker i studien var högerhänta.  
 
En intressant notering är att armvinklarna är högre under det som definierats 
som Övrigt jämfört med C-klass och att det verkar skilja relativt mycket. För 
armvinkla >60 grader är värdena 4,8 % (C-klass) mot 5,7 % (Övrigt) för höger 
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arm och för vänster arm är värdena 11,8 % (C-klass) respektive 15,7 % (Övrigt). 
Motsvarande siffror för ryggvinklar >60 grader är 2,7 % (C-klass) mot 1,5 % 
(Övrigt). 
 
Förklaringen till den upplevda förbättringen i enkätstudien skulle snarare kunna 
vara av att ryggbelastningen för produktionsteknikerna verkar vara 
förhållandevis låg. Ryggvinklarna som personalen jobbar i ligger som 
medelvärdet i C-klass på 2,7 % för >60grader och andelen negativa vinklar 
ligger vid 10 percentilen. Jämfört med fordonsmontörer är det lågt, då 
fordonsmontörer enligt en svensk studie ligger mellan 27,1 och 30,6 % i extrema 
vinklar, vilket i den studien definierats som vinklar <0 och >60 grader 
(Palmerud et al, 2012). Ser man till de förbättringar som genomförts inne i C-
klass styrks även denna teori. Detta då flera tunga lyft eliminerats med hjälp av 
lyfthjälpmedlen som installerats och dels för att företagshälsovårdens ergonom 
haft genomgångar med personal samt skapat en instruktion med bilder som 
framförallt visar hur man undviker extrema vinklar på ryggen vid arbete i C-
klass. 

Metoddiskussion 
Valet att jämföra en kvalitativ metod mot en kvantitativ metod tål att diskuteras. 
För det första är tillgängliga kvalitativa data relativt litet, en övergripande fråga 
som täcker hela problemområdet. Dessutom framgår det inte av underlaget hur 
många som besvarat frågan 2014. Ett alternativ hade varit att göra fördjupad 
intervju eller enkätstudie för att kunna utvärdera den interna metoden som 
används. Detta alternativ ströks då författaren tillsammans med handledare 
utvärderade möjligheterna på grund av att skillnaden i resultat mellan företagets 
enkätstudie 2014 till 2015 var stor och det verkade finnas en tydlig koppling mot 
den förbättring som genomförts. Då personalen under studiens gång uttryckt att 
de är mycket positivt inställd till förbättringarna som införts är det tveksamt att 
en fördjupad enkätstudie hade gett ett annat resultat. 
 
Valet av att inte välja observationsmetod för att bedöma belastningen för 
personalen och utifrån det göra bedömningar av de ergonomiska riskfaktorerna 
uteslöts dels på författarens uppfattade brist på kompetens och dels på grund av 
arbetets tidsmässiga omfattning. Det hade underlättat utvärderingen av 
resultaten om observationerna av arbetsmoment under inklinometerstudien 
kompletterats med bedömningar enligt någon av de observationsmetoder som 
nämnts tidigare i denna rapport och då kanske främst VIDAR där 
produktionsteknikerna själva får bedöma hur besvärligt de tycker det är att 
utföra ett arbetsmoment. Detta hade dock krävt betydligt mer tid och resurser för 
att kunna genomföra. 
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Valet att använda inklinometrar för denna typ av studie bedöms av författaren ge 
trovärdiga resultat som kan fås fram på ett relativt enkelt sätt. Nackdelen med 
metoden är att det inte finns fastställda maxvärden för exempelvis hur stor del 
av tiden som armvinkel får vara >60 grader. Vilket för den delen även gäller de 
vinklar som räknas som extrema när det gäller rygg.  
 
Ett problem med att enbart förlita sig på mätresultaten från Inklinometerarna är 
att de inte ger någon data på vilken kraftutveckling som krävs för att utföra 
arbetet. Kraften som en arbetare behöver använda vid arbetet har stor betydelse 
för om personen riskerar att utveckla problem relaterat till nacke, axlar, armar 
och rygg, d v s tunga arbetsmoment är en riskfaktor (SBU, 2014 och SBU, 
2012). Det skulle därför kunna vara av intresse att komplettera studien med 
mätning av puls under ett arbetsskift eller alternativt att via något 
observationsverktyg få en bättre uppfattning om hur fysiskt ansträngande arbete 
är. 
 
Om man ser till valda mätinstrument (inklinometrar) finns det en nackdel med 
som var att det under utvärderingen av data från Inklinometerarna krävdes en del 
hjälp med att korrigera data som var felloggad av Inklinometerarna. De hamnade 
i fel ordning, detta problem löste med hjälp av Mikael Forsman. 
Utvärderingsprogrammet var dessutom känsligt för olika generationer av 
filformat från Microsoft Excel. Problemet eller missa av att notera tid på 
sekundnivå för genomförda aktiviteter medförde dessutom att noggrannheten på 
mätningarna försämrades till att enbart omfatta C-klass och inte de specifika 
arbetsmomenten inne på C-klass trots att de noterats.   
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
Det ska poängteras att det är svårt att dra några långtgående slutsatser från 
mätningarna då det dels saknas motsvarande data från tiden innan 
förbättringsprojektet genomfördes och dels för att det i denna studie inte 
redovisas några resultat eller bedömning om vilken kraft som används vid 
arbetet.  
 
Resultaten från denna studie visar att de uppmätta extrema positionerna när det 
gäller produktionsteknikernas ryggar är lågt, d v s efter ombyggnationen 
kvarstår det en förhållandevis låg andel arbetsmoment som triggar en extrem 
ryggposition. 
 
När det gäller armvinklarna finns det troligen potential att fundera på ytterligar 
förbättringar då resultaten från denna studie visar att framförallt vänsterarmen 
hålls i positioner >60 grader under relativt långa perioder i jämförelse med andra 
riskyrken som t ex frisör. Resultatet från armmätningarna skulle kunna förklara 
att det finns minst två stycken inom produktionsavdelningen som anser att 
arbetet innebär en ergonomisk risk när de besvarat företagets enkät 2015. 
Utifrån mätningarna går det inte att säga att extrema armvinklar eliminerats i 
och med ombyggnationen och installationen av lyfthjälpmedel. Dessutom är 
armvinklarna >60 grader under det som definierats som ”Övrigt” höga. Vilket 
bör undersökas närmare för att ta reda på vad som kan vara grundorsaken till 
dem. Då de utgör en potentiell riskkälla. 
 
Slutsatsen blir sammantaget att det är troligt att företagets kvalitativa 
undersökning verifierats av de kvalitativa mätningar som genomförts och att ett 
flertal riskfaktorer framförallt med avseende på ryggexponering eliminerats.  
 
Författaren anser att företaget bör ge akt på negativa förändringar i resultatet 
från nästkommande års enkätundersökningar då denna studie genomförts relativt 
nära inpå de införda förbättringarna i C-klass. Dessutom bör företaget se över 
möjligheterna att minska arbete med armarna i extrema positioner såväl inne i 
C-klass som utanför. 
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Bilaga 1 Tidplan för examensarbetet 
Vecka/ 
Aktivitet 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Planera arbetet X X X                
Handledarträff   X   X   X   X       
Läsa igenom det 
ex-jobb som ska 
följas upp 

X X                 

Litteraturstudier  X X X X X X X X X X X X      
Genomföra 
mätningar 

     X X   X X        

Tolka data från 
mätningar 

       X X   X X      

Skriva rapport  X X X X X X X X X X X X X X    
Förbereda 
redovisning 

               X X  

Kompisläsning         X    X      
Redovisa 
rapporten 

                 X 
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Bilaga 2: Uppgifter om Produktionsteknikerna vid respektive mättillfälle.  
Datum Produktions-

tekniker 

Längd  

(m) 

Vikt  

(kg) 

Ålder (år) BMI 

(kg/m2) 

Högerhänt 

/vänsterhänt 

Man 

/Kvinna 

2015-03-20 1* 1,80 86 52 26,5 Högerhänt Man 

2 1,80 85 50 26,2 Högerhänt Man 

3** 1,86 96 34 27,7 Högerhänt Man 

2015-03-24 1* 1,80 86 52 26,5 Högerhänt Man 

2*** 1,78 98 52 30,9 Högerhänt Man 

3** 1,86 96 34 27,7 Högerhänt Man 

2015-03-27 1 1,64 56 59 20,8 Högerhänt Kvinna 

2*** 1,78 98 52 30,9 Högerhänt Man 

3 1,86 72 44 20,8 Högerhänt Man 

 Medel 1,79 82 49 25,5 Högerhänt Ej tillämpbart 

 Median 1,80 86 51 26,4 Högerhänt Ej tillämpbart 

 Std 0,08 16 9 4,0 Ingen Ej tillämpbart 

 Spann 1,64 till 1,86 56 till 98 kg 34 till 59 år 20,8 till 30,9 Enbart högerhänta 5 Män och 1 

Kvinna 

Produktionstekniker som har asterisk efter sitt nummer är samma individ *, **, *** i tabellen.
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Bilaga 3: Inklinometerarnas position vid mättillfällena. 
 

  

Datum Produktions-

tekniker 

Serienummer per position 

Rygg Höger arm Vänster arm 

 

2015-03-20 

1 1016131483F 1016131E11A 1016131DE45 

2 10161319423 1016131C57F 10161317AC9 

3 101613177E8 10161314263 1016131AF16 

 

2015-03-24 

1 1016131483F 1016131E11A 1016131DE45 

2 10161319423 1016131C57F 10161317AC9 

3 101613177E8 10161314263 1016131AF16 

 

2015-03-27 

1 1016131483F 1016131E11A 1016131DE45 

2 10161319423 1016131C57F 10161317AC9 

3 101613177E8 10161314263 1016131AF16 
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Bilaga 4 Mätprotokoll från Mikael Forsman 2015-03-19 
Protokoll för mätning av position och rörelser för huvud, rygg och 

överarmar 

Försök nr: Datum 

Arbetsplats:  

Namn: Födelseår 

Längd (cm) Vikt (Kg)   Högerhänt 

  Vänsterhänt   Man                    Kvinna 

 

Anteckna serienummer, för de ingående kroppsdelarna (1-4 st.), nedan: 

Placering 

 

Inklinometer Nr 

(ange de 3 sista siffrorna (ibland igår 

A,B,C etc., t.ex. 3B4) 

 Huvud:  

 Rygg:  

 Höger arm:  

 Vänster arm:  

 

Tejpa på Inklinometerarna med 

dubbelsidig toupé-tejp och 

eventuell gärna med extratejp över 

inklinometern på respektive 

kroppsdel (enligt figurer), med 

etiketten synlig. 

 

Huvud: På pannan, horisontell med kontakten mot högra örat. Ett ”huvudband” 

kan användas (Björn Borg) för att dölja och hålla mätaren på plats. 
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Rygg: Mellan skulderbladen,  

nära ryggraden med kontakten 

uppåt. 

Armar: Just nedanför armlyftarmuskeln (M. Deltoideus) fäste med kontakten 

uppåt. Här kan en avklippt strumpa eller en elastisk binda fungera för att hålla 

mätaren på plats. 

Mätning och inledande referenspositioner 

Huvud, rygg:  Be personen att stå och titta rakt fram i ögenhöjd. Starta 

Inklinometerarna, först huvud först, sen rygg, med en magnet genom att mycket 

kort hålla (”doppa”) magneten nära inklinometerns kontakt (startad inklinometer 

blinkar till och fortsätter sedan blinka snabbt gult och mer glest rött). Håll 

referens-positionen i 5 sekunder efter att sista (rygg-) inklinometern startats. 

Buga en gång efter 

Höger arm: Be personen sitta eller stå, luta sig åt höger, så att armen hänger fritt 

i lod, och med rak arm peka mot golvet (för att få ett bättre ”lod” kan man hålla 

någon vikt i handen). Starta inklinometern med magneten. Håll 

referenspositionen i 5 sekunder efter att inklinometern startats. 

 

Vänster arm Se Höger arm. 

 

Armar: 

Be personen stå med båda armarna rakt ut (överarmarna 90 grader från 

lodlinjen, s.k. abduktion) i horisontalplanet med handrygg upp i 5 sekunder. 
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Fem tåhopp För att analysprogrammet skall kunna synkronisera 

mätarna, skall personen göra fem snabba tåhopp med armarna neråt.  

Anteckna tiden då du säger: Starta nu! 

Tid för tåhopp (5 

st) 

 

 

Arbetat startar Anteckna när arbetet som skall mätas startar: 

Arbetet startar  

Arbetet slutar  

 

Lunchrast Vid heldagsmätningar, anteckna även tid för lunchrast: 

Arbetet startar  

Arbetet slutar  

 

För mer detaljerad analys för olika aktiviter kan fler tider antecknas. Se nästa 

sida. 

 

3. Avslut 

När mätningen är klar, anteckna tid då arbetet slutar, be sedan personen gör fem 

tåhopp. 

 

 

Tag därefter av Inklinometerarna och stoppa dem, en efter en, med magneten 

genom att hålla magneten intill datorkontakten i cirka 1-2 sekunder (tills den 

gula och den röda lampan slutar blinka). 

 

 

Tid för fem tåhopp  



Sida 47 (88) 

Skriv ev. ner tider för olika aktiviteter eller arbetsmoment, t ex raster och 

specifika arbetsmoment. 

Arbetsmoment Arbetsmoment 

Start 

Arbetsmoment 

Stopp 
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Överföring av data till datorn 

Stoppa i kontakten i inklinometern och anslut den till datorn via en USB-port. 

Finn den senaste filen på USB-minnet i mappen GCDC (se nedan). Från USB-

minnets namn (här X746) ser du vilket serienummer och kroppsdel som mätts: 

 
Börja med att skapa en ny mapp i Mina dokument som du kallar för 

Inklinometer. Flytta över filen från USB-minnet till den nya mappen 

(Inklinometer) och döp sen om filen till t ex Mickes rygg 140326: 

 
Upprepa proceduren ovan med de andra Inklinometerarna. Om du har mätt på 

huvud, rygg, höger arm och vänster arm ska du nu ha ett bibliotek som ser ut 

som nedanstående exempel: 
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Analyser 

Starta AnalysProgrammet – följ instruktionerna. Välj alternativet 

heldagsmätning (som är det enklaste alternativet). 

Programmet kan, om man vill, istället läsa tider från en excel-fil. Detta beskrivs 

i avsnittet aktivitetstider i excel. 

Man ombeds i programmet att ange en resultatfil (t.ex. Micke 140326 eller om 

det är en större mätserie kan resultatfilen kallas för ”ITavdelningen 2014” och 

där sparar du resultaten från alla personer på IT-avdelningen som du mätt på). I 

resultatfilen skapas ett nytt blad för den aktuella mätningen med resultattabeller 

och två figurer per kroppsdel: en som visar var programmet har hittat 

referensmätningen, samt en graf med hela mätningens vinkelkurva. 
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Programmering analysprogram 

1. Typ av mätning 

a. Heldagsmätning 

i. som börjar 20 s efter referenspositionerna 

ii. som börjar 2 min efter referenspositionerna 

iii. som börjar XX min efter referenspositionerna 

 

b. Med olika aktiviteter/arbetsmoment (här definieras de olika 

aktiviteterna utifrån det protokoll som använts under mätningen) 

i. Skriv in de olika aktiviteterna och tiderna (Ange också ett namn för 

Excelbladet) 

ii. Använd uppgifter som finns i en (mätpersonens) Excelfil 

iii. Använd uppgifter som finns i en (mätpersonens) Excelfil, 

tillsammans med en ”kollektiv” aktivitetsfil (Excelfil) 

 

2. Vad har jag mätt? 

i. Klicka i det som mätts (Huvud, Rygg, Höger arm, Vänster arm) 

ii. Öppna mätfilerna (upp till 4), i ordningen Huvud, Rygg, Höger arm, 

Vänster 

 

3. Ange en Excelfil där resultatet skrivs in på ett (nytt) blad (även en 

befintlig Excelfil går bra). 
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Bilaga 5 Renskrivet protokoll för produktionstekniker 1, 2015-03-20. 
Arbetsmoment Start Stopp 

Tåhopp och ombyten 07:30 07:35 

In i C-klass, börjar plocka ur tork 2 07.35 07:38 

Förberedelser vägning 07:38 07:43 

Hantering av disk 07:43 07:50 

Vänta plus förbereda torkskåp 07:50 07:59 

Plocka ur backar ur tork 1, nedre 3 hyllorna 07:59 08:00 

Maler 08:00 08:05 

Plockar ur tork 1, övre 3 hyllplan 08:05 08:07 

Hämta vagn 08:07 08:07 

Maler 08:07 08:13 

Upptappning i backar till tork 2 08:13 08:24 

Plockar i torkskåp 2 08:25 08:26 

Diskhantering 08:27 08:30 

Terminalarbete och städ 08:30 08:42 

Ut ur C-klass, fika och admin arbete 08:42 09:32 

Åter C-klass, förbereder Separatorn 09:32 09:39 

Demontering av separator 09:39 09:46 

Gräver ur separatorkula 09:46 09:50 

Återmontering av separator 09:50 09:55 

Städ/vila, Ut ur C-klass 09:55 10:13 

Lunchrast, admin arbete 10:13 11:29 

In i C-klass, demontera Separatorn 11:29 11:40 

Hantera torkbackar 11:40 11:42 

Hacka produkt i torkback 11:42 11:45 

Montera separator, städa och plocka i frys 11:45 11:51 

Ut ur C-klass, möte 11:51 13:22 
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Arbetsmoment Start Stopp 

Åter C-klass, demontera separatorn, diskhantering och 

plocka i frys 

13:22 13:39 

Rengöra frys samt lämnar C-klass vid tid för Ut  13:39 13:46 

Admin, ombyten från C-klass och sedan in/ut i C-klass 

för diskbyte samt admin. (Följde ej personen under 

denna tid) 

13:46 14:40 
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Bilaga 6 Renskrivet protokoll för produktionstekniker 2, 2015-03-20. 
Arbetsmoment Start Stopp 

Tåhopp och ombyten 07:21:30 07:35 

In i C-klass, montera kvarn 07.35 07:44 

Förberedelser vägning 07:44 07:57 

Väga upp analysprover 07:57 08:12 

Väga upp produkt 08:12 08:33 

Admin 08:33 08:34 

Diskhantering samt ut ur C-klass, 08:34 08:42 

Ombyte, fika och admin 08:42 09:32 

Åter C-klass, förbereder Separatorn 09:32 09:40 

Demontering av separator 09:40 09:48 

Hacka produkt i torkback 09:48 09:50 

Återmontering av separator 09:50 09:55 

Städ/vila, Ut ur C-klass 09:55 10:05 

Lunchrast, admin arbete 10:05 11:33 

In i C-klass, demontera Separatorn 11:33 11:40 

Gräva ur separatorkula 11:40 11:45 

Montera separator 11:45 11:50 

Admin, starta separator, städa och plocka i frys och ut 

ur C-klass 

11:50 12:09 

Ombyte samt möte 12:09 13:20 

Åter C-klass, demontera separatorn, skrapa ur ostkupan 

separatorn 

13:20 13:37 

Diskhantering och ut ur C-klass 13:37 13:49 

Ombyte samt tå-hopp 13:49 13:51 
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Bilaga 7 Renskrivet protokoll för produktionstekniker 3, 2015-03-20. 
Arbetsmoment Start Stopp 

Tåhopp och ombyten 07:28:05 07:35 

In i C-klass, montera kvarn 07.35 07:44 

Förbereda uppvägning 07:44 07:57 

Försegla produktpåsar 07:57 08:13 

Etikettera påsar och försegla påsar et c 08:13 08:34 

Admin samt ut ur C-klass 08:34 08:42 

Ombyte, fika och admin 08:42 09:32 

Åter C-klass, förbereder Separatorn 09:32 09:40 

Demontering av separator gräver ur separatordelar 09:40 09:50 

Återmontering av separator 09:50 09:55 

Städ/vila, Ut ur C-klass 09:55 10:05 

Lunchrast, admin arbete 10:05 11:28 

In i C-klass, diskhantering 11:28 11:35 

Demontera Separatorn 11:35 11:42 

Gräva ur separatorkula 11:42 11:44:3

0 

Montera separator 11:45 11:51 

Admin, starta separator, städa och plocka i frys och ut ur 

C-klass 

11:51 13:26 

Åter C-klass, demontera separatorn,  13:26 13:31 

Gräva ur separatorkula 13:31 13:36 

Diskhantering, lasta torkskåp 1 och ut ur C-klass 13:36 13:38 

Städa 13:38 13:46 

Ombyte samt tå-hopp 13:46 13:49 
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Bilaga 8 Renskrivet protokoll för produktionstekniker 1, 2015-03-24. 
Arbetsmoment Start Stopp 

Tåhopp 07:08 07:08 

Admin och ombyte till C-klass 07:08 07:34 

In i C-klass, diskhantering 07.34 07:40 

Plockar ur tork 1 07:40 07:41 

Admin 07:41 07:43 

Assisterar vid malning, hanterar backar och disk 07:43 07:54 

Blåser rent torkskåp för tork 2 och väntar på att malning 

ska bli klar 

07:54 08:04 

Maler till tork 2 08:04 08:09 

Diskhantering, admin, stänger tork 2 samt ut ur C-klass 08:09 08:18 

Ombyte, admin och fika 08:18 09:25 

Ombyte och admin 08:25 09:34 

Demontera separator 09:34 09:45 

Gräver ur separatorkula 09:45 09:47 

Diskhantering, städ och återmontering 09:47 09:58 

Admin och felsökning separator samt ut ur C-klass 09:58 10:00 

Ombyte, rast och admin arbete 10:00 11:29 

Åter C-klass, demontering av separator 11:30 11:44 

Gräver ur ytterdel separator 11:44 11:46 

Återmontering av separator, hantera backar och disk 11:46 11:55 

Admin arbete  11:55 11:55 

Disk 11:55 11:57 

Vänta på separator, ut ur C-klass 11:57 12:12 

Ombyte, möte 12:12 13:23 

In i C-klass, admin 13:23 13:26 

Demontera separator 13:26 13:32 
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Arbetsmoment Start Stopp 

Gräva ur separatorlock 13:32 13:33 

Diskhantering 13:33 13:39 

Montera separator, städ, disk 13:39 13:50 

Admin ut ur C-klass 13:50 13:52 

Ombyte, möte och tå-hopp  13:52 15:29 
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Bilaga 9 Renskrivet protokoll för produktionstekniker 2, 2015-03-24. 
Arbetsmoment Arbetsmoment 

Start 

Arbetsmoment 

Stopp 

Tåhopp, admin och ombyte 07:18:30 07:27 

In i C-klass, montera kvarn 07.27 07:38 

Admin 07:38 07:43 

Maler 07:43 07:56 

Vänta på att kvarn maler klart 07:56 07:59 

Demontera kvarn 07:59 08:04 

Tappa upp från kvarn till tork 2 08:04 08:08 

Diskhantering 08:08 09:13 

Städ och ut ur C-klass 08:13 09:22 

Ombyte, admin och fika 08:22 09:33 

In i C-klass, diskhantering och demontering 

separator 

09:33 09:46 

Hackar produkt i torkbackar, diskhantering 

och packa frys 

09:46 09:50 

Städ/vila, återmontering separator,  09:50 09:58 

Admin arbete, felsökning och ut ur C-klass 09:58 10:16 

Ombyte, admin och rast 10:16 11:30 

In i C-klass, demontera separator 11:30 11:43 

Gräva ur kulan 11:43 11:49 

Montera separator, städa och hantera disk 11:49 11:57 

Admin och ut ur C-klass 11:57 12:00 

Ombyte och möte 12:00 13:17 

In i C-klass, plocka ur frys och placera 

backar i tork 1 

13:17 13:21 

Admin, diskhantering och plocka fram 13:21 13:24 
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backar 

Demontera separator och plocka fram backar 13:24 13:33 

Gräva ur ytterdelen till separator och 

månlandare 

13:33 13:39 

Köra bort backar 13:40 13:42 

Städ, admin, riskhantering och ut ur C-klass 13:42 13:55 

Ombyte, möte/admin samt tå-hopp 13:55 15:21 
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Bilaga 10 Renskrivet protokoll för produktionstekniker 3, 2015-03-24. 
Arbetsmoment Start Stopp 

Tåhopp, vänta ombyten 07:12 07:27 

In i C-klass, förbereder uppvägning, plockar ur tork 2 07.27 07:46 

Förbereda uppvägning och väger upp prover 07:46 07:51 

Uppvägning inkl kalibrering av våg 07:51 08:06 

Admin, rengöring och städ 08:06 08:11 

Kontroll påsar och packa i tunna 08:11 08:13 

Admin och städ, ut ur C-klass 08:13 08:19 

Ombyte, fika, admin 08:19 09:25 

Admin och ombyte 09:25 09:36 

In i C-klass, admin 09:36 09:38 

Demontering av separator gräver ur separatordelar 09:38 09:45 

Gräva ur ytterdel separator 09:45 09:49 

Återmontering av separator 09:49 09:58 

Admin, felsök och ut ur C-klass 09:58 10:12 

Ombyten, rast, admin arbete 10:12 11:36 

In i C-klass, demontera separatorn 11:36 11:43 

Gräva ur separatorkula 11:43 11:45 

Hacka produkt i backar och hantera backar 11:45 11:49 

Hantera disk, städa och montera separatorn,  11:49 11:57 

Admin och vänta 11:57 12:00 

Ombyten och möte 12:00 13:19 

In i C-klass, admin och diskhantering 13:19 13:22 

Demontera separator 13:22 13:33 

Gräva ur kula 13:33 13:38 

Städa, hantera disk montera separator 13:38 13:50 

Admin 13:50 13:52 
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Arbetsmoment Start Stopp 

Ombyte, möte samt tå-hopp 13:52 15:22 

 

 



Sida 62 (88) 

Bilaga 11 Renskrivet protokoll för produktionstekniker 1, 2015-03-27. 
Arbetsmoment Start Stopp 

Tåhopp, ombyte till C-klass 07:28 07:31 

In i C-klass, admin och förberedelser uppvägning  07.31 07:40 

Förbereder uppvägning, etiketterar påsar 07:40 08:06 

Förseglar produktpåsar 08:06 08:17 

Förseglar produktpåsar och packar i tunna 08:17 08:28 

Städa och admin 08:28 08:35 

Ombyte, admin och rast 08:35 09:25 

In i prod, admin arbete 09:25 10:00 

Köra tunna med produkt till förråd 10:00 10:30 

Rast och admin 10:30 11:20 

Admin arbete och ombyte till C-klass 11:20 11:40 

In i C-klass, diskhantering och admin 11:40 11:46 

Demontera separator 11:46 11:53 

Gräva ur separator kula 11:53 12:00 

Ställa backar i frys 12:00 12:01 

Städa och montera separator, ut ur C-klass 12:01 12:08 

Ombyte, admin arbete 12:08 13:26 

Ombyte 13:26 13:30 

In i C-klass, flytta backar från frys till tork 1 13:30 13:32 

Diskhantering och förbereda backar 13:32 13:36 

Demontera separator och hantera disk 13:36 13:52 

Backhantering och hacka produkt i backar 13:52 13:58 

Städ, diskhantering och placera backar i skåp för 

torkning 1 

13:58 14:02 

Admin 14:02 14:05 

Städ och admin 14:05 14:10 
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Arbetsmoment Start Stopp 

Ombyte 14:10 14:14 

Admin, samt tåhopp 14:14 15:12 
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Bilaga 12 Renskrivet protokoll för produktionstekniker 2, 2015-03-27. 
Arbetsmoment Start Stopp 

Tåhopp och ombyte 07:33 07:40 

In i C-klass, uppvägningsförberedelser 07.40 07:44 

Häller upp produkt i påsar inför uppvägning 07:44 07:47 

Väga upp analysprover 07:47 08:02 

Förseglar påsar 08:02 08:05 

Väga upp produkt och förseglar påsar 08:05 08:26 

Städa, admin samt ut ur C-klass, 08:26 08:35 

Ombyte, fika och admin 08:35 09:25 

In i prod, ombyte samt ombyte till C-klass 09:25 09:39 

In i C-klass, väntar 09:39 09:46 

Demontering av separator 09:46 09:56 

Gräva ur månlandare 09:56 09:59 

Återmontering av separator 09:59 10:05 

Städ/vila, ut ur C-klass 10:05 10:25 

Ombyte, lunchrast och admin 10:25 11:30 

Admin 11:30 13:26 

Ombyte 13:26 13:30 

In i C-klass, lasta tork 1 13:30 13:32 

Förberedelser separator och hantera disk 13:32 13:35 

Flytta backar från frys till tork 1 13:35 13:37 

Diskhantering, städa och demontering separator 13:37 13:38 

Demontera separator 13:38 13:48 

Skrapa ur separatorlock 13:48 13:50 

Gräva ur separatorkula 13:50 13:57 

Diskhantering, städa och ut ur C-klass 13:57 14:10 

Ombyte samt tå-hopp 14:10 14:14 
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Bilaga 13 Renskrivet protokoll för produktionstekniker 3, 2015-03-27. 
Arbetsmoment Start Stopp 

Tåhopp och ombyte 07:13 07:16 

In i C-klass, förbereda uppvägning 07.16 07:40 

Montera kvarnen 07:40 07:44 

Maler 07:44 07:55 

Vänta på att kvarn maler färdigt 07:55 07:59 

Demontera kvarn 07:59 08:05 

Fördela i backar till tork 2 08:05 08:08 

Städ, disk och admin 08:08 08:16 

Packar och förseglar påsar 08:16 08:28 

Admin och städ 08:28 08:35 

Admin och rast 08:35 09:25 

In i prod samt ombyte till C-klass 09:25 09:33 

In i C-klass, diskhantering, plocka fram 

backar samt admin 

09:33 09:48 

Demontera Separatorn 09:48 09:55 

Gräva ur separatorkula 09:55 09:59 

Diskhantering, städa samt montera separator 09:59 10:05 

Diskhantering, städa och ut ur C-klass 10:05 10:12 

Ombyte, admin och lunchrast 10:12 11:44 

In i C-klass, förberedelser separatorn 11:44 11:46 

Demontera separator 11:46 11:54 

Gräva ur månlandare 11:54 11:55 

Hacka produkt och hantera backar 11:55 11:59 

Städa, återmontering separator 11:59 12:08 

Ombyte, admin arbete och tåhopp 12:08 13:02 
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Bilaga 14 Programvara  
För att programmet HeadBackRLarm_NollStart ska fungera krävs att följande 

hjälpfiler och program installerades: 

 

• CalibrateInc.exe 

• AllAmpMedel.mat 

• DefFilePath.mat 

• MCRInstaller.exe version 8.2 (R2013b)  

 

Samtliga program och filer förutom MCRInstaller.exe tillhandahölls av Mikael 

Forsman, KI den 11 april 2015, via Dropbox. MCRInstaller.exe laddades ner 

från Programvarulevantören MATLAB:s hemsida (http\\:www.mathworks.com) 

med hjälp av instruktion nedan den 11 april 2015. För att kunna utvärdera data 

från Inklinometerarna behövs även kalibreringsfiler till Inklinometerarna, dessa 

filer skapades enligt instruktionen i bilaga 15. 

 

Nedanstående instruktion tillhandahölls av Mikael Forsman, KI, 2015-04-11. 

 

MATLAB Compiler: 

 

1. Prerequisites for Deployment  

 

. Verify the MATLAB Compiler Runtime (MCR) is installed and ensure you     

  have installed version 8.2 (R2013b).    

 

. If the MCR is not installed, do the following: 

  (1) enter 

   

      >>mcrinstaller 

http://www.mathworks.com/


Sida 67 (88) 

       

      at MATLAB prompt. The MCRINSTALLER command displays the  

      location of the MCR Installer. 

 

  (2) run the MCR Installer. 

 

Or download the Windows 32-bit version of the MCR for R2013b  

from the MathWorks Web site by navigating to 

 

   http://www.mathworks.com/products/compiler/mcr/index.html 

    

    

For more information about the MCR and the MCR Installer, see  

Distribution to End Users in the MATLAB Compiler documentation   

in the MathWorks Documentation Center.     

 

 

NOTE: You will need administrator rights to run MCRInstaller.  

 

 

2. Files to Deploy and Package 

 

Files to package for Standalone  

================================ 

-HeadBackRLarm_NollStart.ctf (component technology file) 

-HeadBackRLarm_NollStart.exe 

-MCRInstaller.exe  

   -if end users are unable to download the MCR using the above   

    link, include it when building your component by clicking  
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    the "Add MCR" link in the Deployment Tool 

-This readme file  

 

3. Definitions 

 

For information on deployment terminology, go to  

http://www.mathworks.com/help. Select MATLAB Compiler >    

Getting Started > About Application Deployment >  

Application Deployment Terms in the MathWorks Documentation  

Center. 
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Bilaga 15. Kalibrering av inklinometrar och analys av data 
Kalibrering  

Inklinometerarna kalibrerades på följande sätt, ca 5 sekunder per moment (punkt 

2-7): 

1. Aktivera inklinometern med magnet 

2. Inklinometern placerades liggandes med serienumret uppåt på en plan yta, 

i detta fall köksbord.  

3. Inklinometern roteras 180 grader med serienumret nedåt på en plan yta, i 

detta fall köksbord. 

4. Inklinometern ställs på högkant med USB-port uppåt, köksfönster 

inklusive karm används för att få lodrätt i Y- och Z-led. 

5. Inklinometern roteras 180 grader med USB-port nedåt, köksfönster 

inklusive karm används för att få lodrätt i Y- och Z-led. 

6. Inklinometern läggs på med smala långsidan nedåt, USB-port (åt vänster), 

köksbord används för att som vågrätt referens. 

7. Inklinometern roteras 180 grader så att långsida med USB-port 

fortfarande pekar åt vänster, köksbord används för att som vågrätt 

referens. 

8. Inklinometern stängs av med magnet. 

9. Inklinometern kopplas in på datorn och fil förs över. 

10. Kalibreringsfil skapas genom att respektive fil matas in i CalibrateInc. 

11. Momenten i punkterna 1-10 ovan upprepades för respektive inklinometer.  
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Förberedelser innan analys av data 

Följande förberedande steg genomfördes innan mätdata från Inklinometerarna 

utvärderades i programmet HeadBack_RLarm_Nollstart enligt mätprotokollet i 

bilaga 3: 

1. En Excel-fil (xls-fil) med vilka arbetsuppgifter som ska utvärderas 

skapades där följande arbetsuppgifter definierades (exempelfil från 

Mikael Forsman, KI, användes som mall), följande arbetsuppgifter 

definierades: 

-C-klass 

-Rast 

-Övrigt 

2. Utifrån noteringarna i mätprotokollen av vilka arbetsmoment som 

produktionsteknikerna utfört respektive mätdag skapades en Excel-fil 

per produktionstekniker och mättillfälle med respektive 

produktionsteknikers arbetsuppgifter och klockslag där noterade 

arbetsmoment tolkades om till värdena för "Arbetsuppgifter" i punkt 2 

ovan (exempelfil från Mikael Forsman, KI, användes som mall). 

Använda tider för tåhopp återfinns i bilaga 15 och använda tider för 

arbetsmoment återfinns i bilaga 16. 

3. En tom Excel-fil att använda som resultatfil per produktionstekniker 

och mätdag skapades, total nio stycken. 

 

Vid skapandet av Excel-filerna krävs att det genomgående väljs samma version 

av filformatet. I detta fall användes version 2003 av Microsoft Excel det vill 

säga filerna fick filändelsen .xls. 
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Analys av mätdata med HeadBack_RLarm_Nollstart 
Innan analysprogrammet startades importerades filerna från Inklinometerarna 

till en dator och sparades som kommaseparerade Excel-filer (.csv) enligt 

instruktionerna i bilaga 3. Utvärderingen av mätdata skedde sedan genom att 

HeadBack_RLarm_Nollstart öppnades och instruktionen i programfönstrets 

huvud följdes, vilket innebar att följande filer öppnades: 

1. csv-fil för huvud valdes (se notering för undantag nedan) 

2. csv-fil för rygg valdes 

3. csv-fil för höger arm valdes 

4. csv-fil för vänster arm valdes in (se notering för undantag nedan) 

5. xls-fil med produktionsteknikers arbetsuppgifter under dagen valdes  

6. xls-fil med definierade arbetsuppgifter valdes 

7. Tom xls-fil per produktionstekniker valdes för att få in resultat per 

produktionstekniker 

Efter diskussion med Mikael Forsman, KI, vidtogs följande undantag mot 

programmets ledtext i fönsterrubriken: 

• Eftersom ingen inklinometer placerats på produktionsteknikernas huvud 

valdes resultatfilen för rygginklinometern in när programmet ville ha csv-fil 

för huvud. 

• I det fall vänsterarmens inklinometer missats att aktiveras 

(produktionstekniker 2, 2015-03-24) användes högerarmens resultatfil.  
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Bilaga 16 Tider för tåhopp. 
Tiderna angivna i tabellen nedan är de som användes analys av 

Inklinometerarna. 

Datum Produktionstekniker Tåhopp start Tåhopp avslut 

 

2015-03-20 

1 07:30:30 14:40:30 

2 07:21:30 13:51:30 

3 07:28:05 13:49:30 

 

2015-03-24 

1 07:08:30 15:29:00 

2 07:18:30 15:21:30 

3 07:12:30 15:22:30 

 

2015-03-27 

1 07:18:30 15:12:30 

2 07:33:30 14:14:30 

3 07:13:30 13:02:30 
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Bilaga 17 Tider och arbetsuppgifter som användes vid analys 
Datum 

2015-03-20 

Produktionstekniker 1 Produktionstekniker 2 Produktionstekniker 3 

Tidpunkt Arbetsuppgift Tidpunkt Arbetsuppgift Tidpunkt Arbetsuppgift 

07:31:00 Start 07:22:00 Start 07:29:00 Start 

07:31:30 Övrigt 07:22:30 Övrigt 07:29:30 Övrigt 

07:35:30 C-klass 07:35:30 C-klass 07:35:30 C-klass 

08:42:30 Övrigt 08:42:30 Övrigt 08:42:00 Övrigt 

09:32:30 C-klass 09:32:30 C-klass 09:32:00 C-klass 

10:13:30 Övrigt 10:05:30 Övrigt 10:05:30 Övrigt 

10:30:00 Rast 10:30:00 Rast 10:30:00 Rast 

11:15:00 Övrigt 11:15:00 Övrigt 11:15:00 Övrigt 

11:29:30 C-klass 11:33:30 C-klass 11:28:30 C-klass 

11:51:30 Övrigt 12:09:30 Övrigt 11:51:30 Övrigt 

13:22:30 C-klass 13:20:30 C-klass 13:26:30 C-klass 

13:46:30 Övrigt 13:49:30 Övrigt 13:46:30 Övrigt 

14:40:30 Slut 13:51:30 Slut 13:49:30 Slut 
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Datum 

2015-03-24 

Produktionstekniker 1 Produktionstekniker 2 Produktionstekniker 3 

Tidpunkt Arbetsuppgift Tidpunkt Arbetsuppgift Tidpunkt Arbetsuppgift 

07:09:00 Start 07:20:00 Start 07:13:00 Start 

07:09:30 Övrigt 07:20:30 Övrigt 07:13:30 Övrigt 

07:34:00 C-klass 07:27:00 C-klass 07:27:00 C-klass 

08:18:30 Övrigt 08:22:00 Övrigt 08:19:00 Övrigt 

09:34:30 C-klass 09:33:00 C-klass 09:36:00 C-klass 

10:00:30 Övrigt 10:16:00 Övrigt 10:12:00 Övrigt 

10:30:00 Rast 10:30:00 Rast 10:30:00 Rast 

11:15:00 Övrigt 11:15:00 Övrigt 11:15:00 Övrigt 

11:30:00 C-klass 11:36:00 C-klass 11:36:00 C-klass 

12:12:30 Övrigt 11:59:30 Övrigt 11:59:00 Övrigt 

13:23:30 C-klass 13:17:00 C-klass 13:19:00 C-klass 

13:52:30 Övrigt 13:53:00 Övrigt 13:52:00 Övrigt 

15:29:30 Slut 15:21:30 Slut 15:22:00 Slut 
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Datum 

2015-03-27 

Produktionstekniker 1 Produktionstekniker 2 Produktionstekniker 3 

Tidpunkt Arbetsuppgift Tidpunkt Arbetsuppgift Tidpunkt Arbetsuppgift 

07:29:00 Start 07:34:00 Start 07:14:00 Start 

07:29:30 Övrigt 07:34:30 Övrigt 07:14:10 Övrigt 

07:31:00 C-klass 07:40:00 C-klass 07:16:00 C-klass 

08:35:00 Övrigt 08:35:00 Övrigt 08:35:00 Övrigt 

10:30:00 Rast 09:39:00 C-klass 09:33:00 C-klass 

11:15:00 Övrigt 10:25:00 Övrigt 10:12:00 Övrigt 

11:40:00 C-klass 10:30:00 Rast 10:30:00 Rast 

12:08:00 Övrigt 11:15:00 Övrigt 11:15:00 Övrigt 

13:30:00 C-klass 13:30:00 C-klass 11:44:00 C-klass 

14:10:00 Övrigt 14:10:00 Övrigt 12:08:00 Övrigt 

15:12:30 Slut 14:14:30 Slut 13:02:00 Slut 
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Bilaga 18 Grafer med vinklar per inklinometer 
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