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Sammanfattning
Detta examensarbete på magisternivå har utvärderat ett nytt arbetsupplägg för montörer vid
centralväxelmonteringen på Scania i Södertälje. Arbetsupplägget innebär en uppdelning av montörens
arbetsuppgifter i montering och materialservering samt en halvering av takttiden. Med förslaget kommer
montörerna att endast utföra värdeskapande arbetsuppgifter (montering) medan de icke-värdeskapande
arbetsuppgifterna som exempelvis hämtning och presentering av detaljer läggs över på en ny arbetsroll,
materialserverare. Eftersom arbete som innehåller korta cykeltider samt hög grad av repetitivitet medför en ökad
risk för uppkomst av arbetsrelaterade besvär vill Scania undersöka det nya arbetsupplägget.
Studien har utvärderat tre olika arbetsupplägg; materialservering, montering med en halverad takttid samt
kombination av servering/montering, med avseende på fysisk exponering. För utvärderingen mättes
muskelaktivitet i trapezius, arbetsställning för handled samt skattning av ansträngning och fysiskt obehag. Vidare
bedömdes arbetsuppläggen efter Scania Ergonomistandard (SES). Studien undersökte även hur montörerna
uppfattade arbetsuppläggen, arbetsmiljön i stort samt tidigare besvärsförekomst i rörelseorganen. Avslutningsvis
studerades hur de nya arbetsuppläggen påverkade kvalitetsavvikelser.
Undersökningen indikerar att en halvering av takttiden resulterar i en minskad tid för muskulär vila samt ökad
risk för kvalitetsavvikelser. Serveringsmomenten tenderar till att påverka montörernas koncentration negativt
men bidrar samtidigt till mindre extrema handledsvinklar och mer paus för händerna. Kombination av
servering/montering bidrar till en större variation i arbetet samt en lägre grad av upplevd ansträngning.
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Abstract
This thesis evaluates a change in working conditions for assembly workers at Scania in Södertälje. The new way
of working implies reduced cycle time and a split of work task to consist of either value adding activities or nonvalue adding activities. Since reduced cycle time and variation are risk factors for WMSD, Scania wishes an
evaluation of the new working conditions.
This study has evaluated three different working conditions; material kitting, assembly with reduced cycle time
and a combination of assembly and material kitting. Assessment of muscular activity (m.trapezius), wrist
positions and movements, rating of perceived exertion and discomfort, risk assessment with Scania Ergonomic
Standard (SES), interviews regarding the assembly worker´s view on the new working conditions and previous
prevalence of disorders have been carried out.
The study indicates that a reduced cycle time lowers the time for muscular rest and increases the number of
quality deficiencies. On the one hand material kitting tends to negatively affect the assembly workers
concentration, and on the other to reduce extreme wrist positions and increase rest. A combination of assembly
and material kitting provides more variation and a lower rating of perceived exertion.
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Förord
Vi är mycket glada att vi fått möjlighet att göra vårt examensarbete på Scania där vi har
mottagits med stort engagemang, vilket gjort att vi har känt oss välkomna. Vi vill rikta ett
stort tack till följande personer som hjälpt till och gjort projektet möjligt:
Lars Hanson, vår huvudhandledare på Scania som initierade projektet och som har varit till
stor hjälp under projektets gång. Linda Rose (universitetslektor) och Jörgen Eklund
(professor) vid KTH STH avdelningen för Ergonomi för guidning under projektets gång
Mikael Forsman (docent och enhetschef) och Eva Bernmark (doktorand) vid Yrkes- och
miljömedicin vid Karolinska Institutet som instruerat oss i användningen av mätutrustning för
muskelaktivitet och handledsrörelser samt hjälp vid dataöverföring. Gert-Åke Hansson
(docent) Arbets- och Miljömedicin vid Lunds universitet för bearbetning och hjälp med
analysprogrammen.
Anne Clausén och Lena Nord-Nilsson ergonomer vid Scania hälsan, Bert Karlsson
produktionsledare vid centralväxelmonteringen samt Jenny Nilsson produktionstekniker vid
motormonteringen för en inblick i Scanias arbetssätt. Per Mårtensson och övriga medarbetare
på TPX för ett varmt bemötande som gjort att vi känt oss som hemma.
Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till alla montörer vid centralväxelmonteringen
och speciellt vid Diffline. Utan er hade detta projekt inte kunnat genomföras.
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Ordlista
Aktionspotential (nervimpuls) - en snabb förändring av spänningen över en nervcells
membran som används för signalering mellan olika nervceller
Datalogger – en elektronisk enhet som registrerar data över tid eller i relation till placering
antingen inbyggda eller externa instrument eller sensorer
Balansering – fördelning av arbetsmoment över en monteringslinje
Belastningsdos – begrepp vid bedömning av en arbetssituation som mått på den sammanlagda
belastningen
EMG (Elektromyografi) - elektrisk aktivitet i musklerna vid kontraktion
Ergometercykel - en motionscykel för mätning av effektuttag från muskler
Extension - sträckning av en led
Flexion - böjning av en led
Goniometer – instrument för att mäta ledvinklar, hastighet och acceleration
Icke-värdeskapande moment - definieras i denna rapport som processer som inte medför en
värdeökning hos produkten som kunden är beredd att betala för, som t ex hämtning av detaljer
Isometrisk – en kontraktion som sker utan att muskelns längd förändras, t.ex. när man – med
armen stilla – håller ett föremål eller ett verktyg
Lateralt - utåt sidan
Medialt - inåt mot kroppens mitt(linje)
Monteringslinje – en bana vid vilken montering av en produkt sker som antingen kan löpa
automatiskt (taktad) eller dras fram manuellt i egen takt (otaktad)
MSD (musculoskeletal disorders) - muskuloskeletala besvär
MVC - maximun volontary contraction
MVE - maximun volontary emg
Palett - bricka med stativ för montering av växel och även plats för servering av detaljer
Radial deviation - handledsböjning åt tumsidan
Referenskontraktion – referensmätning som måste göras på varje deltagare innan mätning av
såväl muskelaktivitet samt ledvinklar sker, för att möjliggöra analys av mätdatan i relation till
deras individuella referensvärden
Reliabilitet - anger tillförlitligheten vid mätningar
Repetitiv - beskrivning av hur en belastning upprepas
RVC - reference volontary contraction
Rörelseapparaten/-organen - system av stödjevävnader, ben och ligament, som utgör kroppens
stomme, lederna som gör rörelserna möjliga, och muskler som utför rörelserna
SES - Scania Ergonomistandard
SPS - scania produktionssystem
SPSS - statistical package for the social sciences
Taktad monteringslinje – se monteringslinje
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Takttid – definieras som den maximala tidsåtgången för att producera en enhet av en viss
produkt för att möta efterfrågan, översätts ofta till cykeltid
Testrigg/-område - ett avgränsat område för exempelvis test av monteringsvänlighet av nya
produkter eller ett nytt arbetssätt
Ulnar deviation – handledsböjning åt lillfingersidan
Validitet - ett mått på hur väl man mäter det man avser att mäta
Värdeskapande moment - definieras i denna rapport som processer vilka medför en
värdeökning hos produkten som kunden är beredd att betala för, som t ex montering
WMSD (work-related musculoskeletal disorders) – arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär
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Inledning
Bakgrund
Scania har som mål att öka sin produktionstakt från 80 000 till 150 000 lastbilar årligen fram till år 2015 med
bibehållen personalstyrka. För att möta den nya produktionstakten behöver produktionen inom
centralväxelmonteringen effektiviseras och monteringens takttid halveras. Den minskade takttiden ska nås
genom att flytta de icke-värdeskapande arbetsmomenten från monteringslinjen. Montering vid centralväxeln
innehåller idag både värdeskapande och icke-värdeskapande moment (värdeskapande moment definieras i denna
rapport som processer vilka medför en värdeökning hos produkten som kunden är beredd att betala för).
För att nå den halverade takttiden föreslås införandet av en ny arbetsroll, materialserverare, som har till uppgift
att leverera rätt material vid rätt tidpunkt till montörerna. Förslaget innebär att montörerna ska rotera mellan
arbetsrollen som montör och materialserverare. Indelningen i olika arbetsroller medför att montörens arbete
påverkas och arbetet blir mer repetitivt. Dessutom riskerar arbetet att bli mer fixerat vid arbetsstationen och att
det inte ges samma möjlighet till variation i arbetet.
Scania arbetar efter en produktionsfilosofi, Scania produktionssystem (SPS), som bygger på tre kärnvärden;
kunden först, respekt för individen och kvalitet och arbetar aktivt med ständiga förbättringar, bland annat
förbättringar i arbetsmiljön. Mot denna bakgrund önskar Scania få förslaget på den nya arbetsrollsfördelningen
utvärderad, för att bedöma om den är lämplig ur ett belastningsergonomiskt perspektiv.
Projektet har initierats för att undersöka ett förslag på förändrad arbetsroll för montörer samt hur en halverad
takttid påverkar den fysiska exponeringen. I studien har tre olika arbetsupplägg; materialservering, montering
med halverad takttid samt kombination av materialservering/montering, utvärderats med avseende på fysisk
exponering.

Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att identifiera förekomsten av riskfaktorer för arbetsrelaterade belastningsbesvär vid tre
olika arbetsupplägg (se kapitel 5 för en beskrivning av dessa) samt hur dessa påverkar kvalitetsutfallet.
Undersökningen avser att besvara följande frågeställningar för att utröna vilket arbetsupplägg som medför störst
respektive minst fysisk exponering på montörerna:


Hur skiljer sig muskelaktiviteten i trapezius övre del (m. trapezius pars descendens) mellan de olika
arbetsuppläggen?



Hur skiljer sig handledsrörelser med avseende på hastighet och position mellan de olika
arbetsuppläggen?



Hur skiljer sig montörernas upplevda fysiska ansträngning och kroppsligt obehag vid de olika
arbetsuppläggen?

Avgränsningar
Studien genomfördes under 10 veckor vid centralväxelmonteringen på Scania i Södertälje.
Mätningar av fysisk belastning genomfördes vid en arbetsstation och på fem montörer.
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2

Teoretisk referensram
Detta kapitel behandlar referensramen för projektet och ger en introduktion till begreppen ergonomi och
belastningsergonomi. Vidare beskrivs psykosociala faktorer, delar av arbetsmiljölagen, skade- och
olycksstatistik och riskfaktorer för uppkomst av arbetsrelaterade besvär. Slutligen behandlas kopplingen mellan
ergonomi och effekter på kvalitets- och produktivitetsutfall.
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Studien inriktar sig på bedömning av ergonomiska aspekter vid centralväxelmonteringen. Det finns olika
definitioner av ergonomi och ibland avses endast fokus på fysisk belastning. I denna studie kommer en bredare
definition av ergonomi att användas. Författarna ställer sig bakom International Ergonomics Associations (IEA)
definition, som av Ergonomisällskapet i Sverige översätts till:
"Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett
helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation i syfte att optimera
hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter och system."
(Arbetsmiljöverket, 2010)
Denna definition lyfter bland annat fram ett fokus på en optimering av systemets prestanda. Projektet har dock
en tyngdpunkt på bedömning av belastningsergonomi men undersöker även psykosociala faktorer kopplat till
arbetet. Belastningsergonomi är ett område som till exempel behandlar belastning på andnings- och
cirkulationsorganen, skelettet, leder, muskler och nerver samt kroppens energiomsättning.

Litteraturstudie
Utifrån den teoretiska referensramen har en litteraturstudie genomförts. Sökningar efter
artiklar, rapporter, avhandlingar och examensarbeten har gjorts i olika omgångar under hösten
2009 och våren 2010. Vetenskapliga artiklar av intresse för studien söktes ifrån databaserna
Scopus, Ergonomics Abstracts samt Science Direct utifrån specifika sökord som t.ex.;
Tabell 2.1 Exempel på sökstrategi för litteraturstudien.
Källa

Sökord

Antal träffar

ScienceDirect

atk: ergonomics AND
quality AND assembly

13

ScienceDirect

atk: ergonomic AND
assembly

58

Några relevanta artiklar hittades.

ScienceDirect

atk: repetitive work OR

40

Några artiklar av intresse hittades.

Några artiklar av intresse hittades.
Utifrån dessa artiklars referenslistor kunde
andra artiklar inom ämnet hittas.

repetitive job AND

Utifrån dessa artiklars referenslistor kunde
andra artiklar inom ämnet hittas.

(alf): assembly
ScienceDirect

atk: repetitive work OR

Kommentar

27

Några artiklar av intresse hittades.

repetitive job AND
ergonomics

Utifrån dessa artiklars referenslistor kunde
andra artiklar inom ämnet hittas.

Förklaring atk = sökning på abstract, title och keyword, alf = all fields
Sökningar gjordes även utifrån artiklars referenslistor samt författare. Rapporter, avhandlingar och
examensarbeten söktes via Googles sökmotor, Arbetsmiljöverkets hemsida och från Arbets- och miljömedicin
vid Göteborgs universitet. Information har även hämtats från följande tryckta verk; Arbete och teknik på
människans villkor (Bohgard et al., 2008), Arbetslivsfysiologi (Toomingas, 2008), Ökad produktivitet – en fråga
om att engagera personalen och använda tiden rätt (Liukkonen, 1992) samt Evaluation of human work (Wilson
och Corlett, 2005).
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Psykosociala faktorer kopplat till ergonomi
Den psykosociala arbetsmiljön är av stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Det kan exempelvis vara i form
av goda relationer till arbetskamrater, stimulerande arbetsuppgifter, möjlighet att påverka sin arbetssituation och
att kunna sätta arbetsinsatsen i ett större sammanhang. Vidare är det viktigt att känna delaktighet och upplever att
man utför något som är meningsfullt. Det som arbetsmiljöverket definierar som starkt styrt arbete får normalt sett
inte förekomma. Kombinationen med liten kontroll över sin arbetssituation och höga krav har en negativ
inverkan på hälsan.
Karasek et al. (1981) har i krav-kontrollmodellen illustrerat detta samband vilken senare har kompletterats med
socialt stöd i arbetet (se figur 2.1). Modellen illustrerar att höga krav kombinerade med litet besluts- eller
handlingsfrihet och tillsammans med en låg grad av socialt stöd innebär en ökad risk för ohälsa (Theorell, 2003).
Därför räcker det inte bara att studera fysiska faktorer för att förstå en arbetsmiljö utan det är av stor betydelse att
även studera psykologiska aspekter. Exempelvis lyfter Ingela Thylefors (2008) fram orsaken till ohälsa kopplat
till arbetet under slutet av 1990- och början av 2000-talet främst berodde på att den psykosociala arbetsmiljön
försämrades. Vilket skedde bland annat på grund av en bristfällig arbetsorganisation, ökade effektivitetskrav
samt stress till följd av hastiga och upprepade förändringskrav. Detta är en intressant aspekt att lyfta med till
projektet då perspektivet kring psykosocial arbetsmiljö innebär ett behov av att applicera en helhetssyn på
arbetsmiljön, genom att exempelvis studera sociala faktorers inverkan samt arbetets krav (Thylefors, 2008).

Figur 2.1 Från Theorell, 2003, baserad på Karasek och Theorell Healthy Work, 1990
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Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter baserat på arbetsmiljölagen. Lagarna kompletteras i dessa föreskrifter och
anger mer i detalj de krav och skyldigheter som ställs beträffande arbetsmiljön, exempelvis gällande vissa typer
av risker, psykisk påfrestning, fysiska belastningar, farliga ämnen eller maskiner. Arbetsmiljöverket lyfter fram
att lagen inte bara syftar till att förebygga olycksfall och ohälsa utan även att uppnå en god arbetsmiljö
(Arbetsmiljöverket, 2009). För att göra detta syfte mer begripligt och applicerbart krävs det dock att man
definierar vad man menar med och vilka kriterier som ställs upp kring en god arbetsmiljö:
Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och
tekniska utvecklingen i samhället... Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika
förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i
utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans
eget arbete. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte
utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall
även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete skall
undvikas eller begränsas. Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social
kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. Det skall vidare
eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling
liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar.
(Arbetsmiljöverket, 2009, s.20)
Föreskrifter kring hur arbetet för att skapa en god arbetsmiljö ska ske presenteras vidare i lagen. I kapitlet
allmänna skyldigheter betonas en gemensam strävan; ”Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att
åstadkomma en god arbetsmiljö” (Arbetsmiljöverket, 2009, s.28).
För att upprätthålla strävan och arbetet mot en god arbetsmiljö krävs ett kontinuerligt och systematiskt arbete
med dessa frågor. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete definieras som; ”arbetsgivarens arbete med att undersöka,
genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” (Arbetsmiljöverket, 2001, s.7)
Vidare poängteras att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga
verksamheten och skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för
arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2001).

AFS 1998:1 Belastningsergonomi
AFS 1998:1 (Arbetsmiljöverket, 1998) tar upp mer specifika lagordningar och föreskrifter rörande
belastningsergonomiska aspekter. Nedan presenteras ett urval av dess paragrafer som är av stor vikt i projektet.
Arbetsställningar och arbetsrörelser
2 § Arbetsgivaren skall så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbete och arbetsplatser så att
arbetstagarna kan använda för kroppen gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser. Långvarigt eller ofta
återkommande arbete med böjd eller vriden bål liksom med händerna över axelhöjd eller under knähöjd skall
undvikas. Detsamma gäller arbete som innebär kraftutövning i ogynnsamma arbetsställningar.

Manuell hantering och annan kraftutövning
3 § Arbetsgivaren skall se till att arbete som kräver kraftutövning så långt det är praktiskt möjligt ordnas och
utformas så att arbetstagaren kan arbeta med arbetsobjekt, arbetsutrustning, reglage, material eller
personförflyttningar utan att utsättas för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar.
Ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete
4 § Arbetsgivaren skall se till att arbete som är ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet normalt inte
förekommer. Om särskilda omständigheter kräver att en arbetstagare utför sådant arbete skall riskerna för
ohälsa eller olycksfall till följd av hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar förebyggas genom
arbetsväxling, arbetsutvidgning, pauser eller andra åtgärder som ökar variationen i arbetet.
6 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om:
– lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser
– hur teknisk utrustning och hjälpmedel skall användas
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– vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig manuell hantering medför
– tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler
(Samtliga paragrafer är hämtade ifrån arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om belastningsergonomi,
Arbetsmiljöverket, 1998, s.5-6)
Utöver de fysiska belastningar som vissa arbetsmoment kan orsaka tas även psykisk belastning upp som en
bidragande faktor. Psykisk belastning kan in sin tur orsaka muskelspänningar och därmed förstärka effekterna av
den fysiska belastningen. Stark tidspress, för höga krav på sig själv eller från andra eller stor koncentration vid
hantering av ömtåliga bördor är exempel på faktorer som kan bidra till att den fysiska belastningen ökar. Andra
sådana negativa faktorer är bristande handlingsutrymme och bristfälligt socialt stöd (Arbetsmiljöverket, 1998).

7

Skadestatistik/Riskfaktorer - Monteringsarbete
I Sverige arbetade år 2008 cirka 59 000 personer som montörer och 25 000 av dessa inom fordonsindustrin
(Arbetsmiljöverket, 2008). Monteringsarbete består till stor del av repetitivt, monotont och starkt bundet arbete
(Möller, 2001; Moestam, 2002; Arbetsmiljöverket, 1998) som var för sig innebär en riskfaktor för uppkomsten
av arbetsorsakade besvär. Montörer inom fordonstillverkning är en särskilt utsatt yrkesgrupp med högst andel
rapporterade arbetsorsakade besvär för män (Arbetsmiljöverket, 2008) och där de kvinnliga montörerna har
högst andel anmälda belastningssjukdomar (Arbetsmiljöverket, 2007a; 2007b) se figur 2.2.

Figur 2.2 Antal belastningssjukdomar per 1 000 sysselsatta. Statistik från Arbetsmiljöverket, 2007b
Arbetsmiljöverket har även undersökt vilka som är de vanligaste orsakerna till arbets-relaterade besvär hos
montörer och hur dessa förhåller sig till övriga yrken (se figur 2.3). De vanligaste orsakerna till besvär hos
montörer beror på påfrestande arbetsställningar, tung manuell hantering och repetitivt arbete vilka är vanligare
orsaker till besvär inom monterings-yrken än för genomsnittet för samtliga yrken.
De vanligaste orsakerna till besvär
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Figur 2.3 De vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär hos montörer. Figuren baseras på statistik från
Arbetsmiljöverket, 2008
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De kroppsdelar där besvär främst uppkommit är lokaliserade till de övre extremiteterna samt rygg (se figur 2.4).
För dessa kroppsdelar är dessutom monteringsarbete starkt överrepresenterat.
Andel sysselsatta som haft besvär i olika kroppsdelar under de senaste 12 månaderna
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hand, handled
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höftled, ben, knä

Figur 2.4 Andel sysselsatta med besvär i olika kroppsdelar under de senaste 12 månaderna. Figuren baseras på
statistik från Arbetsmiljöverket, 2008
För uppkomst av belastningssjukdomar är de övre extremiteterna överrepresenterade (figur 2.5). Axel/skuldra,
hand/finger, rygg och nacke är särskilt utsatta för arbetsskador hos både kvinnor och män. Den vanligaste
orsaken till belastningssjukdom är repetitivt arbete följt av arbete i obekväma arbetsställningar.
Som framgår av statistiken så är ofta fler än en faktor inblandad vid uppkomsten av arbetsrelaterade besvär.
Mycket forskning belyser just betydelsen av den samlade belastningsdosen genom att ett antal riskfaktorer
samverkar (Arbetsmiljöverket, 1998; Kilbom, 1994; Möller, 2001; National Institute for Occupational Health,
1997; Kumar, 2001). Med hjälp av statistiken kan potentiella riskfaktorer identifieras för framtida
arbetsrelaterade besvär så att dessa kan förebyggas.
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Figur 2.5 Bidragande exponeringsfaktorer samt i vilka kroppsdelar besvären uppstått och baseras på statistik från Arbetsmiljöverket, 2007a.
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Fysiska riskfaktorer
De tidigare nämnda fysiska riskfaktorerna dvs. repetitivitet, kropps-/arbetsställning, yttre belastning och
vibration stämmer väl överens med de som Wells et al. (2007) presenterade i en genomgång av ett antal
översiktsartiklar rörande riskfaktorer för uppkomst av muskuloskeletala besvär (msd) samt arbetsrelaterade
muskuloskeletala besvär (wmsd). De riskfaktorer Wells et al. fann var:


kraftfull fysik ansträngning (forceful exertion)



obekväm arbetsställning



statisk kroppsställning/hållning



repetitivitet



vibration



kyla

Dessa riskfaktorer stöds även av ett antal andra studier (Kilbom 1994; Punnette och Wegman, 2004; National
Institute for Occupational Health, 1997). Sambandet mellan riskfaktorerna och uppkomst av msd/wmsd blir
dessutom ännu starkare om faktorerna kombineras. Kilbom (1994) betonar betydelsen av hur riskfaktorerna
påverkar varandra. Det är därför viktigt att bedöma den samlade belastningsdosen från ett flertal olika faktorer
istället för att endast undersöka enskilda faktorer. Det saknas dock kunskaper om de samverkande
riskfaktorernas individuella bidrag till den totala belastningsdosen även om forskning visar att de samverkar
(Kilbom, 1994; Kumar, 2001). Kilbom tar dessutom upp att det finns individuella skillnader mellan olika
personer som påverkar risken. För handleden ör obekväma arbetsställningar och särskilt i kombination av kraft,
repetition och duration en riskfaktor för uppkomst av muskuloskeletala besvär (Bernard, 1997).
Det finns stöd för att även psykologiska och sociala faktorer har inverkan på uppkomsten av akuta eller kroniska
arbetsrelaterade besvär. Sådana faktorer kan exempelvis vara att arbetet är styrt eller bundet och att det finns en
tidspress eller att det saknas möjlighet att planera/styra sitt eget arbete (Bongers et al., 1993; Kilbom, 1994;
Arbetsmiljöverket, 1998).

Repetitivt arbete
Trenden inom industrin pekar på allt kortare cykeltider och en reducering av icke-värdeskapande tid (Wells et
al., 2007). Detta ligger i linje med projektets utgångspunkt där montörens icke-värdeskapande arbetsmoment
lyfts bort från produktionslinjen så för att cykeltiden ska kunna kortas. Detta är problematiskt ur flera perspektiv
eftersom arbetet då tenderar att bli mer repetitivt och styrt. Som tidigare belysts så innebär repetitivt arbete en
ökad risk för uppkomst av msd/wmsd (Kilbom 1994; Wells et al., 2007; Punnett et al., 2004; National Institute
for Occupational Health, 1997; Kumar, 2001; Arbetsmiljöverket, 1998).
Korta cykeltider innebär dessutom mindre utrymme för motorisk variation (Wells et al., 2007) vilket kan
medföra mindre utrymme för vila och återhämtning för muskler och senor. Studier som jämfört skillnad i
motorisk variation mellan erfarna och mindre erfarna styckare (Madeleine et al., 2008) har visat att erfarna
styckare i större grad växlar mellan olika motoriska program för liknande arbetsuppgifter. Detta tros vara
orsaken bakom lägre belastning eftersom det ger bättre möjligheter för återhämtning. Senorna är särskilt utsatta
vid aktiviteter som inte medför vila eftersom senorna har sämre förmåga till näringsförsörjning än musklerna. De
saknar även den möjlighet till aktiv variation som musklerna har. De är således aktiva eller icke aktiva beroende
av extern exponering från muskler eller skelett (Hellström, 2008).
Trots att repetitivitet är en välkänd riskfaktor så saknas en gemensam definition och metod för hur det ska mätas
(Kilbom, 1994; Mathiassen, 2006; Latko et al., 1999). En vanligt förekommande definition gällande de övre
extremiteterna är den som presenterats av Silverstein et al. (1986). Silverstein gör en distinktion mellan hög-låg
grad av repetitivitet och mellan hög-låg kraft.


Hög repetitivitet dvs. arbetscykel som är kortare än 30 sekunder eller där samma arbetscykel utgör mer
än 50 % av arbetet.



Låg repetitivitet dvs. arbetscykel som är mer än 30 sekunder eller där samma arbetscykel utgör mindre
än 50 % av arbetet.



Stor kraft dvs. arbete där den erforderliga genomsnittliga handkraften överstiger 4 kg (39,2 Newton)



Liten kraft dvs. arbete där den erforderliga genomsnittliga handkraften understiger 4 kg (39,2 Newton)

Kilbom (1994) gör en definition på hur likartade arbetscyklerna är (similarity) och hur ofta den upprepas dvs.
deras frekvens (frequency) se figur 2.6. Med arbetscykel menas rörelsen för ett arbetsmoment från start och
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tillbaka till ursprungsläget. Den tiden detta tar kallas cykeltid (Hellström, 2008). En arbetscykel kan i sin tur
delas in i mindre rörelser, rörelsecykler och ännu mindre rörelseelement (Möller, 2001).

Figur 2.6 Figuren illustrerar begreppet likhet. Figuren är lånad från Therése Möller (Möller, 2001) och baseras
på Mathiassen och Winkel (Mathiassen och Winkel, 1995).
Kilbom (1994) skiljer på monotont och repetitivt arbete, och menar att monotont arbete har en bredare innebörd
och inte är lika väldefinierat. Monotont arbete omfattar även psykologiska faktorer. Repetitivt arbete har ofta
inslag av ensidighet men ensidigt arbete behöver inte vara repetitivt. Arbetsmiljöverket använder sig av
definitionen ensidigt upprepat arbete som innebär att man ”utför en eller några få arbetsuppgifter, med liknande
arbetsrörelser som upprepas om och om igen under en väsentlig del av arbetsdagen” (Arbetsmiljöverket, 1998,
s.28). Det finns ett antal andra faktorer som ökar den totala belastningsdosen vid repetitivt arbete. Några
riskfaktorer är krav på kraft, precision och hastighet (Kilbom, 1994; Laursen et al., 1998; Escorpizo och Moore,
2007; Hellström, 2008).
En vanlig åtgärd för att motverka repetitivt arbete är arbetsutvidgning alternativt arbetsrotation (Möller, 2001;
Möller et al., 2004). Med arbetsrotation menas en rotation mellan olika liknande arbetsuppgifter. För att en
arbetsrotation ska vara effektiv ur ett belastningsergonomiskt perspektiv krävs det att belastningsprofilen skiljer
sig åt mellan arbetsstationerna. Arbetsutvidgning innebär en berikning av arbetsuppgifterna och en mental
variation som exempelvis en kombination av monteringsarbete med administrativt arbete (Möller, 2001).

Samband mellan arbetsmiljö och kvalitetsutfall
Som tidigare nämnts består monteringsarbete till stor del av repetitivt, monotont och hårt styrt arbete med
standardiserade arbetsmoment. Arbetet utgörs till stor del av invanda rörelser vilket medför att det kan vara svårt
att upprätthålla koncentrationsnivån, vilket i sin tur kan medföra att misstag och kvalitetsproblem uppstår. Detta
kan motverkas genom arbetsberikning och arbetsutvidgning och kan i sin tur medföra att den anställde får ökad
kunskap om orsaker till kvalitetsbrister (Moestam, 2002). Ergonomiska aspekter på arbetsmiljön som buller,
ljusförhållanden och temperatur är andra exempel på faktorer som har inverkan på kvalitetsutfallet (Eklund,
1997; Abrahamsson, 2000; Axelsson, 2000). Ytterliggare exempel på ergonomiska faktorer som påverkar
kvalitetsutfallet är kompetens, motivation, arbetsställning och detaljernas monterbarhet (Eklund, 1997; Axelsson,
2000).

Exempel på ergonomiska effekter på kvalitet inom fordonsmontering
Eklund (1995) undersökte ergonomiska brister i form av fysiska och psykiska aspekter och dess inverkan på
kvalitetsutfallet i en svensk bilmonteringsfabrik. I studien undersöktes åtta avdelningar genom att ta stickprov på
färdigmonterade bilar och intervjuer med både montörer och kvalitetsinspektörer. Resultatet visade att
ergonomiska brister i arbetet ökade kvalitetsproblemen nästan trefaldigat. Studien tar upp ett antal ergonomiska
faktorer som påverkat kvalitetsbristerna bl.a. obekväma arbetsställningar och otillfredsställande monterbarhet
vilket ledde till såväl fysisk som psykisk påfrestning. Studien visade även ett antal organisatoriska faktorer som
bidrog till kvalitetsbristerna. Några av dessa var tidspress, statusskillnader och arbetsmängd mellan montörer och
kvalitetsinspektörer, brister i möjligheten att påverka sitt arbete genom förbättringsförslag vilket tillslut
påverkade motivationen att utföra ett bra arbete.
I en annan studie visade Axelsson (2000) att förbättringar av de ergonomiska faktorerna bidragit till en
kvalitetsförbättring på mellan 30-50 %. Eklund (1995) och Axelsson (2000) tar upp vikten av intern kvalitet.
Intern kvalitet syftar på kvalitet inom företaget mellan anställda (interna kunder) exempelvis mellan montörer.
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Det är av stor vikt för både den interna som externa kvaliteten att monteringen utförs korrekt från början så att
kvalitetsavvikelse inte byggs in i produkten. För att detta inte ska ske bör kvalitetskontrollen flyttas till
montörerna själva. Detta stöds även av Moestam (2002) som i sin doktorsavhandling visar att minskat
arbetsinnehåll med sämre överblick över helheten och mindre ansvar för det egna arbetet riskerar att orsaka
kvalitetsproblem. Genom att förlägga kvalitetskontrollen längre fram i kedjan missas en potential till ökad
inlärning och yrkeskunnande.
Falck et al. (2009) fann i en liknande studie av olika monteringsmoment i en svensk bilfabrik en stark korrelation
mellan andelen kvalitetsavvikelse och brister i den fysiska belastningsergonomin. 58 monteringsmoment ingick i
studien och representerade olika ergonomiska risknivåer: high ergonomic risk, medium ergonomic risk och low
ergonomic risk. Stickprov gjordes liksom hos Eklunds studie på färdigmonterade bilar och upptäckta
kvalitetsavvikelse härleddes till respektive monteringsstationer. Studien visade att dålig ergonomi (high och
medium ergonomic risk level) ökade risken för kvalitetsavvikelse med upptill 8,3 gånger jämfört med low
ergonomic risk level. I studien bedömdes den ergonomiska arbetsmiljön ur främst ett fysiskt
belastningsergonomiskt perspektiv och redovisar inte hur hänsyn till psykiska faktorer tagits. Det är därför svårt
att dra slutsatser om de fysiska belastningsergonomiska förutsättningarna ensamt orsakat kvalitetsavvikelsen.

Samband mellan arbetsmiljö och produktivitet
Utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv är det enligt tidigare forskning intressant att studera kopplingen mellan
ergonomiska förbättringar och ökad produktivitet. Paula Liukkonen (1992) behandlar begreppet produktivitet
och definierar det som relationen mellan ett produktionsresultat och den uppoffring som krävs för uppgiften mätt
t.ex. i timmar, antal anställda eller i kronor.
Helander (1991) visade på ett samband mellan ergonomi och produktivitet men att det är svårt att utröna vilken
faktor som bidragit till ökad produktivitet. Studien lyfte fram att ergonomiska förbättringar agerar som en
katalysator för ökad produktivitet i samspel med hög delaktighet hos personalen. Andra effekter av de
ergonomiska förbättringarna var att de i sin tur även ledde till en reducerad sjukfrånvarofrekvens (Helander,
1991). Hendrick (2003) visar att ergonomiska förbättringar som reducerat muskel- och skelettsjukdomar har
även lett till en ökning av produktiviteten. Hendrick och Helander lyfter fram vikten av delaktighet för att uppnå
ett bra resultat kopplat till exempelvis produktivitet vid ergonomiska förbättringar.
Det råder dock skilda åsikter kring kopplingen mellan ergonomi och produktivitet och här kan Liukkonens
(1992) teorier lyftas fram då hon belyser att hög produktivitet och god arbetsmiljö inte alltid är lätta att förena,
utifrån ett kortsiktigt perspektiv. Hon exemplifierar det som att vi kanske har missförstått vad en ”god
arbetsmiljö” är och tror att ”godhet” är ett mål som uppnås utan ansträngningar. Hon lyfter därför fram att för
att nå en högre produktivitet krävs inte bara teknik utan även ett personalengagemang (Liukkonen, 1992).
Vidare visar forskningen att en högre arbetstillfredsställelse leder till högre produktivitet när arbetarna ges
möjlighet att vara delaktig i utformningen av arbetet samt får feedback över sin prestation (Shikdar och Das,
2003). Ytterligare ett resultat som deras studie tyder på är att möjligheten att vara delaktig i utformningen av sin
egen arbetsstandard visade sig vara en viktig faktor för såväl ökad arbetstillfredsställelse som produktivitet.
Denna forskning stödjer det som Arbetsmiljöverket belyser i paragrafen rörande en god arbetsmiljö.
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Händerna på motorn och
centralväxelmontering
Detta kapitel ger en introduktion till projektet händerna på motorn (HPM) vars syfte är att öka andel
värdeskapande aktiviteter vid monteringslinjen. Vidare beskrivs arbetet vid centralväxelmonteringen.
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Från händerna på motorn (HPM) till händerna på centralväxeln (HPC)
Projektet händerna på motorn (HPM) introducerades under hösten 2008 för att möta nya krav i och med
införandet av en ny motorplattform. Den nya motorplattformen innebar en tillökning av antalet ingående detaljer,
vilket medförde nya krav på en mer yteffektiv monteringslayout. För att nå de nya kraven flyttades de ickevärdeskapande arbetsmomenten från monteringslinjen utåt i produktionskedjan (se figur 3.1). De ickevärdeskapande arbetsmomenten genomfördes av materialserverare vars uppgift var att hämta och presentera
detaljer till montören.

Figur 3.1 Figuren illustrerar hur Scania arbetar för att förflytta de icke-värdeskapande arbetsmomenten från
monteringslinan till leverantörerna (internt dokument, Scania).
För att möjliggöra en introduktion av nya växeltyper samt möta de ökade produktionskraven har Scania valt att
införa HPM projektet på centralväxelmonteringen (Händerna På Centralväxeln). Detta innebär förflyttning av
icke-värdeskapande arbetsmoment utåt i produktionskedjan samt införandet av en ny arbetsroll,
materialserverare.

Observationer vid motormonteringen visade dock att det nya arbetssättet är mer
resurskrävande än det tidigare arbetsupplägget, i och med en ökad manuell hantering hos
logistikavdelningen. Ökningen av den manuella hanteringen beror på att detaljerna måste
hanteras i flera steg än tidigare, bland annat genom omplockning från lastpallar till mindre
lådor.
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Centralväxelmonteringen, DAC
Monteringen av centralväxeln är uppdelad i tre stycken avdelningar; Boggie-, Single- och Diffline (se figur 3.2).
Vid Diffline sker förmontering till Single- och Boggieline och för att monteringsprocessen ska fungera krävs det
att samtliga avdelningar är synkroniserade.

Figur 3.2 Exempelskiss över monteringslinjerna vid centralväxelmonteringen.
Montörerna vid centralväxelmonteringen arbetar i två skift, ett pass på morgonen och ett på dagen. Samtliga
avdelningar startar dagen med ett uppstartsmöte där uppdatering av produktionens status och dagens
rotationsschema gås igenom.
Varje avdelning har var sin produktionsledare (PL) och varje skift har en produktions- samordnare (PS).
Produktionsledaren har ett mer övergripande ansvar för produktionen samt personalansvar.
Produktionssamordnaren arbetar som montör och är en länk mellan montörerna och produktionsledaren.
Montörerna vid respektive avdelning är i sin tur indelade i mindre förbättringsgrupper med specifika
ansvarsområden. Förbättringsgruppsmöten hålls en gång i veckan under 30 min av montörerna själva, där
förbättringar i produktion och arbetsmiljön diskuteras. Exempel på en sådan förbättring kan vara ändringar i
arbetsupplägget vid en monteringsstation. Arbetsmomenten och i vilken ordning de utförs dokumenteras i en
skriftlig arbetsbeskrivning (positionsstandard).

Val av arbetsstation Vågen för belastningsergonomisk undersökning
För att få ökad kunskap om de enskilda arbetsmomenten samt arbetet i stort genomfördes praktik vid Diffline (se
figur 3.3) under tre arbetsdagar. Valet av Diffline gjordes med avseende på att den monteringslinjen innehåller
störst andel manuella moment samt har en taktad bana. Praktiken gav även möjlighet att knyta en personlig
kontakt med montörerna vilket var viktigt för att skapa delaktighet kring studien.
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Figur 3.3 Exempelskiss över Diffline.

I samråd med Lars Hanson (handledare) valdes arbetsstation 5 (Vågen) för den belastningsergonomiska
undersökningen. Valet av Vågen baserades på kriterierna att den skulle gå att simulera i en testrigg, med
begränsat utbud av verktyg och maskiner, samt innehålla många manuella moment och plockning av detaljer.
För att mätningarna skulle efterlikna de verkliga förhållandena i arbetsmiljön genomfördes mätningarna enbart
vid monteringslinjen och inte i den tilltänkta testriggen.
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Metoder
I kapitlet ges en beskrivning av de metoder som använts i projektet. Empirisk data har inhämtats genom både
kvalitativa och kvantitativa metoder; skattningsmetoder, tekniska mätmetoder, observationsmetoder samt
intervju och enkät.
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Projektet avser att studera en viss situation och population, montörer vid centralväxelmonteringen på Scania,
detta innebär en fallstudies ansats. Fallstudien syftar till att samla in såväl kvantitativa som kvalitativa data för
att kunna återge en heltäckande bild av de faktorer som inverkar på montörernas arbetsmiljö. Fallstudier utgår
från ett helhetsperspektiv och används ofta vid studier av processer och förändringar (Patel och Davidson, 2003).
Studiens fokus ligger på fysisk belastningsergonomi men kompletteras av psykosociala studier för att ta ett
vidare ergonomiskt perspektiv kring problematiken.
Wilson (2005) belyser att det är gynnsamt att kombinera flera metoder genom metodtriangulering för att
därigenom motverka de svagheter som finns inom respektive metod. I projektet har därför ett antal olika metoder
använts, både kvalitativa och kvantitativa. Insamling av empirisk data har skett med skattningar, tekniska
mätmetoder, observationer, samt intervjuer och enkät.

Skattningsmetoder
För att få en samlad bild av den fysiska belastningen vid exempelvis monteringsarbete är det värdefullt att
använda sig av ett flertal metoder. Fysisk belastning kan bero av ett flertal faktorer med både fysisk och psykisk
natur. Genom användning av Borgs skattningsskalor kan individens egna upplevelser av arbetsbelastningen
registreras. Detta kan exempelvis vara i form av upplevd ansträngning, obehag eller smärta. Möjligheten till
förnimmelse av ansträngning och smärta bygger på information från kroppens sensorer och hur den
informationen tolkas. Sådan information kan fås från t ex muskler, leder, det kardiovaskulära systemet
(blodcirkulation) och det respiratoriska systemet (Borg, 1982; 1990). Eftersom människan har god förmåga att
tolka signaler från kroppen så kan en subjektiv skattning av den interna exponeringen ge en bra indikation på
arbetsbelastningen.
Borg och Hassmén (2003) menar att det finns en allmänmänsklig subjektiv uppfattning om en svag respektive
stark förnimmelse. Det medför att en lätt respektive stor ansträngning upplevs ungefär lika för olika individer
och medför en möjlighet till interindividuella jämförelser av arbetsbelastningen. Däremot kan olika individer
uppleva olika stor ansträngning vid lika stor yttre belastning (extern exponering). Det innebär att en vältränad
person sannolikt upplever en lägre ansträngning än en otränad person vid samma externa exponering.
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Borgs RPE-skala (Ratings of Perceived Exertion)
RPE-skalan togs fram av Gunnar Borg på 60-talet och konstruerades för bedömning av upplevd ansträngning vid
dynamiskt arbete på ergometercykel och löpband (Borg, 1970; 1998; 2003). Skalan består av 15 steg från ingen
ansträngning alls till maximal ansträngning (se figur 4.1 och 4.2).

Figur 4.1 Borgs RPE-skala och förklaring av skalan graderingar. Från Gunnar Borg och Peter Hassmén,
http://www.svenskidrottsmedicin.se/fyss/artiklar/uppl.html#Borg-CR10-skalan%C2%AE 2008-10-06, hämtad
2009-12-30.
Skalan följer ett linjärt samband med ökad ansträngning och kan ge en indikation av hjärtfrekvens och
syreupptag. Genom att multiplicera siffrorna (6-20) med tio fås en grov uppskattning av pulsen vid dynamiskt
arbete med stora muskelgrupper för kvinnor och män i 30-45 årsåldern (Borg, 2003). Bedömning av
hjärtfrekvens utifrån RPE-skalan skall enligt Borg (1982) inte göras rakt av då hjärtfrekvensen påverkas av ett
stort antal faktorer som exempelvis ålder, kondition, typ av arbete, oro mm. Skalan har visats ha hög reliabilitet
och validitet vid hög och medelhög intensitet (Borg, 1998). Tack vare detta har RPE-skalan fått en utbredd
användning inom träning, rehabilitering och ergonomiska studier (Borg, 2007).
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Borgs CR10-skala (Category-Ratio scale)
CR10-skalan kan användas för bedömning av intensitet av olika förnimmelser exempelvis upplevd smärta, värk
eller andningssvårighet (Borg, 1982). Skalan följer en exponentiell utveckling (positiv acceleration) mellan grad
av förnimmelse och intensiteten på stimuli. Det innebär att en ökning av intensiteten av ett stimuli medför en
ännu större ökning av förnimmelsen. Denna exponentiella ökning stämmer väl överens med hur vi t.ex. uppfattar
smärta (Borg, 1998). Skalan sträcker sig från ingen förnimmelse alls till absolut maximal förnimmelse (se figur
4.2). CR10-skalan har påvisat en god reliabilitet och validitet i ett flertal studier och har ett brett
användningsområde som exempelvis vid bedömning av obehag, smärta, trötthet, smak och lukt (Osvalder et al.,
2008).

Figur 4.2 Borgs CR10-skala, från Gunnar Borg och Peter Hassmén
http://www.svenskidrottsmedicin.se/fyss/artiklar/uppl.html#Borg-CR10-skalan%C2%AE 2008-10-06, hämtad
2009-12-30.
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Kroppskarta
Som komplement till Borgs CR10-skala användes en kroppskarta från Nordiska ministerrådet (från Hägg et al.,
2007). Med hjälp av en kroppskartan (se figur 4.3) markerades var på kroppen som eventuellt trötthet/obehag
upplevdes för att därefter skatta dess intensitet med Borgs CR10-skala.

Figur 4.3 Kroppskarta från Nordiska Ministerrådets frågeformulär rörande besvär från rörelseorganen (från Hägg
et al., 2007)

22

Tekniska mätmetoder
Elektromyografi (EMG)
EMG är en objektiv metod för mätning av muskelaktivitet. Med hjälp av EMG kan kraftutvecklingen i en
muskel mätas eftersom det finns ett nära samband mellan muskelkraft (isometrisk) och EMG signalens amplitud
(integrerad EMG) (Hägg et al., 2004). Med EMG mäts de aktionspotentialer som uppstår när nervimpulser når
muskeln och det sker en depolarisering vid muskelns membran och muskeln kontraheras. Kraftutvecklingen i
muskeln beror på antalet motoriska enheter som rekryteras och med vilken frekvens avfyringen av nervimpulser
sker (Hägg et al., 2008).

Figur 4.4 Registrering av EMG signalens amplitud som här visas i analysprogrammet Catalyst. Bilden är tagen
vid ett analystillfälle

Goniometri (vinkelmätning)
Med en elektrogoniometer kan ledvinklar, hastighet och acceleration mätas. I denna studie har en biaxial
elektrogoniometer används för registrering av ulnar - och radial deviation samt flexion och extension av
handleden (se figur 4.5 för förklaring av handledens rörelsemönster).

Figur 4.5 Handledsrörelser. Modifierad från Hägg (2003) baserad på Rowe CR, Heck CV och Hendryson IE
(1965) Joint motion - Method of measuring and recording.: American Academy of Orthopaedic Surgeons
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SES - Scania Ergonomistandard
I Sverige har bland annat Saab Automobile, Scania och Volvo Personvagnar använt sig av
egna ergonomiska bedömningsmodeller som anpassats till företagens specifika
förutsättningar. Dessa har utvecklats då de existerande bedömningsmodellerna inte ansetts
vara tillräckligt anpassade efter företagens verksamheter. Modellerna BUMS (Saab
Automobile), SES (Scania) och BME (Volvo Personvagnar) har tagits fram för att motverka
arbetsrelaterade belastningsbesvär och kvalitetsbrister (Eklund et al., 2007), öka samarbetet
mellan personalen och då i synnerhet produktionstekniker och skyddsombud (Törnström et
al., 2008). En fördel med modellerna är att dessa är uppbyggda på participation av de
anställda och kräver inte tillgång till en expert inom belastningsergonomi.
Genom att metoderna bygger på hög grad av participation skapas ett gemensamt ägande av processen vilket är en
viktig aspekt för dess fortsatta användning. Vidare skapas ett gemensamt språk mellan exempelvis
produktionstekniker och skyddsombud kring ergonomiska aspekter vilket främjar samarbetet (Eklund et al.,
2007).

Scania använder sig av en egen ergonomisk bedömningsmodell, Scania Ergonomistandard
(SES). SES bygger på bedömningsmodellen BUMS som togs fram av Ergoteknik-funktionen
inom Saabhälsan, Saab Automobile AB i Trollhättan 1995. Utvärderingsmodellen är anpassad
efter svensk arbetsmiljölagstiftning, centralt ställda krav från General Motors International
Organisation och till Scanias verksamhet. SES liksom BUMS finns i två olika versioner,
Produktion och Konstruktion. (Scanias Ergonomistandard, 2008)


SES-Konstruktion syftar till utvärdering av detaljer på konstruktionsstadium och
används främst av konstruktörer och beredare (Scanias Ergonomistandard, 2008).
Eklund (1995) visade att detaljernas konstruktion, deras monteringsbarhet var den
enskilt mest betydelsefulla faktorn för belastningsergonomin vid montering.



SES-Produktion är framtagen för att kunna användas i belastningsergonomiska
utvärderingar av monteringsartiklar/arbetsmoment samt arbetscykler och
arbetsstationer inom produktion. Den är tänkt att i första hand användas av
produktionstekniker, skyddsombud och produktionsledare som genomgått en
utbildning i SES men kan även användas av operatörer.

Genom att montörerna själva genomför den ergonomiska bedömningen, med stöd av en ergonom, avser Scania
att öka kunskapsspridningen av ergonomiska aspekter (personlig kommunikation med Anne Clausén och Lena
Nord Nilsson, 050510). Den ergonomiska bedömningen görs utifrån ett antal bedömningsområden; repetition av
arbetsrörelse, stressorer/arbetsställningar, lyft samt energiåtgång (se tabell 4.1).
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Tabell 4.1 Bedömningsområden i SES – Produktion. Text baserad på SES – Produktion utg.1 2009-03.
1. Repetition av
arbetsrörelse

2. Stressorer/
Arbetsställningar

3. Lyft

4. Energi

1.1 Antal repetitioner
per timme

2.1 Förekommande
arbetsställningar

3.1 Tvåhandslyft,
lyftmoment

4.1 Tryck- och dragkrafter
på hela kroppen

2.2 Åtkomlighet/dold
montering

3.2 Enhandslyft

4.2 Trycka dra med hand,
arm

2.3 Frigång för hand, finger,
detalj eller verktyg

4.3 Trycka, klämma, dra
med finger

2.4 Arbetsområde för hand

4.4 Förflyttning (steg)

2.5 Handgrepp

4.5 Klättra och kliva

2.6 Understödsyta, ytarea vid
tryck

4.6 Åtdragningsmoment
handmaskin

2.7 Detaljernas
storlek/utbredning
2.8 Statisk arbetsställning –
rygg ≥ 5 sek
2.9 Statisk arbetsställning –
nacke ≥ 5 sek
2.10 Arbetsställning handled
2.11 Statisk arbetsställning –
axel, arm ≥ 5 sek
De arbetsstationer som genomgått en SES-bedömning får en färgkodning, röd, gul eller grön. För att förhindra
utveckling av arbetsrelaterade belastningsskador framhåller SES även vikten av åtgärder och i praktiken
tillämpas bland annat arbetsrotation och förbättringsarbete.
Tabell 4.2 Texter är hämtade från Scanias Ergonomistandard (SES) - Produktion utg.1 2009-03

GRÖN

GUL

RÖD

Normalzon Acceptabelt

Riskzon – Möjligtvis Acceptabel

Åtgärdszon – Oacceptabelt

Obetydlig risk för
belastningsskada, utom
möjligen för vissa
särgrupper.

Risk för belastningsskada för vissa
arbetstagare. Expertfunktion kan
vid behov tillkallas för
noggrannare värdering av den
sammanlagda belastningen.

Stor risk för belastningsskada för
flertalet arbetstagare. Krav på
förändring, arbetsrotation bör införas
fram till acceptabel lösning.
Arbetsrotation ska medföra varierad
belastning på kroppen.

Resultatet blir en klassning av stationen/momentet som antingen acceptabel, möjligtvis acceptabel eller
oacceptabel (tabell 4.2). Klassningen liknar den som görs i Arbetsmiljöverkets belastningsergonomiska föreskrift
(Arbetsmiljöverket, 1998) och beskriver hur stor inverkan den har för risken att utveckla arbetsrelaterade skador
eller olyckor. Om exempelvis en station innehåller tio röda moment eller sjutton gula moment bedöms stationen
vara oacceptabel ur ett belastningsergonomiskt perspektiv.

Exempel från SES-bedömning för ryggens arbetsställning
Bedömning av rygg inkluderar framåtböjning, vridning och bakåtböjning och baseras på RULA, Rapid Upper
Limb Assessment (Corlett och McAtamney, 1993). Vid bedömning av ett arbetsmoment bedöms alltid det värsta
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fallet. Nedan presenteras en bedömningsfaktor för ryggens arbetsställning som är inkluderade i SES (se figur 4.6
och tabell 4.3). För fler beskrivningar av bedömningsområden se Appendix D samt Scanias Ergonomistandard
2009 (internt dokument).

Figur 4.6 Bild från Corlett och McAtamney (1993) av olika arbetsställningar för ryggen

Tabell 4.3 Klassificering av risk vid olika arbetsställningar för ryggen
Bedömning
0-20º framåtböjning med 0-20º vridning

GRÖN

20-45º framåtböjning med 0-20º vridning

GUL

>45º framåtböjning eller >20º vridning eller bakåtböjning

RÖD

Variant av bedömning med SES
SES utgår från en bedömning av hela arbetscykeln där det ”värsta” fallet noteras och dess andel av den totala
arbetscykeln. För detta projekt har en variant av bedömningen med SES använts som innebär en uppdelning av
arbetscykeln i mindre delmoment för separat bedömning. Likt SES vägs bedömningarna samman och resulterar i
en samlad bedömning av stationen (se figur 4.7). Denna variant har tidigare använts av Scania vid bedömning av
hela centralväxelmonteringen.

Figur 4.7 Illustration över ett arbetsupplägg (servering) och hur dess delmoment förhåller sig till dess arbetscykel
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Intervju
Som komplement till de fysiska mätningarna och för att få en övergripande bild av monteringsarbetet vid
centralväxeln genomfördes halv-strukturerade intervjuer med ett 30-tal montörer, utspritt över samtliga tre
avdelningar på centralväxelmonteringen, under två arbetsdagar.
Halv-strukturerade intervjuer genomfördes även vid mättillfället då de fem deltagande montörerna fick svara på
frågor rörande de tre olika arbetsmomenten både under och efter mätningen.

Nordiska ministerrådets besvärsenkät
För att göra bedömningar kring de deltagande montörernas skattningar av upplevt obehag och vart på kroppen
den upplevs är det nödvändigt att ta reda på om de lider av eller tidigare har haft besvär i rörelseorganen. För att
göra en kartläggning av deltagarnas besvär kopplat till rörelseorganen användes en del av Nordiska
Ministerrådets enkät för analys av muskuloskeletala besvär (hämtad från Hägg et al., 2007).

Databearbetning / analys
Data från EMG och goniometrar har bearbetats enligt Hansson (1996; 1997). För statistisk analys av data från
Borgs skattningsskalor, EMG och goniometrar användes programmet SPSS version 12 (Statistical Package for
Social Sciences).
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Genomförande av belastnings-ergonomisk
undersökning
I detta avsnitt redovisas hur den belastningsergonomiska undersökningen vid centralväxelmonteringen utförts.
Kapitlet redovisar metodupplägg och hur datainsamlingen genomförts samt de tre olika arbetsuppläggen.
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Metodupplägg
Undersökningen vid arbetsstation vågen genomfördes på fem montörer (se tabell 5.1) under fyra tillfällen och
varje mätning tog ca tre timmar.
Tabell 5.1 Deltagande montörer
Medelvärde

Spridning

Tid i arbetet (månader)

120,2

7 - 312

Ålder

43,2

29 - 55

Längd (cm)

173,6

164 - 186

Vikt (kg)

80,4

58 - 110

Kön

4 Män, 1 Kvinna

Dominant hand

5 st. Högerhänta

Montörerna vid ett av skiften tillfrågades om att delta i studien och av dessa elva valde sju stycken att delta. En
av montörerna avböjde senare att delta pga. svårighet att lämna sin arbetsposition och den andra rymdes inte
inom tidsramen för projektet. Mätningarna utfördes under produktionstid och de deltagande montörerna tog
raster enligt deras normala schema.
Innan mätningarna påbörjades fick testpersonerna skriftlig och muntlig information om syfte med mätningen och
vad som skulle mätas. De fick information om att deltagandet i testet var frivilligt och att de när som helst kunde
avbryta testet utan att behöva ange orsak eller att det på något sätt skulle påverka deras arbetssituation. Vidare
fick de information om att deras uppgifter och data inte kommer innehålla personidentifikation för att inte kunna
spåra data till en viss person. Därefter fick de ge sitt skriftliga medgivande till att delta i undersökningen (se
Appendix B, Information och samtycke). Deltagarna tillfrågades om tidigare besvär i rörelseorganen genom
delar av Nordiska Ministerrådet angående tidigare besvär i rörelseorganen (se Appendix F, från Hägg et al.,
2007). För att fånga upp fler aspekter än ren fysisk ansträngning som exempelvis stress och
arbetstillfredsställelse fick de kommentera hur de upplevde arbetsuppläggen. Intervjuerna genomfördes både
under och efter mättillfällena.
Under undersökningarna observerades montörerna i deras arbete för att bl.a. upptäcka eventuella
kvalitetsavvikelser. Mättillfällena videodokumenterades för att kunna gå tillbaka och granska detaljer som
eventuellt missats vid observationstillfället.
Turordningen för de deltagande montörerna och i vilken ordning de olika arbetsuppläggen skulle utföras
slumpades fram. I figur 5.1 visas en beskrivning av metodupplägg.
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Figur 5.1 Exempel på studie- och metodupplägg

Arbetsupplägg
Skattning av fysiskt obehag och ansträngning genomfördes på tre stycken olika arbetsupplägg (se nedan) medan
mätning av muskelaktivitet och handledsrörelser även inkluderade dagens montering vid position 5 (vågen).

Hämtning av detaljer i ställage
till en växel följt av placering
(servering) på palett 2 och
sedan servera palett 3 med
detaljer för en växel från
ställage, inom en takt (115
sek).

Upplägget innebär montering
av en växel på palett 1 vid
monteringslinjen följt av
montering av ytterligare en
växel på palett 2 i ställage,
inom en takt (115 sek).

Detta arbetsupplägg benämns:
servering eller
materialservering.

Detta arbetsupplägg benämns: Detta arbetsupplägg benämns:
montering med halverad
kombination av servering/montering.
takttid (montering½).

Figur 5.2 Illustration med förklaringar till arbetsuppläggen
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I detta upplägg kombineras
materialservering och montering,
först sker montering av en växel på
palett 1 vid monteringslinjen följt av
materialservering av detaljer ifrån
ställage till palett 2, inom en takt (115
sek).

Skattning av ansträngning och obehag
Några dagar innan testtillfället fick samtliga deltagare skatta sin ansträngning och obehag med hjälp av
kroppskarta, Borgs CR10- och RPE-skala. Detta gjordes för att öka reliabiliteten i skattningen eftersom om den
endast utförs vid ett tillfälle har visats ha brister i reliabilitet (Dedering et al., 2000). De deltagande montörerna
ombads skatta fysiskt obehag på kroppen med hjälp av Borgs CR10-skala och därefter beskriva dess placering
med hjälp av en kroppkarta. Skattningarna gjordes innan, under och efter undersökningen De ombads även skatta
grad av fysisk ansträngning med Borgs RPE-skala var 5-10:e minut under mätningen (se figur 5.1).

Mätning av muskelaktivitet i trapezius
För mätning av muskelaktivitet i trapezius övre del (m. trapezius pars descendens) användes EMG-utrustning
från avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Karolinska Institutet i Solna. För att minska det elektriska
motståndet rengjordes först huden med sprit och i de fall det ansågs nödvändigt rakades även området. Därefter
placerades elektroder (Ambu © Neuroline 720, Ag/AgCl) bilateralt för att mäta muskelaktivitet på både höger
och vänster sida.
Elektroderna placerades enligt Hägg och Ojok (1997) med ett center till center avstånd på 2 cm i muskelns
längdriktning där den laterala elektroden placerades 1 cm medialt mittpunkten mellan C7 och acromion. En
tredje elektrod (jord) placerades längre ned på skuldran (se figur 5.3). Signalen från elektroderna förstärktes via
en förförstärkare (100 ggr) för att sedan registreras i en datalogger med samplingsfrekvens på 1024 Hz.

Figur 5.3 Placering av elektroder på m. trapezius pars descendens (foto taget vid ett testtillfälle)
Referensmätningar och kalibrering av utrustningen gjordes efter ett standardiserat formulär (se Appendix C).
Muskelaktiviteten registrerades vid ett antal referenskontraktioner bl.a. MVE vid maximal viljemässig
kontraktion vid abduktion, RVE vid referensvikt på 2,5 kg med armarna flekterade 90°och vila med händerna
vilande i knäet.
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Mätning av handledsposition och ledvinkelhastighet
Biaxiala elektrogoniometrar (se figur 5.4) användes för att mäta handledsflexion/-extension och radial/ulnar
deviation. Goniometrarna kopplades till en datalogger med en samlingsfrekvens på 20 Hz. Referenskontraktioner
utfördes för maximala ytterlägen deviation/flexion/extension samt neutral position enligt ett standardiserat test
(se Appendix C). Neutral position registrerades när testpersonen satt ner med armar och händer avslappnade
längs med kroppen.

Figur 5.4 Placering av goniometer (foto taget vid ett mättillfälle)

Bedömning av arbetsuppläggen enligt SES
SES-bedömning av respektive arbetsupplägg genomfördes utifrån videofilmer som togs vid mättillfällena och
baserades på en av de deltagande montörerna, där såväl montör som växeltyp (780) valdes ut slumpmässigt.
Arbetsuppläggen bedömdes utifrån delar av den totala arbetscykeln och vägdes samman till en totalbedömning.
Samtliga tre arbetsupplägg täcks in vid bedömning av en monteringscykel och en serveringscykel och därmed
kan en bedömning av hela upplägget göras utifrån dessa. Bedömningen av delmomenten genomfördes manuellt i
enlighet med SES-bedömningsmall för att uppskatta vilken risk arbetsupplägget medför. Bedömning gjordes
även av fördelning mellan de värdeskapande och icke-värdeskapande arbetsmomenten vid respektive
arbetsupplägg.

Intervju vid centralväxelmonteringen
För att få en övergripande bild av monteringsarbetet vid samtliga centralväxelmonteringens avdelningar
genomfördes halv-strukturerade intervjuer under två arbetsdagar. Intervjuerna syftade även till att ge kunskap
om arbetsmomenten som utfördes vid samtliga monteringsstationer. För detta intervjuades ett 30-tal montörer
kring frågor om deras arbetsmiljö (fysisk och psykosocial). De fick svara på frågor som exempelvis;


Hur de mår psykiskt och fysiskt efter en arbetsdag



Hur de ser på arbetsrotation



Vilka arbetsmoment som uppfattas som lätta respektive tunga



Hur de upplever en taktad respektive otaktad monteringsline



Vilka möjligheter de har att påverka sitt arbete



Hur lång arbetslivserfarenhet de har med monteringsarbete



Vilka kroppliga besvär de har i rörelseapparaten



Om de har egna förbättringsförslag på arbetsmiljön och vilka möjligheter det finns att genomföra
dessa
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Resultat
Följande kapitel presenterar resultaten av den ergonomiska undersökningen vid centralväxelmonteringen och
redovisar skattning av ansträngning och obehag, muskelaktivitet och handledsrörelser, riskbedömning (SES) av
arbetsstationen, kvalitetsavvikelser, montörernas åsikter kring arbetsuppläggen och besvärsförekomst i
rörelseorganen.
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Skattning av fysisk ansträngning
Skattning av fysisk ansträngning visar även de på små skillnader mellan de olika arbetsuppläggen (figur 6.1).
Skillnaderna på individnivå är liksom vid CR10-skalan stora. För samtliga deltagande montörer sker en ökning
av den fysiska ansträngningen. Efter 20 minuter tenderar kurvorna på gruppnivå för servering och kombination
av servering/montering att plana ut. Däremot pekar linjen för montering mot en eventuell fortsatt ökning.

Skattad ansträngning med Borgs RPE-skala vid servering

Skattad ansträngning med Borgs RPE-skala vid
montering½
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Skattad ansträngning med Borgs RPE-skala vid
kombination av montering och servering

Medelvärden för skattad ansträngning med Borgs RPEskala vid tre olika arbetsupplägg
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Figur 6.1 Skattad fysisk ansträngning för fem montörer (M1-M5) med Borgs RPE-skala vid
materialservering, montering med halverad takttid och kombination av servering/montering
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Skattning av upplevt obehag och dess placering
Skattning av fysiskt obehag visar små skillnader mellan de olika arbetsuppläggen (se figur 6.2-6.5). Vid tolv av
femton mätningar skedde en ökning av fysiskt obehag efter 20 ± 5 minuter. Resultatet från Nordiska
Ministerrådets kroppskarta visar att obehag upplevdes i framförallt de övre extremiteterna som handled, armbåge
och axel men också nacke, ländrygg, anklar och fötter.
Undersökningen visar på liten spridning på gruppnivå men på individnivå är skillnaderna större. Exempelvis
upplever montör fyra (M4) en mycket svag till svag förnimmelse vid starttillfället (servering) i anklar och
handleder. Efter 20 minuters servering upplever montör fyra (M4) ett starkt obehag i ländryggen. Montör två
(M2) upplever vid starttillfället (servering) en knappt kännbar förnimmelse i nacke och höger axel. Efter 25
minuters servering har den knappt kännbara förnimmelsen spridigt sig till att omfatta även höger armbåge.

Servering
Skattat obehag med Borgs CR10-skala vid servering

5,0

skattning 0-10

4,5
4,0

M1

3,5

M2

3,0

M3

2,5

M4

2,0

M5

1,5

Medelvärde

1,0
0,5
0,0
0

25±5
minuter

Figur 6.2 Skattat fysiskt obehag med Borgs CR10-skala vid materialservering vid två tillfällen, vid start (0
minuter) och efter 25 ± 5 minuter och kroppskarta över var på kroppen som obehag upplevdes
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Montering ½
Skattat obehag med Borgs CR10-skala vid montering½

5,0
4,5
M1

skattning 0-10

4,0
3,5

M2

3,0

M3

2,5

M4

2,0

M5

1,5

Medelvärde

1,0
0,5
0,0
0

25±5
minuter

Figur 6.3 Skattat fysiskt obehag med Borgs CR10-skala vid montering med halverad takttid vid två tillfällen,
vid start (0 minuter) och efter 25 ± 5 minuter och kroppskarta över var på kroppen som obehag upplevdes

Kombination av servering/montering
Skattat obehag med Borgs CR10-skala vid kombination
av montering och servering

skattning 0-10

5,0
4,5

M1

4,0

M2

3,5

M3

3,0
2,5

M4

2,0

M5

1,5

Medelvärde

1,0
0,5
0,0
0

25±5
minuter

Figur 6.4 Skattat fysiskt obehag med Borgs CR10-skala vid en kombination av materialservering och
montering vid två tillfällen, vid start (0 minuter) och efter 25 ± 5 minuter och kroppskarta över var på kroppen
som obehag upplevdes
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Medelvärden för skattat obehag med Borgs CR10skala vid tre olika arbetsupplägg
2,4
2,2
2,0

skattning 0-10

1,8
1,6
1,4

Servering

1,2

Montering½

1,0

Konbination

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0

25±5
minuter

Figur 6.5 Medelvärden för skattat fysiskt obehag med Borgs CR10-skala vid de olika arbetsuppläggen,
materialservering, montering med halverad takttid samt kombination av materialservering och montering
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Muskelaktivitet i trapezius
Mätningen av muskelaktiviteten i trapezius övre del (m. trapezius pars descendens) visar på små skillnader i
amplitud för de olika arbetsuppläggen (se tabell 6.1). Muskelaktiviteten, som andel av MVE och RVE är
genomgående högre på den vänstra sidan och är signifikant för 10:e, 90:e och 99:e percentilen (p<0,05 Tukey
HSD Post Hoc Test).

Tabell 6.1 Medelvärde och (standardavvikelse) av muskelaktivitet i trapezius övre del (m. trapezius pars
descendens) uppmätt med EMG vid fyra olika arbetsupplägg jämfört med MVE vid maximal viljemässig
kontraktion samt RVE kontraktion vid referensvikt (2,5 kg i vardera hand). Arbetsuppläggen består av;
servering, montering ½ (takttid 57,5 sekunder), kombination av servering/montering och montering (dvs
montering med en takttid på 115 sekunder)
Fördelning av muskelaktivitet

Percentil

Arbetsupplägg

10:e*

50:e

90:e*

99:e*

Muskelaktivitet ( % MVE)

Muskelaktivitet ( % RVE)

m. trapezius

m. trapezius

(N)

Höger

Vänster

Höger

Vänster

Servering

5

1,3 (2,1)

3,4 (2,8)

4,0 (5,3)

9,4 (6,9)

Montering ½

5

1,5 (1,3)

2,9 (2,1)

4,2 (3,4)

8,0 (4,5)

Kombination

5

1,1 (1,3)

2,7 (2,6)

4,2 (4,2)

8,0 (5,2)

Montering

3

0,5 (0,5)

1,1 (1,2)

1,5 (1,2)

2,7 (4,3)

Servering

5

4,7 (3,5)

7,7 (5,0)

13,8 (8,8)

21,2 (10,2)

Montering ½

5

4,9 (3,5)

8,7 (5,7)

13,6 (8,7)

22,9 (9,5)

Kombination

5

4,4 (3,1)

7,4 (6,1)

16,7 (8,6)

23,1 (8,9)

Montering

3

4,2 (4,6)

7,2 (5,5)

12,4 (10,7)

20,2 (10,9)

Servering

5

14,0 (6,9)

17,7 (10,9)

40,2 (14,8)

47,5 (17,2)

Montering ½

5

15,1 (7,5)

19,9 (12,6)

40,3 (14,6)

51,2 (15,9)

Kombination

5

13,3 (7,2)

16,0 (11,7)

50,7 (17,4)

52,3 (21,0)

Montering

3

13,0 (8,5)

15,1 (12,6)

36,9 (14,2)

40,7 (21,0)

Servering

5

29,3 (12,3)

34,6 (21,5)

83,4 (18,2)

91,2 (31,1)

Montering ½

5

29,4 (12,5)

40,2 (24,4)

78,5 (21,6)

103,5 (22,0)

Kombination

5

26,8 (12,4)

27,8 (19,4)

98,4 (28,3)

92,1 (35,7)

Montering

3

26,2 (17,1)

27,7 (23,3)

73,6 (25,8)

77,1 (29,2)

Ingen signifikant skillnad (p<0,05 Tukey HSD Post Hoc Test) i EMG amplitud mellan de olika arbetsuppläggen
*Signifikant skillnad (p<0,05 Tukey HSD Post Hoc Test) i EMG amplitud mellan höger och vänster sida för
10:e, 90:e och 99:e percentilen
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Mätning av muskulär vila/återhämtning (GAP time, dvs <0.5 % av MVE) i trapezius visar på en skillnad mellan
de olika arbetsuppläggen (se tabell 6.2). Skillnaden är dock ej signifikant (p<0,05). För trapezius (högra del) är
tiden för muskulär vila 2,6 gånger så stor vid montering under nuvarande takttid jämfört med montering med en
halverad takttid (p<0,199). Tiden för vila är 51 % större vid servering (p<0,872) och 64 % större vid
kombination av servering/montering (p<0,773) än vid montering med en halverad takttid.

Tabell 6.2 Andel muskulär vila (GAP time) i trapezius övre del (m. trapezius pars descendens) vid fyra olika
arbetsupplägg presenterade som medelvärden och (standardavvikelse). Arbetsuppläggen består av; servering,
montering ½ (takttid 57,5 sekunder), kombination av montering och servering/montering (dvs montering med en
takttid på 115 sekunder)
Andel muskulär vila ( % GAP time)
Arbetsupplägg

m. trapezius
(N)

Höger

Vänster

Servering

5

16,0 (12,2)

6,3 (8,2)

Montering ½

5

10,6 (7,0)

5,1 (7,0)

Kombination

5

17,4 (10,9)

8,0 (8,6)

Montering

3

27,8 (15,9)

21,8 (26,1)

Ingen signifikant skillnad (p<0,05 Tukey HSD Post Hoc Test) i EMG amplitud mellan de olika arbetsuppläggen

Handledsposition och ledvinkelhastighet
Undersökning av vinkelhastighet för handledsflexion och -deviation visar att andelen långsamma
handledsrörelser (<1º/s, med minsta sammanhängande tidsavsnitt på 0,5 sekunder) är lägst vid montering med
halverad takttid följt av kombination av montering/servering (se tabell 6.3). Vid servering har montörerna 8-10
gånger så stor andel långsamma handledsrörelser för deviation och flexion som för montering vid halverad
takttid. Vid kombination av servering/montering är andelen långsamma handledsrörelser (deviation och flexion)
2-4,5 gånger så stor som för montering vid halverad takttid. För montering med nuvarande takttid är andelen
långsamma handledsrörelser (höger hand, flexion och deviation, p<0,602 och p<0,526) 5,5 – 6,4 gånger så stor
som för montering vid halverad takttid.
Tabell 6.3 Medelvärde och (standardavvikelse) för andel ”långsamma” handledsrörelser (<1º/s ) samt fördelning
av vinkelhastighet för höger och vänster hand under fyra olika arbetsupplägg. Arbetsuppläggen består av;
servering, montering ½ (takttid 57,5 sekunder), kombination av montering och servering/montering (dvs
montering med en takttid på 115 sekunder)
Andel handledsrörelser
<1º/s
Arbetsupplägg

Höger hand
(N)

Vänster hand

Flexion

Deviation

(N)

Flexion

Deviation

Servering

3

5,5 (4,3)*

7,1 (3,8)**

2

8,2 (6,6)***

9,9 (9,5)****

Montering ½

3

0,7 (0,8)*ª

0,9 (0,9)**ªª

2

0,8 (0,1)***ªªª

1,2 (0,7)****ªªªª

Kombination

3

1,4 (1,6) ª

1,8 (1,9)ªª

2

3,6 (3,1)ªªª

4,5 (3,2) ªªªª

Montering

3

4,5 (5,7)

5,0 (5,7)

2

-

-

Ingen signifikant skillnad (p<0,05 Tukey HSD Post Hoc Test) i EMG amplitud mellan de olika arbetsuppläggen
*(p<0,412), **(p<0,223), ***(p<0,325), ****(p<0,420), ª(p<0,994), ªª(p<0,987), ªªª(p<0,800), ªªªª(p<0,850)
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Mätningen visade att medelvärdet för vinkelhastigheten för både höger och vänster hand är högst vid montering
med halverad takttid följt av kombination av servering/montering (se tabell 6.4). Dock är skillnaden mellan
arbetsuppläggen ej signifikant (p<0.05). Vinkelhastigheten (50:e percentilen för höger hand) vid flexion och
deviation blev 1,6 gånger högre när takttiden för montering halverades. Vinkelhastigheten för höger handled var
58 % (flexion) respektive 56 % (deviation) lägre vid servering och 22 % (flexion och deviation) lägre vid
kombination av servering/montering än vid montering med en halverad takttid.

Tabell 6.4 Medelvärde och (standardavvikelse) för handledens vinkelhastighet vid fyra olika arbetsupplägg
(servering, montering ½ dvs. takttid på 57,5 sekunder, kombination av montering och servering/montering med
en takttid på 115 sekunder)
Fördelning av vinkelhastighet (º/s)

Medelvärd
e

Höger hand

Vänster hand

Arbetsuppläg
g

(N
)

Flexion

Deviation

(N)

Flexion

Deviation

Servering

3

37,7 (10,5)

22 (8,0)

2

28,0 (5,7)

13,0 (2,8)

Montering ½

3

56,3 (9,0)

34 (6,0)

2

46,0 (12,7)

24,5 (0,7)

Kombination

3

51,7 (6,0)

28,0 (8,0)

2

32,0 (0,0)

18,5 (0,7)

Montering

3

45,7 (10,2)

26,0 (7,5)

2

-

-

Servering

3

0,3 (0,6)

0,0 (0,0)

2

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

Montering ½

3

3,3 (1,5)

1,7 (1,2)

2

1,0 (0,0)

1,0 (0,0)

Kombination

3

2,3 (1,5)

1,3 (1,5)

2

0,5 (0,7)

0,0 (0,0)

Montering

3

1,0 (1,0)

0,7 (0,6)

2

-

-

Servering

3

15,7 (6,7)

9,3 (4,2)

2

7,5 (3,5)

4,5 (2,1)

Montering ½

3

37,0 (7,0)

21,0 (5,6)

2

20,0 (1,4)

12,5 (0,7)

Kombination

3

29,0 (8,9)

16,3 (7,1)

2

14,0 (2,8)

8,0 (1,4)

Montering

3

23,3 (8,6)

13,0 (6,0)

2

-

-

Servering

3

102,0 (26,2)

57,7 (21,5)

2

60,5 (3,5)

36,0 (4,2)

Montering ½

3

134,3 (21,2)

78,7 (14,6)

2

93,5 (2,1)

62,0 (4,2)

Kombination

3

122,0 (19,2)

67,3 (17,8)

2

79,0 (2,8)

49,0 (1,4)

Montering

3

116,3 (22,8)

66,0 (18,3)

2

-

-

Percentil
10:e

50:e

90:e

Ingen signifikant skillnad (p<0,05 Tukey HSD Post Hoc Test) i vinkelhastighet mellan de olika arbetsuppläggen
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Undersökning av handledsvinklar visar på mer extrema vinklar för monteringsarbete än för materialservering (se
tabell 6.5). Vid halva tiden var höger handleden flekterad (palmar-flexion) minst 21° vid montering (takttid 115
sekunder), minst 19° vid montering med halverad takttid, minst 9° vid servering och minst 16° vid en
kombination av servering/montering. Under halva tiden var dessutom handen devierad (ulnar deviation) minst
10° för montering (takttid 115 sekunder) och kombination av servering/montering. Motsvarande siffror för
montering med halverad takttid och servering var 9° respektive 8°. Vid samtliga arbetsupplägg uppmättes
dessutom handledsvinklar ≥28° (ulnar deviation, höger hand) vid 5 % av tiden.

Tabell 6.5 Tabellen visar medelvärde och (standardavvikelse) för handledens position vid fyra olika
arbetsupplägg
Handledsposition (º)
Percentil
5:e

50:e

95:e

Höger hand

Vänster hand

Arbetsupplägg

(N)

Flexion

Deviation

(N)

Flexion

Deviation

Servering

3

-43 (11)

-11 (12)

2

-46 (4)

-34 (7)

Montering ½

3

-52 (8)

-9 (7)

2

-56 (12)

-31 (11)

Kombination

3

-48 (9)

-8 (5)

2

-52 (21)

3 (28)

Montering

3

-57 (14)

-11 (8)

2

-

-

Servering

3

-9 (7)

8 (4)

2

-15 (5)

-14 (11)

Montering ½

3

-19 (11)

9 (5)

2

-19 (11)

-8 (14)

Kombination

3

-16 (11)

10 (3)

2

-17 (13)

1 (3)

Montering

3

-21 (12)

10 (10)

2

-

-

Servering

3

13 (8)

29 (3)

2

10 (3)

4 (7)

Montering ½

3

11 (14)

28 (3)

2

8 (3)

13 (16)

Kombination

3

13 (9)

29 (3)

2

9 (9)

20 (4)

Montering

3

17 (9)

30 (7)

2

-

-

Förklaring: Flexion: -Dorsal +Palmar, Deviation: -Radial +Ulnar
Ingen signifikant skillnad (p<0,05 Tukey HSD Post Hoc Test) i handledsvinklar mellan de olika arbetsuppläggen
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SES-bedömning
Bedömningen av de olika arbetsuppläggen med en variant av SES visar att samtliga upplägg innebär en stor risk
för belastningsskador för flertalet av montörerna och medför krav på förändring (se Appendix E). I figur 6.6
beskrivs resultatet av bedömningen vid monterings- respektive serveringsmomenten. Med anledning av att det är
det värsta momentet i en arbetscykel som avgör den slutgiltiga SES-bedömningen, fokuserar presentationen av
resultaten kring dessa (för förklaring av bedömningen av dessa moment se Appendix D).
De moment som bedömdes riskfyllda (röda) vid montering var hämtning av korsdrev, vilket upprepas två gånger
vid varje montering. Detta beror bland annat på grund av att de involverar plockmoment som är utanför boxen
för händerna med ett handgrepp av korsdreven som har en diameter > 7 cm med oljiga handskar. I kombination
med detta plockmoment utförs ett enhandslyft med ett överhandsgrepp på två detaljer à 0,9 kg styck. Förutom
detta intar montören en position med en handledsflexion > 45° och en flekterad nacke > 45°. Arbetsställning
kopplat till rygg och axlar bedöms som gula då montören utför en framåtböjning på 20° - 45° och armen arbetar
över 45°.
Även vid servering är det korsdreven som bidrar med det mest riskfyllda arbetsmomentet. Vid servering
bedömdes momentet placering av korsdrev på palett som riskfyllt (rött), vilket utförs en gång per servering av
en komplett palett. Denna bedömning beror bland annat på repetitivitet, samtliga moment i serveringscykeln har
bedömts som röda, med anledning av att liknande moment utförs vid varje förflyttning av detalj från ställage till
en palett och medför sammanlagt 480 repetitioner/h. Det som skiljer detta moment ifrån de övriga är att
placeringen av korsdreven på paletten medför ett moment där händerna är utanför boxen med ett handgrepp
kring korsdreven som har en diameter > 7 cm. Förutom detta är det bristande utrymme för händerna att placera
detaljerna på avsedd plats och medför en del precision samtidigt som ryggens arbetsställning bedöms som gul då
montören utför en framåtböjning på 20° - 45°.
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Figur 6.6 Illustration över resultatet från SES-bedömningen över samtliga delmoment vid respektive
arbetsupplägg samt bedömning av dess inverkan på växelns värdeökning. Varje delmoment har fått en siffra
utifrån den följd den kommer i arbetsupplägget och storleken på rutan visar på dess tidsåtgång. Kombination av
servering/montering visas i sin helhet medan montering och servering enbart visar halva momentet, detta gjordes
på grund av att den andra halvan av momenten ser likadant ut och påverkar därmed varken bedömningen av SES
eller inverkan på värdeökningen

Analys av andelen värdeskapande och icke-värdeskapande moment visar att ungefär 58 % av tiden går åt till
icke-värdeskapande moment vid montering. Vid servering utgör motsvarande andel icke-värdeskapande moment
hela arbetscykeln och vid kombination av servering/montering ca 71 % av tiden. Lika mycket tid går åt till
värdeskapande moment som icke-värdeskapande men nödvändiga moment vid montering som vid kombination
av servering/montering (se figur 6.7).
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Figur 6.7 Illustration över resultatet utifrån fördelning över tid, från SES-bedömningen vid respektive
arbetsupplägg samt bedömning av dess inverkan på växelns värdeökning

Kvalitetsavvikelser
Resultatet av bedömda kvalitetsavvikelser för de olika arbetsuppläggen visar flest kvalitetsavvikelser per timme
vid servering följt av montering ½ och minst vid kombination av servering/montering. Antalet
kvalitetsavvikelser per timme var vid servering 4,0, montering ½ 3,6 och vid kombination av
servering/montering 2,1 (se tabell 6.6). Med kvalitetsavvikelser menas ej fullständig servering av palett samt ej
färdigmonterad växel.

Tabell 6.6 Antal kvalitetsavvikelser under undersökningstiden vid de olika arbetsuppläggen
Antal kvalitetsavvikelser
Servering Montering ½ Kombination
Deltagande 1

-

-

-

Deltagande 2

0

3

0

Deltagande 3

1

2

3

Deltagande 4

2

0

2

Deltagande 5

2

0

0

Summa avvikelser

5

5

5

Tot. Tidsåtgång (h)

1:15

1:24

2:22

Kvalitetsavvikelser/h

4,0

3,6

2,1
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Deltagarnas kommentarer om arbetsuppläggen vid Vågen
Resultaten från intervjun om montörernas åsikter om de olika arbetsuppläggen visade på att plockning från
ställage till palett upplevdes som det mest ansträngande momentet för handlederna. Även för nackmuskulaturen
upplevdes plockning från ställage till pallett som det mest ansträngande arbetsmomentet.

Kommentarer kring materialservering
En montör framförde att belastningen i underarm var högst vid detta arbetsmoment. En annan framhöll att
plockning i ställaget medförde smärta i ländryggen som enligt montören berodde på att detaljerna låg för långt in
i ställaget. Två montörer framhöll att ställagets höjd var för högt medan en ansåg att höjden var bra. Vidare
ansågs arbetsmomenten vid materialserveringen som för enkla och enformiga, vilket enligt montörerna medförde
att de blev ofokuserade och oengagerade.

Kommentarer kring montering
Vid montering med en halverad takttid framhöll tre av montörerna att det var stressigt att hinna med. Samtliga
montörer ansåg att förslaget med montering med en halverad takttid skulle medföra en hög stressnivå eller vara
fysiskt ansträngande om det infördes. En person framförde att arbetsupplägget skulle innebära en lägre
felmarginal för störningar i produktion samt behovet av snabbare rotationstakt. Vid arbetsupplägget upplevde en
deltagare både psykisk och fysisk trötthet.

Kommentarer kring kombination av montering/servering
Två av montörerna framhöll att de endast önskade montera och att en kombination av servering och montering
bidrog till att de tappade koncentrationen, vilket enligt dem innebar en försämrad arbetsinsats. En deltagare
ansåg att kombination av montering/servering var det bästa alternativet av de tre olika arbetsuppläggen. En av
montörerna uttryckte att arbetsupplägget var skönt men att det förmodligen skulle bli jobbigt i längden.

Intervju vid centralväxelmonteringen
Resultatet från de intervjuer som genomfördes med ett 30-tal montörer samt två produktionsledare visade en
samstämmighet kring vikten av att kontinuerligt utvecklas i montörsrollen, genom att lära sig nya
arbetsuppgifter. Vidare framkom att majoriteten trivdes med arbetet och kollegorna samt kände en stolthet över
att vara en del av Scania. Många uppfattade arbetet som montör som fysiskt krävande men ansåg samtidigt att
det är en naturlig del av yrket. Flera ansåg det inte vara något anmärkningsvärt att känna sig fysiskt trött efter
arbetet. Majoriteten föredrog taktade monteringslinjer eftersom det ger ett jämnare flöde och möjliggör en bättre
överblick över produktionsprocessen.
Majoriteten upplevde det som mycket positivt att rotera mellan olika arbetsstationer även om de hade vissa
favoriter. De arbetsstationer som var minst populära var de som av montörerna uppfattades vara mest fysiskt
krävande och monotona. Rörande besvär i rörelseapparaten framkom framförallt besvär i rygg, handleder och
axlar. Montörerna upplevde att det fanns möjlighet att framföra förbättringsförslag kopplat till arbetsmiljön vid
förbättringsgruppsmöten.
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Förekomst av besvär i rörelseorganen
Vid mättillfället genomfördes en kartläggning av de fem montörernas besvärsförekomst, utifrån Nordiska
Ministerrådets besvärsenkät, och visar att montörerna under det senaste 12 månaderna upplevt besvär i;
armbågar/handleder/händer, skuldra/axel, nacke samt ländrygg. Två av deltagarna upplevde dagligen besvär i
armbågar/handleder/händer. Motsvarande besvärsförekomst i skuldra/axel upplevdes av två deltagare. Den ena
upplevde dagliga besvär och den andra i mer än 30 dagar under det senaste 12 månaderna. Nackbesvär
upplevdes av tre personer, där en av dessa upplevde dagliga besvär och två i mer än 30 dagar. Två av deltagarna
upplevde besvär i ländryggen, varav den ena i mer än 30 dagar och den andra i 1-7 dagar under de senaste 12
månaderna (se figur 6.8).

Figur 6.8 Resultat från Nordiska Ministerrådets besvärsenkät rörande besvär de senaste 12 mån i specifika
kroppsdelar
Enkätsvaren visade även att två av montörerna har bytt arbetsuppgifter på grund av besvär under de senaste 12
månaderna. En av dessa har dessutom tillfälligt varit borta ifrån arbetet på grund av besvär i
armbågar/handleder/händer. Två av deltagarna har upplevt besvär som lett till besök hos läkare, sjukgymnast,
chiropraktor eller annan under de senaste 12 månaderna. Fyra av de fem personerna har upplevt besvär i någon
av kroppsdelarna under de senaste sju dagarna.
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Diskussion
Detta kapitel presenterar en diskussion kring projektets resultat och metod för att knyta an till den teoretiska
referensramen.
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Resultatdiskussion
Skattningen av fysiskt obehag och ansträngning visar på en stor individuell spridning. Det fanns små
skillnader i obehag mellan de olika arbetsuppläggen men viss skillnad i ansträngningsgrad.
Medelvärdet för ansträngningsgraden vid kombination av servering/montering resulterade i en 11:a på
Borgs RPE-skala vilket motsvarar en ”lätt ansträngning”, montering och servering skattades omkring
13 vilket motsvarar ”något ansträngande”. Detta innebär att montörerna upplevde kombination av
servering/montering som är ett mer varierat arbetsupplägg som något mindre ansträngande. Efter 10
minuters arbete uppmättes en stabilitet i ansträngningsgraden (steady-state) vid kombination av
servering/montering och servering men fortsatte däremot att öka vid montering½ fram till 20 minuter,
vilken var vår sista mätpunkt. Det är möjligt att ansträngningsgraden fortsätter att öka även efter 20
minuter, vilket skulle indikera att steady-state inte uppnåtts. Detta pekar på att det eventuellt finns
större skillnader i ansträngningsgrad än vad som uppmättes.
Studien visar att tiden för muskulär vila var 2,6 gånger så stor vid montering med nuvarande takttid
som vid montering med en halverad takttid. Detta innebar att en 50 procentig minskning av takttiden
medförde en minskning av tiden för muskulär vila med 62 %. Både vid servering och kombination av
servering/montering uppmättes en högre andel muskulär vila än för montering med en halverad takttid.
Den minskade tiden för muskulär vila bidrar till mindre möjlighet för återhämtning i musklerna. Detta
kan medföra att återhämtningen inte blir tillräcklig, vilket i sin tur ökar risken för uppkomst av
muskuloskeletala besvär (Kilbom, 1994; Armstrong et al., 1993; Punnette och Wegman, 2004; Kumar,
2001; Veiersted et al., 1990). Skillnaden i andel muskulär vila kan delvis förklaras med olika
beläggningsgrader för de olika arbetsuppläggen. Vid montering med en halverad takttid nyttjades i stort
sett hela takttiden åt arbete, vilket innebar att montörerna inte hade tid för en kortare återhämtning. Vid
servering, kombination av servering/montering samt montering med nuvarande takttid var
beläggningsgraden av arbetet lägre, vilket innebar mer tid för återhämtning.
Undersökningen visade att monteringsmomenten bidrar till mer extrema handledsvinklar med avseende
på flexion samt högre vinkelhastighet för handlederna än för serveringsmomenten. Vid samtliga
arbetsupplägg bortsett servering, uppmättes höga vinkelhastigheter för flexion och deviation (≥ 42 º/s
respektive ≥ 26 º/s), vilket enligt Freivalds (2004) innebär en hög risk för besvär. Även extrema
handledsvinklar är en riskfaktor och kan påverka uppkomsten av framtida belastningsbesvär (Hägg,
1997). Undersökningen indikerar således att de värdeskapande arbetsmomenten (montering) medför en
större risk för uppkomst av besvär i handlederna än de icke-värdeskapande arbetsmomenten
(servering). Den ökade risken vid värdeskapande arbetsmoment stöds av tidigare studier av
Kazmierczak et al. (2005) och Forsman et al. (2002). Dessa studier visade att värdeskapande
arbetsuppgifter/moment medför en ökad fysisk belastning och mindre tid till återhämtning än ickevärdeskapande arbetsuppgifter/moment vid bildemontering.
Kvalitetsavvikelser uppkom vid samtliga arbetsupplägg men av olika anledningar. När det gäller
montering med en halverad takttid berodde avvikelserna främst på tidsbrist, vilket medförde att
montörerna inte hann slutföra de sista arbetsmomenten som ingår i arbetsuppgiften. Vid servering och
kombination av servering/montering uppkom avvikelserna i första hand inte på grund av tidsbrist, då
de hade en lägre beläggning. Uppkomsten berodde snarare på grund av att montörerna var ofokuserade
på arbetsuppgiften, särskilt vid servering. En del av personerna ansåg att serveringsmomenten var
ostimulerande och att de därför hade svårt att fokusera på arbetsuppgiften, vilket lyftes fram vid
intervjuerna som genomfördes i slutet av mätningen. Detta belyser vikten av att ha stimulerande
arbetsuppgifter och att arbetet möjliggör att den anställde kan utvecklas i sin yrkesroll, vilket stöds av
såväl Arbetsmiljöverket (2009) som Theorell (2003). För att motverka kvalitetsavvikelser bör därför
arbetsuppgifterna vara omväxlande och möjliggöra personlig utveckling i sin yrkesroll. Arbetstagaren
bör även kunna se nyttan av sitt arbete i ett större sammanhang.
Det finns en risk att utförandet av serveringsmomenten upplevs som en degradering av deras
yrkeskunnande om det blir en strikt uppdelning i två yrkesroller, materialserverare som endast utför
hämtning och presentering av detaljer samt montörer som enbart monterar. Dessutom riskerar
kunskapsspridningen mellan de två rollerna att försummas då kunskap om den andres arbete riskerar att
förloras. Detta grundar sig på montörernas önskemål om att i första hand utföra monteringsmoment och
inte materialservering, vilket framkom vid intervjuerna som genomfördes vid mättillfället.
För en framgångsrik implementering av händerna på motorn projektet är det av stor vikt att involvera
montörerna i ett tidigt skede, dels för att skapa delaktighet i projektet samt för att tillvarata montörernas
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yrkeskunskap. Westgaard och Winkel (1997) har visat att delaktighet hos projektets intressenter är en
nyckel för en framgångsrik implementering. Dessutom bör det ges möjlighet för montörerna att själv
planera och styra sitt arbete, vilket har en positiv inverkan mot uppkomsten av arbetsrelaterade besvär
(Karasek et al., 1981; Theorell, 2003; Bongers et al., 1993; Kilbom, 1994; Arbetsmiljöverket, 1998).
För att uppnå utsatt produktionsmål på 150 000 lastbilar årligen är det viktigt att investeringar i
förbättringar av ergonomin görs, eftersom ergonomiska investeringar har en positiv inverkan på
kvalitet (Eklund, 1995; Abrahamsson, 2000; Axelsson, 2000; Falck et al., 2009) och produktivitet
(Helander, 1991; Hendrick, 2003).
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Metoddiskussion
I studien har ett flertal metoder tillämpats vilket gett möjlighet till metodtriangulering, som är positivt
då en metods svagheter kan vägas upp av andras styrkor (Wilson, 2005). Exempelvis kan mätning av
muskelaktivitet med EMG ge en indikation på den muskulära vilan i en viss muskel men ger ingen
indikation av ansträngningsgraden för hela kroppen, vilket skattning med Borgs RPE-skala ger. Med
hjälp av observations-metoden SES kan en helhetsbedömning av arbetsmomenten göras med små
resurser. Dock kan det vara svårt att med hjälp av observationsmetoder uppskatta handledsvinklar och
vinkelhastighet, därför bör man komplettera med direkta tekniska mätmetoder t.ex. goniometer
(Hansson et al., 2001).
Innan mätningarna inleddes fick de deltagande montörerna bekanta sig med Borgs skattningsskalor
samt Nordiska Ministerrådets kroppskarta, vilket har visats öka reliabiliteten (Dedering et al., 2000).
Eftersom skattning av obehag och ansträngning gjordes under monterings- och serveringsmomenten
kan detta ha medfört att montörernas arbetsrytm (flow) påverkats negativt.
Beläggningsgraden vid de olika arbetsuppläggen varierade stort, vilket kan påverka resultaten av
mätningarna. Serveringsmomenten hade en låg beläggningsgrad och detta kan medföra att den fysiska
exponeringens allvarlighetsgrad riskerar att underskattas. För en mer rättvis bedömning borde de olika
arbetsuppläggen haft samma beläggningsgrad.
Under undersökningstillfällena förekom tillfälliga stopp i produktionen, vilket gav montörerna extra tid
för återhämtning. Detta har förmodligen påverkat till en lägre skattningsgrad av fysiskt obehag och
ansträngning samt muskelaktivitet. Vid analys av handledsrörelser och muskelaktivitet inkluderades
inte tiden då produktionen stod stilla eftersom stopp i produktion normalt inte ska förekomma. På
grund av mättekniska brister kunde inte en exakt synkronisering mellan produktionstid och analystid
göras. Stopptiden noterades för hand och kan ha medfört att några sekunder av stopptiden analyserats
som arbetstid och sekunder av arbete kan ha strykts. Detta kan bland annat medföra att tiden för
muskulär vila riskerar att överskattas.
Vid bedömning av handledsvinklar och rörelser kunde endast tre av fem mätvärden för höger hand och
två av fem för vänster hand användas på grund av trasig utrustning. Om utrustningen hade kontrollerats
i förväg hade detta kunnat undvikas. Mätningstiden av muskelaktivitet i trapezius begränsades till 60
minuter i en följd på grund av minneskortens kapacitet, vilket medförde att nya referensmätningar var
tvungna att genomföras varje timme. På grund av minnekortens kapacitet kunde inte mätningar av
muskelaktivitet under en hel arbetsdag genomföras på deltagarna, vilket hade varit intressant för
bedömning av ackumulerad trötthet.
Mätning av den fysiska exponeringen var tänkt att genomföras på minst åtta stycken montörer, men på
grund av händelser utanför författarnas kontroll kunde enbart mätningar på fem montörer genomföras.
Studien har visat på tendenser när det gäller skillnader i fysisk belastning mellan de olika
arbetsuppläggen, men på grund av att mätningen genomförts på en relativt liten population har
eventuella möjligheter att uttala sig om statistiskt säkerställda skillnader minskats.

51

Slutsatser
Undersökningen indikerar att en halvering av takttiden minskar andelen muskulär vila i trapezius,
vilket minskar tiden för återhämtning. Andel muskulär vila var lägst vid montering med en halverad
takttid följt av servering samt kombination av servering/montering. Tiden för vila i trapezius var 51 %
längre vid servering och 64 % längre vid kombination av servering/montering än för montering vid en
halverad takttid. För trapezius (högra del) var tiden för muskulär vila 2,6 gånger så stor vid montering
under nuvarande takttid som vid montering med en halverad takttid. Detta innebär att en halvering av
takttiden medför att tiden för muskulär vila minskar med 62 %. Undersökningen fann inga tendenser
till skillnad i fördelning av muskelaktivitetens amplitud mellan de olika arbetsuppläggen, frånsett
muskulär vila (< 0,5 % av MVE).
Muskelaktiviteten var större i den vänstra delen av trapezius jämfört med den högra som procent av
MVE i samtliga undersökta arbetsupplägg. Muskulär vila var mer förekommande i trapezius högra del
jämfört med den vänstra i samtliga arbetsuppläggen. Inga övriga signifikanta skillnader i
muskelaktivitet i trapezius fanns mellan de olika arbetsuppläggen.
Monteringsarbete bidrar till mindre utrymme för paus (”långsamma” handledsrörelser) för handlederna
jämfört med materialservering.
Hastigheten för handledsrörelser ökade med 59 % (50:e percentilen) vid montering, vilket innebär en
ökad risk för uppkomst av muskuloskeletala besvär. Studien visar att monteringsmoment tenderar att
medföra mer extrema handledsvinklar (flexion/deviation) än serveringsmoment.
Studien pekar på att montörerna upplever en högre ansträngning vid montering vid en halverad takttid
och servering jämfört med kombinationen av servering och montering efter ett 20 minuters arbete.
Däremot fann undersökningen inga tendenser till skillnader i fysiskt obehag mellan de olika
arbetsuppläggen efter 20 minuters arbete.
Förslaget på en halverad takttid riskerar att medföra en ökning av antalet kvalitetsavvikelser.
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Appendix A: Tidplan

Framläggning

Deltaga under examensarbetesframläggning
Förberedelse opponering
Opponering
Förberedelse framläggning, Power Point
Framläggning Scania
Framläggning KTH
Senast ändrad:
Signatur:
Planerad aktivitet
Genomförd aktivitet
Slutdatum

1:a utkastet
2:a utkastet
Slutgiltig version

Rapportskrivning

Centralväxelmonteringen, DACD
Rapportskrivning

Analysfas

Intervju vid centralväxelmonteringen
Förberedelser
Genomförande
Sammanställning av data

Mätning vid centralväxelmonteringen, DACD
Förberedelser
Genomförande

Enkät Nordic Q, utvalda delar
Förberedelser
Genomförande
Sammanställning av data

Besök vid motormonteringen
Genomförande
Sammanställning av data

Sammanställning
Rapportskrivning
Förberedelser

Belastningsergonomisk undersökning

Sammanställning
Rapportskrivning
Inlärning av Volswagen
Genomförande av balansering

Balansering

Analys av monteringslinjen + praktik

Genomförandefasen

Kontraktskrivning
Genomgång av intern data
Kontakt med uppdragsgivare
Administration
Arbetsmöte
Tidrapportering
Tidplan
Övrigt

Förstudie

Januari

v.4

18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

v.3

1

2

3

v.5

4

5

8

v.7

v.8

9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26

Februari
1

2

3

v.9
4

5

v.10

Mars
v.11
v.12

v.13

9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

Tidplan Examensarbete 2010.05.30.xls
ver. 1.0.0

8

1

2

5

6

7

v.14
8

April
v.16

v.17

9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

v.15

Tidplan Examensarbete, vt 2010, Magisterutbildningen i ergonomi/MTO KTH, Carl Lind, Erika Werdler
v.6
3

5

v.18
4

6

v.19

Maj
v.20

v.21

2

v.22
1

2010-05-30

7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31

3

Juni
4

7

v.23
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Information och samtycke: Belastningsergonomisk utvärdering av
monteringsstation
Du tillfrågas här om du vill delta i den här studien. Att delta är frivilligt och du kan när som
helst välja att avbryta studien, utan orsak och utan att det kommer att påverka din
arbetssituation om du deltar eller inte.
Syftet med studien är att undersöka den fysiska belastningen under monteringsarbete vid
Diffline, DXCD. Vi hoppas att mäta på ca 6-8 personer på din arbetsplats. Mätningarna
kommer att utföras under vecka 13 och 14. Tidsåtgången är ca 2,5 timmar.
Underarmarnas arbetsställningar och rörelser mäts med små givare, som fästs på huden med
dubbelhäftande tejp. Muskelaktivitet från nackmuskulaturen (trapezius) mäts med
självhäftande givare som fästs på huden. Signalerna från givarna lagras i dataloggrar, som
fästs i ett skärp runt midjan.
Vi kommer att filma för att i efterhand kunna se vad som hänt under mätningarna. All
insamlad data kommer att lagras i dator för analys och databearbetning. Datafilerna kommer
inte innehålla personidentifikation och det kommer därför inte gå att identifiera personer. Alla
resultat presenteras på ett sådant sätt att enskilda personers värden inte kan identifieras.

Erika Werdler, werdler@kth.se, mob. 0732 55 80 88
Carl Lind, cmeri@kth.se, mob. 0739 22 21 83
Lars Hanson TPXM, lars.hanson@scania.com, tel. 08 553 80 272
Hör gärna av dig via telefon eller e-post om du har några frågor.
OBS! Ta med ett linne/topp vid testtillfället
Är det OK om vi visar en bild på dig vid presentation av forskningsprojektet?  Ja
Jag accepterar att delta i denna studie

___________

__________________________________

Datum

Underskrift
__________________________________
Namnförtydligande

Formuläret har omarbetats utifrån Mikael Forsman, KI

Nej

Appendix C: Försöksprotokoll

HPCV-projektet

Försöksprotokoll
A. Persondata
Försöksdatum:

ID-nummer:

Namn:
Yrke:
Arbetsplats:
Ålder:

Tid i samma jobb (mån, el. år):
år

Längd:

cm

Vikt:

kg

Kön:

Dom. hand:

B. Förberedelser innan försökspersonen kommer

Logger nr:

Goniometerlogger
x

Sätt i batterier (alkaline  ca.12 tim.)

x

Sätt i minneskort

x

Anslut goniometrarna till goniometerloggern

Kort nr:

Goniometer nr:
Kanal 1 (höger handled; A = flexion / extension)
Kanal 2 (höger handled; B (blå märkning) = deviation)

Goniometer nr:
Kanal 3 (vänster handled; A = flexion / extension)
Kanal 4 (vänster handled; B (blå märkning) = deviation)
x

EMGlogger

x

EMG-logger:

x

Sätt i batterier och minneskort

x

Anslut förförstärkare till EMG-loggern

Erika Werdler, Carl Lind

kort nr:

1

kort nr:

10-05-14

HPCV-projektet

C. Förbered försökspersonen
x

Preparera huden och fäst elektroderna

x

Fäst goniometrar

x

Anslut goniometrarna till INC-loggern och fixera kablarna

D. Inledande registrering av vila, testkontraktion och maxkontraktion
Pass 1/Pass2

x

:Starta EMG-loggern

x

Registrering av testkontraktion

Mastertid:

Stående med armarna abducerade 90º i frontalplanet (1*10sek)
(vila om 5 sek)
Stående med armarna extenserade 90º i sagitalplanet (1*10sek)
(vila om 5 sek)
Stående med armarna abducerade 90º i frontalplanet och
2,5 kg i vardera hand (1*10sek)
(vila om 15 sek)
Stående med armarna extenserade 90º i sagitalplanet och
2,5 kg i vardera hand (1*10sek)
x

Registrering av vila med feedback (30 sek):
Sittande med armarna i knät

x

Registrering av maxkontraktion (ca 3 sek):
Höger: Stående med armarna abducerade 90º i frontalplanet (3 ggr)
Vänster: Stående med armarna extenserad 90º i sagitalplanet (3 ggr)

Erika Werdler, Carl Lind

2

10-05-14

HPCV-projektet

E. Registrera inledande handledsställningar
x

Starta goniometerloggern
Registrering av neutral handledsställning (10 sek./ställning)
Sittande med avslappnade hängande armar

x

Registrering av ytterpositioner (10 sek./position)
Höger armbågen mot bordet och vertikal underarm
Maximal handledsflexion/ Maximal handledsextension
Höger underarm mot bordet
Maximal radialdeviation/ Maximal ulnardeviation
Vänster armbågen mot bordet och vertikal underarm
Maximal handledsflexion/ Maximal handledsextension
Vänster underarm mot bordet
Maximal radialdeviation/ Maximal ulnardeviation

Erika Werdler, Carl Lind

3

10-05-14

HPCV-projektet

Arbetspass 1
Montering.:

Servering.:

Vågen kombinerad:

x

Start av arbetspasset

x

Arbetspasset slut

x

Stoppa EMG- samt GON loggern

x

Tag eventuellt ur minneskort och märk det med ”full”

CR 10 skattning med kroppskarta
Hur starkt obehag upplever du och i vilka kroppsdelar? (Före, mellan och efter
monteringspassen)

Före_____

Mellan_____

Efter_____

tid:

RPE skattning
Hur stor ansträngning upplever du? (Var 10:e minut under monteringspassen)
T0_____

T05_____ T10_____ T15_____ T20____

T25____

T30____

T40_____

T60____

T65____

tid

T35_____
tid:

Erika Werdler, Carl Lind

T45_____

T50_____

4

T55____

10-05-14

HPCV-projektet
Arbetspass 1

Stopptid(master)
Start

Stopp

Missad montering/servering
Tid

Start

1

½

¼

Tid
Vila
Tid
Vila

Övriga kommentarer:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Erika Werdler, Carl Lind
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10-04-01

HPCV-projektet

Arbetspass 2
Montering.:

Servering.:

Vågen kombinerad:

x

Start av arbetspasset

x

Arbetspasset slut

x

Stoppa EMG- samt GON loggern

x

Tag eventuellt ur minneskort och märk det med ”full”

CR 10 skattning med kroppskarta
Hur starkt obehag upplever du och i vilka kroppsdelar? (Före, mellan och efter
monteringspassen)

Före_____

Mellan_____

Efter_____

tid:

RPE skattning
Hur stor ansträngning upplever du? (Var 10:e minut under monteringspassen)
T0_____

T05_____ T10_____ T15_____ T20____

T25____

T30____

T40_____

T60____

T65____

tid

T35_____
tid:

Erika Werdler, Carl Lind

T45_____

T50_____

6

T55____

10-05-14

HPCV-projektet
Arbetspass 2

Stopptid(master)
Start

Stopp

Missad montering/servering
Tid

Start

1

½

¼

Tid
Vila
Tid
Vila
Övriga kommentarer:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Erika Werdler, Carl Lind
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10-04-01

HPCV-projektet

Arbetspass 3
Montering.:

Servering.:

Vågen kombinerad:

x

Start av arbetspasset

x

Arbetspasset slut

x

Stoppa EMG- samt GON loggern

x

Tag eventuellt ur minneskort och märk det med ”full”

CR 10 skattning med kroppskarta
Hur starkt obehag upplever du och i vilka kroppsdelar? (Före, mellan och efter
monteringspassen)

Före_____

Mellan_____

Efter_____

tid:

RPE skattning
Hur stor ansträngning upplever du? (Var 10:e minut under monteringspassen)
T0_____

T05_____ T10_____ T15_____ T20____

T25____

T30____

T40_____

T60____

T65____

tid

T35_____
tid:

Erika Werdler, Carl Lind

T45_____

T50_____

8

T55____

10-05-14

HPCV-projektet
Arbetspass 3

Stopptid(master)
Start

Stopp

Missad montering/servering
Tid

Start

1

½

¼

Tid
Vila
Tid
Vila
Övriga kommentarer:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Erika Werdler, Carl Lind
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10-04-01

HPCV-projektet

K. Avslutande intervju
Hur upplever du belastningen på handlederna vid respektive arbetsupplägg?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Hur upplever du belastningen på nackmuskulaturen (trapezius) vid respektive arbetsupplägg?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Övriga kommentarer.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Protokollet har omarbetats utifrån Mikael Forsman och Eva Bernmark, Yrkes- och miljömedicin KI

Erika Werdler, Carl Lind

7

10-03-29

Appendix D: Utdrag ur SES
bedömningsmall

Bedömning av arbetsuppläggen enligt SES (Produktion utg. 1 200903)
Vid utvärdering av en arbetsstation/arbetsmoment med SES bedöms först ett antal var
för sig och bedöms antingen vara acceptabla (grön), möjligtvis acceptabla (gul) eller
oacceptabla (röd). Därefter vägs bedömningarna av faktorerna samman och resulterar
i en samlad bedömning av stationen/momentet (se figur nedan).

Figuren visar hur bedömningsområdena vägs samman till en samlad bedömning av en arbetsstation/momentet.

Bedömningsmoment
Vid monteringen var det ett moment, hämta ett par korsdrev, som bedömdes rött
enligt SES, vilket sker två gånger vid varje cykel (arbetsmoment 9 och 11). Även vid
serveringen bedömdes ett moment som rött, placera korsdrev på palett, vilket sker en
gång per cykel (arbetsmoment 6). Bedömningen baseras på följande faktorer:
Repetition av arbetsrörelser per timme
BEDÖMNING
< 150 rep/tim

Grönt

150-300 rep/tim

Gult

> 300 rep/tim

Rött

Arbetsområde för hand

BEDÖMNING
I boxen

Grönt

Utanför boxen

Rött

Figuren visar boxens begränsningsområden. Måtten är Individberoende. Bilden är lånad från SES
produktion (Original bild från GME Ergonomics Procedures)

Handgrepp
BEDÖMNING

Greppvänlighet, diameter/tjocklek på artikel
eller verktyg där handen greppar.

Ø > 2-4 cm
Jämn och ej hal yta

Grönt

Ø 0,6-2 cm eller
> 4-7 cm

Gult

Ø < 0,6 eller > 7 cm
Vassa kanter eller
hala/heta ytor

Rött

Statisk arbetsställning – Rygg
BEDÖMNING
0-20° framåtböjning

Grönt

20°-45° framåtböjning eller
20°-45° sidböjning/vridning

Gult

> 45° framåtböjning eller
> 45° sidböjning/vridning eller
bakåtböjning

Rött

Figur visar framåtböjning av rygg. Bilden är lånad från
SES produktion (Original bild från RULA)

Statisk arbetsställning – Nacke
BEDÖMNING

Figur visar framåtböjning och bakåtböjning av nacke. Bilden är
lånad från SES produktion (Original bild från RULA)

Statisk arbetsställning – Axel och arm
BEDÖMNING
< 45° överarmslyft (framåtföring/utåtföring)

Grönt

45°-90°överarmslyft (framåtföring/utåtföring)

Gult

> 90° överarmslyft (framåtföring/utåtföring)

Rött

0-20° framåtböjning

Grönt

20°-45° framåtböjning eller
20°-30° sidböjning/vridning

Gult

> 45° framåtböjning eller
> 30° sidböjning/vridning eller
bakåtböjning

Rött

Arbetsställning – Handled
BEDÖMNING
Neutral handled

Grönt

Ej neutral handled:
> 30° uppåtböjning,
> 45° nedåtböjning,
> 10° sidböjning åt lillfinger-/tumsidan

Rött

Enhandslyft inklusive överhandsgrepp
BEDÖMNING
Enhandslyft
< 2 kg

Grönt

2-5 kg

Gult

> 5 kg eller överhandsgrepp > 0,5 kg

Rött

Appendix E: SES-bedömning av
arbetsuppläggen

Hämta diffkors

Placera diffkors på palett 2

15

16

Kommentarer

Antal röda
Antal gula

Placera korsdrev på palett 2

Placera topp-/bottendrev. på palett 2

10

14

6

Hämta topp-/bottendrev

9

Hämta slitbrickor (topp-/bottendrev) + (korsdrev)

Placera diffkors på palett 1

8

Hämta korsdrev

Hämta diffkors

7

Placera slitbrickor på palett 2

Placera korsdrev på palett 1

6

11

Hämta korsdrev

5

13

Placera slitbrickor på palett 1

4

12

2

Hämta slitbrickor (topp-/bottendrev) + (korsdrev)

3

2

2

2

4

6

4

2

2

2

4

6

6

2

4

Placera topp-/bottendrev. på palett 1

16
0

0
0

480 rep /timmen sammanlagt

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

0
0

röd

röd

2
0

röd

röd

röd

röd

4
0

2
2

10,8 cm i diameter

röd

gul

röd

gul

0
0

0
0

gul

gul

0
2

gul

gul

0
2

0
0

0
8

Ställaget för högt

gul

gul

gul

gul

gul

gul

gul

gul

0
0

4
0

överhandslyft

röd

röd

röd

röd

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

28
14
42
380

2 i vardera hand á 0,9 kg

2,7 kg samt 3,4 kg

2 i vardera hand á 0,9 kg

2,7 kg samt 3,4 kg

Tid (s) SES-tot Repetitioner Arbetställning Åtkomlighet Frigång hand Arbetsområde hand Handgrepp Understödsyta Detaljstorlek Rygg Nacke Handled Axel Lyftmoment Enhandslyft Skjut och dragkraft Tryck, dra kraft Trycka, klämma Förflyttning Klättra, kliva Åtdragningsmoment Kommentarer

2

Positionsordning - Materialservering

Hämta topp-/bottendrev

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Positionsordning - Montering½

Kommentarer

Antal röda
Antal gula

Kontrollera arbetsorder
Montera eventuell kopplingshalva
Hämta slitbrickor
Inoljning av slitbrickor (doppa i oljeindränkt svamp)
Montering av slitbrickor topp-/bottendrev.
Montera bottendrev
Hämta diffkors
Inoljning av diffkors (med pensel)
Hämta ett par korsdrev
Montera korsdrev
Hämta ett par korsdrev
Montera korsdrev
Hämta slitbrickor
Inoljning av slitbrickor
Montera slitbrickor
Montera diffkors
Montera toppdrev
Kontroll av montering
Stämpla
Ge klarsignal
Hämta slitbrickor
Inoljning av slitbrickor (doppa i oljeindränkt svamp)
Montering av slitbrickor topp-/bottendrev.
Montera bottendrev
Hämta diffkors
Inoljning av diffkors (med pensel)
Hämta ett par korsdrev
Montera korsdrev
Hämta ett par korsdrev
Montera korsdrev
Hämta slitbrickor
Inoljning av slitbrickor
Montera slitbrickor
Montera diffkors
Montera toppdrev
Kontroll av montering

Tid (s)

3
4
1
4
3
4
2
6
3
2
3
2
2
6
6
3
2
2
4
1
1
4
3
4
2
6
3
2
3
2
2
6
6
3
2
2
0
0

4

0

360 - 480 rep / timmen

röd

röd

röd

röd

0

0
0

2

röd

röd

röd

röd

1,5 cm vänster o 2,1 cm höger

röd

röd

0

4
0

9

10,8 cm i diameter

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

0

0
0

0

gul

gul

gul

gul

4

0

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

gul

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

röd

gul

2

28
0

4

gul

gul

gul

gul

4

0

gul

gul

line och monteringsyta fö låg

röd

röd

röd

röd

2

0

0

5

överhandslyft

röd

röd

röd

röd

röd

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900 g styck

900 g styck

12
68
380

56

ca. 7 kg underarmsavstånd

900 g styck

900 g styck

SES-tot Repetitioner Arbetställning Åtkomlighet Frigång hand Arbetsområde hand Handgrepp Understödsyta Detaljstorlek Rygg Nacke Handled Axel Lyftmoment Enhandslyft Skjut och dragkraft Tryck, dra kraft Trycka, klämma Förflyttning Klättra, kliva Åtdragningsmoment Kommentarer

Montera slitbrickor

Montera diffkors

Montera toppdrev

Kontroll av montering

Stämpla

Ge klarsignal

Hämta topp-/bottendrev

Placera topp-/bottendrev. på palett

Hämta slitbrickor (topp-/bottendrev) + (korsdrev)

Placera slitbrickor på palett

Hämta korsdrev

Placera korsdrev på palett

Hämta diffkors

Placera diffkors på palett
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Kommentarer

Antal röda
Antal gula

Inoljning av slitbrickor
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Montera korsdrev
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Hämta ett par korsdrev
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Hämta ett par korsdrev

Inoljning av diffkors (med pensel)
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Hämta slitbrickor

Hämta diffkors
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Montera korsdrev

Montera bottendrev
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Montering av slitbrickor topp-/bottendrev.
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Inoljning av slitbrickor (doppa i oljeindränkt svamp)
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Hämta slitbrickor
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Montera eventuell kopplingshalva
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480 rep /timmen sammanlagt
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line och monteringsyta fö låg
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2 i vardera hand á 0,9 kg

2,7 kg samt 3,4 kg

Tid (s) SES-tot Repetitioner Arbetställning Åtkomlighet Frigång hand Arbetsområde hand Handgrepp Understödsyta Detaljstorlek Rygg Nacke Handled Axel Lyftmoment Enhandslyft Skjut och dragkraft Tryck, dra kraft Trycka, klämma Förflyttning Klättra, kliva Åtdragningsmoment Kommentarer

2

Positionsordning - Kombination

Kontrollera arbetsorder
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Appendix F: Utdrag ur Allmänt
frågeformulär rörande besvär från
rörelseorganen
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Höft/knä/fotled
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