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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver lösning av en ergonomisk problematik kopplad till produktion av 
optoelektroniska komponenter i renrumsmiljö. Rapporten är ett resultat av ett examensarbete 
utfört av två studenter inom högskoleingenjörsutbildningen Maskinteknik, inriktning Innovation 
och Design, på KTH i Södertälje. Examensarbetet utfördes under 10 veckor. Projektet grundade 
sig i ett uppdrag för företaget Tyco Electronics Svenska Holdings AB. Företaget hade genom sitt 
arbetsmiljöarbete funnit områden inom produktionen som skulle kunna förbättras ur ett 
ergonomiskt perspektiv. I ett initialt skede fastställdes projektmål, kravspecifikation samt 
avgränsningar för arbetet. Det primära målet var att utveckla en lösning som förbättrade 
ergonomin kring mikroskopanvändning vid en specifik station i produktionen. Lösningen skulle 
ge ett förbättrat resultat i ergonomisk utvärdering enligt företagets utvärderingsmodell.  

Metoder som användes under arbetet var subjektiva och objektiva ergonomiska 
utvärderingsmetoder samt designmetoder som används vid produktutvecklingsarbete. Arbetet 
strukturerades i delarna problemanalys, datainsamling, produktutveckling, produktresultat samt 
utvärdering. Genom datainsamling i form av användarstudie, informationssökning samt 
studiebesök lades en grund för utveckling av en lösning. Under utvecklingsarbetet skapades olika 
koncept som utvärderades enligt beslutsmatris samt under utvärderingsmöte tillsammans med 
användarna. Genom utvärderingen beslutades vilka koncept som skulle vidareutvecklas i 
projektet. En analys av en mikroskopkamera gjordes i syfte att undersöka möjligheter för 
ersättning av mikroskopet. Analysen skedde i form av användartester, produktdemonstration 
samt studiebesök. Resultat visade att en ersättning i form av mikroskopkamera var möjlig.  

En lösning togs fram i form av ett stativ avsett för användning till mikroskop och 
mikroskopkamera. Ytterligare en produkt i form av ett armstöd skapades med syfte att utgöra ett 
komplement till det utvecklade stativet. En utvärdering av den framtagna lösningen 
genomfördes. Utvärderingen gjordes enligt företagets ergonomiska utvärderingsmodell samt 
genom biomekaniska beräkningar. Resultat från utvärderingen visade att en förbättrad ergonomi 
uppnåddes genom den framtagna lösningen. 

Nyckelord 

Ergonomi, Mikroskop, Stativ, Mikroskopstativ, Optoelektronik 
  



 



 
 

 
 

 Bachelor of Science Thesis TMT 2012:49  

 

Development of ergonomic microscope stand for 
production of optoelectronics 

   
  Sofia Edholm 

Johanna Madera 

Approved 

2011-06-20 

Examiner KTH 

Ola Narbrink 

Supervisor KTH 

Ola Narbrink 

 Commissioner 

Tyco Electronics  
Svenska Holdings AB 

Contact person at company 

Robin Henriksson 

 

Abstract 

This bachelor thesis describes the solution of an ergonomic problem associated with the 
production of optoelectronic components in clean room environment. This report is the result of 
a labor done by two students at the bachelor program Mechanical Engineering, Innovation and 
Design at KTH in Södertälje. The thesis work was done during a ten- week period. The project 
started as a set of requirements from Tyco Electronics Swedish Holdings AB; the company had 
found that certain areas of production may be potentially improved from an ergonomic 
perspective and wished to investigate potential solutions. In the initial requirements gathering, 
project aims, goals, and restrictions were set. The primary aim of the study was to develop a 
solution that would improve the ergonomic function of a microscope at a specific working 
station in the production environment. The resulting solution should show a marked 
improvement on the company´s evaluation model.  

The following methods were used in the process: subjective and objective methods for 
ergonomics, and design methods for product development. The thesis was structured in the 
following way: analysis of the problem, topic research, product development, product 
performance and product evaluation. The research was primarily focused on studies on the users 
in the working environment and previous related works of topic. This research was the basis for 
the foundations of the solution that was to be developed. During the development process the 
concepts were created and evaluated according to an evaluation matrix. Consultation with the 
users was held to complement the evaluations from the matrix, giving extra feedback into the 
process. An analysis of the microscope was also made to explore options for it potentially being 
replaced. The analysis was completed using the user’s tests, product demonstrations and market 
research. The results showed that an implementation of a microscope camera was possible.  

A solution was developed as a stand, designed for the microscope and the microscope camera. 
To complement the stand an armrest was also created. An evaluation of the resulting design was 
made according to the company’s ergonomic evaluation model and also by biomechanical 
calculations. Results from the evaluation showed that marked improvements were made by the 
enhanced ergonomics by the solution. Click here to insert text 
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1 Inledning 
Denna rapports inledning syftar till att ge en beskrivning av projektets bakgrund, definierade 

villkor för en eventuell lösning samt målsättning och planerad arbetsstruktur för genomförandet 

av uppgiften. 

 

1.1 Bakgrund 
Enligt Arbetsmiljöverket har forskningsstudier visat att det finns ett tydligt samband mellan 

förbättrad ergonomi och ökad lönsamhet hos företag. I en kunskapsöversikt utförd på uppdrag 

av Arbetsmiljöverket beskrivs sjukdomar och besvär orsakade av belastningsergonomiska 

problem på arbetsplatser som ett av västvärldens mest utbredda arbetsmiljöproblem  

(Eklund m.fl., 2012). Vidare beskriver Arbetsmiljöverket att en förändring har skett angående den 

allmänna synen på arbetsmiljöarbete. Begreppet arbetsmiljöarbete har gått från att handla om att 

skydda anställda från sjukdomar och skador till att handla om att skapa en arbetsmiljö som bidrar 

till att stärka de anställdas hälsa. 

På företaget Tyco Electronics Svenska Holdings AB i Järfälla har ett antal områden upptäckts där 

möjlighet till ergonomisk förbättring finns. Den ergonomiska utvärderingsmall som följts vid 

företagets arbetsmiljöarbete är EJMS (Ergonomic Job Measurement System).  

De områden som har granskats är arbetsstationer för montering av komponenter avsedda för 

optoelektronik. Den station som enligt utvärderingen bedöms vara det område som är i störst 

behov av förbättrad ergonomi är 2200evo. Här sker programstyrd montering av komponenter i 

en maskin som är inbyggd i dragskåp. Vid kalibrering, inställning samt processövervakning 

används ett mikroskop som i dagsläget är monterat i en tvåledad arm, fäst i dragskåpets innertak. 

Mikroskopet måste ställas in samt justeras manuellt över axelhöjd. Enligt utvärderingen utför 

operatören en kraftig ansträngning i form av knuff- och dragrörelse vid justering av mikroskopet. 

Vid användning av mikroskopet måste operatören även luta sig in i dragskåpet utan plats för 

benen. Inställningstid för mikroskopet blir enligt operatörerna ibland för lång, upp till fyra 

minuter, detta påverkar i sin tur ställtiden för maskinen negativt. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att undersöka, utveckla och utvärdera en lösning till den 

ergonomiska problematiken rörande mikroskopanvändning i 2200evo. Lösningen skulle förbättra 

stationen både i ergonomiska och produktionstekniska aspekter. 

 

1.3 Mål 
Ursprungliga mål som uppsattes i ett initialt skede av projektet delades upp i två 

prioriteringsgrader. Ursprungliga mål som prioriterades högst i projektet var följande: 

- Undersökning och utveckling av en ergonomisk lösning avsedd för 

förstoringsapparatur tillhörande 2200evo skulle genomföras. Lösningen skulle ge bättre 

resultat enligt samma utvärderingsmodell som tidigare använts vid utvärdering i 

företaget, EJMS. Detta mål ansågs vara det primära målet för arbetet. 

- Medelvärdet av inställningstiden för mikroskopet skulle minskas med minst en minut, 

detta för att erhålla minskad ställtid av maskinen. 
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- Arbetet skulle resultera i en rapport, en CAD- modell och en mock- up för att illustrera 

lösningens funktion.  

- En ungefärlig kostnadsberäkning för den framtagna lösningen skulle tas fram (material, 

tillverkning och installation). 

- En kravspecifikation för lösningen skulle tas fram i samarbete med företaget. 

- Personliga mål för arbetet var att erhålla erfarenhet av produktutveckling, samt 

fördjupad kunskap om ergonomi och produktionsteknik. 

Ursprungligt mål som var sekundärt prioriterat i projektet var följande: 

- Förslag på ergonomiska lösningar för övriga problem vid 2200evo skulle utvecklas, 

dessa förslag var avsedda att presenteras skriftligt samt med skisser. 

Under projektarbetets gång har målsättningen modifierats. Det ursprungliga mål som innebar att 

medelvärdet av inställningstiden skulle minskas med minst en minut har tagits bort ur 

målsättningen för projektet. Anledning till att denna punkt exkluderats är att det under 

utvärdering av lösning inte var möjligt att genomföra mätningar i detta avseende. Utöver denna 

modifiering av den ursprungliga målsättningen har ytterligare ett mål tagits bort. Det sekundärt 

prioriterade målet som innebar att förslag på ergonomiska lösningar för övriga problem vid 

2200evo skulle utvecklas togs bort på grund av att det tidsmässigt inte ansågs finnas utrymme för 

denna del. 

1.4 Kravspecifikation 
Krav för lösningen specificerades i samarbete med företagets handledare Robin Henriksson och 

godkändes av produktionschef Ivar Hamberg. Framtagning av kravspecifikationen prioriterades 

under första skedet av projektet och färdigställdes efter två veckors arbete. 

 

Funktionskrav: 

- Optik som används ska kunna förstora minst 20 gånger. 

- Produkten ska kunna förflyttas så att den inte stör övrigt arbete som genomförs i 

stationen. 

- Produkten ska bidra till att en ny ergonomisk utvärdering ger ett förbättrat resultat 

relativt den tidigare ergonomiska utvärderingen. 

Kostnadskrav: 

- Den totala kostnaden för produkten får inte överstiga 50 000 kronor. 

Miljökrav: 

- Material som används ska vara återvinningsbart i energi- alternativt materialform. 

- Produkten ska vara möjlig att demontera i återvinningssyfte. 

- Material som används ska kunna användas i renrumsmiljö. 

- Eventuella smörjmedel och kemikalier ska vara godkända för renrumsproduktion. 

- Montering av produkten ska kunna ske i renrumsmiljö. 

Produktionskrav: 

- Ingående delar ska till största möjliga mån vara av standardiserad sort. 

Test- och reparationskrav: 

- Produkten ska vara möjlig att demontera i reparationssyfte. 

- Delar i produkten ska vara utbytbara. 
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- Vid eventuellt haveri av den utvecklade lösningen ska en tillfällig reversibel lösning vara 

möjlig, detta genom tillfällig återmontering av nuvarande apparatur.  

Dokumentationskrav: 

- Materialförslag. 

- CAD- modell. 

- Ungefärlig kostnadsberäkning. 

- Instruktion för hantering av produkten. 

Tidskrav: 

- Arbetet ska genomföras under 10 veckor med startdatum 2012-03-19. 
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1.5 Metoder 
Arbetet har strukturerats enligt Figur 1.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1.1 Arbetets upplagda struktur. 
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Under användarstudien planerades användningen av olika metoder, både objektiva och 

subjektiva. De objektiva metoder som valdes var observation, dokumentation av 

kroppsställningar samt biomekaniska beräkningar i datorprogrammet Jack. Observation 

planerades för att uppnå en förståelse för användarsituationen (Osvalder m.fl., 2010) 

Dokumentation av kroppsställningar skulle utgöra underlag för de biomekaniska beräkningar 

som krävdes för att genomföra en objektiv utvärdering. Subjektiva metoder som valdes var 

intervjuer, frågeformulär samt skattning av besvär eller smärta orsakad av otillräcklig ergonomi 

genom kroppskartor. Syftet med samtliga subjektiva metoder var att få en uppfattning och insikt i 

hur användarna själva upplever arbetet vid mikroskopet i 2200evo. Metoden RULA som levererar 

både objektiva och subjektiva resultat planerades för att klassificera kroppspositioner och 

belastning (Osvalder m.fl., 2010). För informationssökning valdes att undersöka vetenskapliga 

artiklar från KTH:s bibliotek, internetsökning samt böcker. Informationssökningen planerades 

främst för att få fördjupad insikt i ämnen relaterade till den ergonomiska problematik som 

projektet behandlar. Informationssökning skulle även ge kunskap om krav rörande utrustning 

och arbete i renrumsmiljö samt insikt i möjliga konstruktionslösningar och ingående 

standardkomponenter. För konceptframtagning valdes brainstorming och idémöten som 

idégenereringsmetoder. För visualisering av idéer planerades metoderna skissteknik, CAD- 

modellering samt pappmodeller. Vid dimensionering av ingående detaljer valdes mekaniska 

beräkningsmetoder samt FEM- analys. Vid val av idéer för konceptutveckling planerades 

metoden Pugh’s beslutsmatris. För modellering skulle studiebesök användas som metod för att få 

insikt i möjliga konstruktionslösningar samt i enskilda detaljer. För utvärdering av den framtagna 

lösningen planerades metoderna användartest samt ergonomisk utvärdering enligt EJMS-

modellen. För mer detaljerad beskrivning av tillämpade metoder läs kapitel 3.1. 

 

1.6 Avgränsningar 
Arbetet omfattar 10 veckor (motsvarar 15 hp) och avgränsades enligt följande: 

Arbetet omfattar inte övriga arbetsstationer inom tillverkningen. Någon färdig produkt tas inte 

fram under projektet. Arbetet berör inte tillämpad tillverkningsteknik för företagets produkter. 

Den ungefärliga kostnadsberäkningen redogör inte för eventuella ekonomiska vinster alternativt 

förluster för företaget kopplade till den framtagna lösningen.  
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2 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs företaget, moment i produktionen som genomförs i maskinen 2200evo, 

användningsområde för mikroskop i maskinen samt den rådande miljön vid arbetsplatsen. 

 

2.1 Företagsbeskrivning 
TE Connectivity är ett globalt företag som har sitt huvudkontor i USA. Företaget utformar och 

tillverkar produkter som sänder och skyddar flödet av kraft och information i produkter som 

människor dagligen kommer i kontakt med. Till exempel elektronikprodukter till konsument, 

energi och hälsovård, fordon och nätverkskommunikation. TE Connectivity har 500 000 olika 

produkter i sitt sortiment. Företaget har kontor och tillverkning i 45 olika länder.  

Tyco Electronics Svenska Holdings AB är den Sverigebaserade delen av företaget.  

Företagets utvecklings- och produktionsanläggning i Järfälla tillverkar huvudsakligen produkter 

för höghastighetskommunikation över optisk fiber, såsom komponenter för optoelektroniska 

sändare och mottagare. Tillverkning av produkterna sker i renrumsmiljö. TE Connectivity har en 

Miljö-, Hälso- och Säkerhetspolicy som företagets samtliga anläggningar ska eftersträva att uppnå. 

Enligt policyn har företaget bland annat förbundit sig att ständigt eftersträva förbättring av miljö- 

och säkerhetsnivå samt att styra samtliga anläggningar på ett sätt som skyddar medarbetare, 

folkhälsa och miljö. För att uppfylla sina åtaganden i dessa avseenden har företaget etablerat 

miljö- och säkerhetsmål, målen utgör grunden för företagets arbetsmiljöarbete. 

Arbetsmiljöarbetets resultat ska regelbundet mätas i förhållande till de etablerade målen. Den 

ergonomiska utvärdering (EJMS, se kapitel 4.1.1) som genomfördes på Tyco Electronics i Järfälla 

ligger till grund för det pågående arbetet för förbättrad arbetsmiljö. 

 

2.2 Beskrivning av maskinen 2200evo 
Ivar Hamberg, produktionschef på Tyco Electronics i Järfälla, sammanfattade företagets 

användning av 2200evo enligt följande: 2200evo används för tillverkning av modulen Optical 

Engine, se Figur 2.1. Produkten är en så kallad transciever, det vill säga en kombination av 

transmitter och reciever. Den innehåller en sändare samt en mottagare och används för att bygga 

optoelektronik avsedd för fiberkommunikation. Fiberkommunikation används för datatrafik, 

internet, i stora datasalar som hanterar internet-trafik, lagring på nätet och även för telefontrafik. 

Kapacitet i modulerna är 40 Gb/s för en 4-kanals Optical Engine. Det vill säga att 40 Gb data 

kan överföras på 1 sekund. Produktionen av modulen Optical Engine är helt beroende av 

maskinen 2200evo. Vid driftstopp i maskinen stannar produktionen.  

 

 
 Figur 2.1 Transcievermodul Optical Engine.  
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Tabell 2.1 Monteringsmoment vid montering av Optical Engine i 2200evo 

Sylvia Ek, processingenjör på Tyco Electronics, beskriver montering av Optical Engine i 2200evo 

enligt följande: I maskinen läggs en substratskiva med diameter 3 tum eller 6 tum. Varje skiva 

innehåller 69 eller 296 stycken substrat, varje substrat bildar en transcievermodul. På dessa 

substrat placeras mikrochip. De vanligast förekommande mikrochipen är Optochip som är cirka 

0.5x1 mm stora och IC- chip som är cirka 2x2 mm. Både Opto- och IC- chip har lodbumpar som 

bildar kontakten mellan chip och substrat.  

På varje substrat placeras 2 stycken Optochip och 2 stycken IC- chip i två omgångar. Då chip 

placerats på substraten löds de i en lödugn utanför 2200evo. Förenklat positionerar alltså 

maskinen de ingående komponenterna på modulerna. För arbetsgångsbeskrivning vid montering 

av Optical Engine i 2200evo, se Tabell 2.1. 

 

 

Moment Beskrivning 

1 Chip liggande i askar laddas på en bricka. 

2 Programmet i maskinen startas. 

3 En kamera söker över substratet för att finna rätt position för placering av samtliga 

chip. 

4 En kamera går till brickan och söker position för aktuellt chip. 

5 Plockverktyg 1 plockar upp chipet med hjälp av vakuum. 

6 Plockverktyg 1 vänder chipet. 

7 Plockverktyg 2 plockar upp chipet från föregående plockverktyg. 

8 Plockverktyg 2 förflyttas till en kamera för kontroll av chipets position. 

9 Plockverktyg 2 förflyttas till korrekt position på substratet.  

10 Plockverktyg 2 placerar chip på substratet enligt givna parametrar (såsom exempelvis 

kraft, temperatur, hastighet och tid). 

11 Då samtliga chip är placerade på substratskivan lyfts skivan ut manuellt ur maskinen 

och förflyttas för lödning. 

 

Vidare förklarar Ek att maskinen 2200evo även används för att dispensera underfill på Optical 

Engine. Underfill har i syfte att skydda chip mot smuts samt öka hållfasthet i fog mellan chip och 

substrat. Vid underfillprocessen dispenseras ett speciellt underfillmaterial för Optochip och ett 

annat för IC- chip. 

 

2.3 Beskrivning av användningsområde för mikroskop i 

2200evo. 
Mikroskopet används för att förstora bilden av monteringsprocessen i maskinen. Mikroskopet 

förflyttas för att förstora olika platser i monteringslinan. Operatören måste kunna se en förstorad 

bild av utrustningen vid upplockning av chip, av nålens läge vid kalibrering inför dispensering, av 

provdropparnas utseende vid dispensering, av olika detaljers läge vid kalibrering, vid byte av 

plockverktyg i utrustning samt av vad som händer med substratskivan under körning av 

maskinen. Mikroskopet förflyttas bort från arbetsytan under körning av maskinen, detta för att 

säkerställa att det inte utgör hinder för maskinens arbete. Mikroskopet förflyttas även bort från 

arbetsområdet vid laddning av nya chip på bricka eller under byte av dispenseringsspruta. 
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Tabell 2.2 Renrumsklassificering enligt standard ISO 14644-1, Källa: VWR, Cleanroom standards 

2.4 Beskrivning av miljö kring 2200evo. 
Maskinen 2200evo är placerad i renrumsmiljö klassificerad ISO 5 enligt standarden ISO 14644-1 

(se Tabell 2.2). Klassificeringen av företagets renrumsmiljö innebär att tillåtet antal luftburna 

partiklar av storleken ≥ 0,5 μm är 3 520 stycken per kubikmeter luft.  

För att ge en bild av skillnaden mellan renrumsmiljö och vanlig inomhusmiljö kan nämnas att en 

normal inomhusmiljö innehåller cirka 35 200 000 stycken partiklar av storleken ≥ 0,5 μm per 

kubikmeter luft.  

Den amerikanska standarden US FED STD 209E utgick som standard 2001-11-29, dock är 

användning av standarden i praktiken vanligt förekommande än idag (cleanroom.net, 2009).  

För personal som arbetar i företagets renrumsmiljö innebär klassificeringen att de vid vistelse i 

renrummet bär skyddskläder i form av overall, hårnät, huva, munskydd, handskar samt 

skyddsglasögon. Till skyddsutrustningen ingår även skor specialanpassade för renrumsmiljö. 

 

 

 Maximum particles/m3 FED STD 

209E 

Class ≥0.1 μm ≥0.2 μm ≥0.3 μm ≥0.5 μm ≥1 μm ≥5 μm Equivalent 

ISO 1 10 2      

ISO 2 100 24 10 4    

ISO 3 1 237 102 35 8  Class 1 

ISO 4 10 2 370 1 020 352 83  Class 10 

ISO 5 100 23 700 10 200 3 520  832 29 Class 100 

ISO 6 1 000 000 237 000 102 000 35 200 8 320 293 Class 1000 

ISO 7    352 000 83 200 2 930 Class 10 000 

ISO 8    3 520 000 832 000 29 300 Class 100 000 

ISO 9    35 200 000 8 320 000 293 000 Room air 
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Tabell 3.1 Poängmatris EJMS. Källa: Tyco Electronics 

3 Teoretisk grund 
Kunskaper erhållna under utbildningen Maskin teknik innovation och design på KTH utgjorde 

grunden till projektarbetet. Erhållen kunskap från ämnesområden såsom ergonomi, 

produktionsteknik, designmetodik och erfarenhet av tidigare projektarbeten användes och 

fördjupades. 

 

3.1 Grund för problemanalys 
Tidigare erhållna kunskaper inom grundläggande ergonomi samt fördjupningar under projektets 

gång ansågs vara avgörande för att förstå att goda arbetsförhållanden är grunden för ett 

produktivt och frisk arbetsliv. Mats Bohgard m.fl. (2010) beskriver betydelsen av ergonomi som 

ingenjörskonst enligt följande: Ergonomin ska ses som en del av ingenjörskonsten, eftersom den 

medför nytta och fördelar för alla som ingår i systemet; den enskilda individen, företaget eller 

organisationen och samhället. 

Kunskaper och erfarenheter från tidigare genomförda projekt har betonat vikten av att fastställa 

en väldefinierad och strukturerad problemdefinition, enligt erhållen erfarenhet ökar denna 

projektgrund förutsättningarna för att åstadkomma ett lyckat projektresultat.  

Under problemanalysfasen analyserades en ergonomisk utvärderingsmetod kallad EJMS, 

Ergonomic Job Measurement System framtagen av företagets ledning. För genomförande av 

utvärderingsmodellen EJMS används en poängmatris, se Tabell 3.1. Poängmatrisen används för 

att bedöma storlek av det eventuella ergonomiska problemet. Utvärderingen delas upp i två 

sektioner. Sektion 1 utgörs av kroppsställningar, kraft och frekvens. Sektion 2 utgörs av olika 

typer av lyft. Inledningsvis görs en utvärdering per kroppsställning i sektion 1 vid arbetsstationen, 

därefter görs en utvärdering per lyftsort i sektion 2. Poäng 0 eller 5 ger grön markering, poäng 10 

ger gul markering och 15 poäng ger röd markering. När detta genomförts adderas poängen för 

sektionerna ihop separat och summorna används för riskrankning av arbetsstationen. Om poäng 

per sektion uppgår till 85 eller mer innebär sektionen hög risk, om poängsumman hamnar i 

intervallet 45 – 84 innebär sektionen måttlig risk och om poängsumman blir 44 eller lägre innebär 

sektionen låg risk. . I Tabell 4.1 på sidan 15 redovisas en sammanställning över de resultat från 

utvärderingens som gulmarkerats. Gulmarkerade utvärderingsresultat innebär att området 

bedöms utgöra en måttlig ergonomisk risk. I Tabell 4.2 på sidan 16 redovisas en sammanställning 

över de resultat från utvärderingen som rödmarkerats. Rödmarkerade resultat innebär att området 

enligt utvärderingen bedöms vara ett ergonomiskt högriskområde som snarast bör åtgärdas.  

 

 

Poängmatris Frekvens 

 
 

Kraft 

 Låg Medium Hög 

Låg 0 5 10 

Medium 5 10 15 

Hög 10 15 20 
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3.2 Datainsamling – grund och fördjupning 
Datainsamling har ingått som återkommande moment i samtliga tidigare genomförda 

projektkurser under utbildningstiden. Datainsamling kan delas in i olika ämnesområden och 

genomföras enligt olika metoder, beroende på den sökta informationens art.  

I detta projekt har den använda metodiken planerats systematiskt med avsikt att skapa en grund 

för utvecklingsprocessen, detta har gett en fördjupad kunskap inom de olika ämnesområden som 

har undersökts. 

 

3.2.1 Ergonomi 

Metoder som har tillämpats under användarstudien, där fokus lagts på ergonomi, har indelats i 

metoder för insamling av objektiv data samt metoder för insamling av subjektiv data.  

Avsikten har varit att på detta sätt bredda underlaget för kvalitetssäkring av det egna arbetets 

resultat. Objektivt insamlad data innebär erhållen data genom direkta mätningar på mätobjekt 

alternativt observation av verkliga händelser eller förlopp (Osvalder, 2010).  

Under användarstudien har observationsmetoden använts för insamling av objektiv data. 

Observation är en metod för att samla in data kring människors beteendemönster i olika 

situationer (Kylén, 2004). Insamlad data från observationer har utgjort underlag för biomekaniska 

beräkningar, som är en objektiv metod för att få en uppfattning om krafter och moment som 

verkar på kroppen alternativt utvecklas i en viss belastningssituation (Osvalder m.fl., 2010). 

Genom dokumentation av kroppsställningar och fysiska belastningar under observationer har 

positionsvinklar utmätts för att utgöra underlag för de biomekaniska beräkningar som 

genomförts. Verktyg som använts för de biomekaniska beräkningarna är datorprogrammet Jack.  

I datorprogrammet placeras en manikin som har mått som en verklig människa i en CAD- miljö, 

genom att lägga till vikter och rörelser kan en belastningsergonomisk analys i form av 

biomekaniska beräkningar genomföras (Osvalder m.fl., 2010). Under datainsamlingen har en nära 

kontakt med användarna etablerats, ett sätt att skapa denna kontakt har varit att utse en 

referensgrupp som aktivt fått delta i utvecklingen av lösningen. Tidigare erfarenheter från bland 

annat projekt inom ämnesområdena ergonomi och industridesign har gett kunskap och insikt i 

vikten av att involvera användarna i utvecklingsprocessen för att åstadkomma en produkt som 

tilltalar användargrupp samt kan anses vara användarvänlig. Involvering av användarna är 

grundläggande för subjektiv insamling av data, eftersom det innebär att data erhålls genom att 

användaren i systemet bedömer sin upplevelse av till exempel fysisk belastning på muskelgrupp, 

total ansträngning, diskomfort eller mental arbetsbelastning (Osvalder m.fl., 2010). Subjektiv data 

erhålls således direkt från användarna, som verbalt eller skriftligt uttrycker vad de tycker, känner 

eller tror om någonting (Osvalder m.fl., 2010). Subjektiva datainsamlingsmetoder som använts i 

detta projekt är frågeformulär, intervjuer samt kroppskartor. Frågeformulär innebär insamling av 

respondenternas åsikter i skriftlig form och intervju innebär att åsikter insamlas muntligt i direkt 

kontakt med användarna (Osvalder m.fl., 2010). Kroppskartor är en subjektiv skattningsmetod 

där användarna bedömer sin situation genom att markera på en skiss av människokroppen var 

personen känner ansträngning, obehag, besvär eller smärta (Osvalder m.fl., 2010). 
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3.2.2 Lämpliga materialval 

Under datainsamlingsfasen i detta projekt har vikt även lagts vid att fördjupa kunskaper inom 

ämnesområdena materiallära och produktionsteknik kopplat till applicering i renrumsmiljö. 

Eftersom projektet behandlar ett problem som förekommer i denna typ av miljö har 

datainsamling rörande renrumstillverkning och lämpliga material varit en förutsättning för 

utveckling av en lösning. Genom informationssökning i litteratur har insikt i lämpliga 

materialförslag för lösningens konstruktion erhållits. I samtliga konstruktioner har anodiserat 

aluminium valts som material i delar där så varit möjligt. Anledning till detta har varit att förutom 

att på detta sätt försöka minimera lösningens vikt även åstadkomma ytor som lämpar sig för 

avsedd användning i renrumsmiljö. Anodisering innebär ytbehandling av materialet genom 

elektrokemi, på detta sätt erhålls ett oxidskikt som är cirka 1000 gånger tjockare än det naturliga 

oxidskikt som finns på aluminium (Ullman, 2008). Ett tjockare oxidskikt på aluminiumdelar är på 

många sätt fördelaktigt vid användning i renrumsmiljö (Whyte, 2010). Oxidskiktet ger ett ökat 

skydd mot korrosion, ytor blir mindre smutsmottagliga, nötningsbeständigheten ökar och det ger 

även ytan isolering mot elektricitet (Ullman, 2008). Ingående delar i lösningen som antas utsättas 

för störst nötning ämnas dock konstrueras i materialet rostfritt stål. Rostfritt stål är ett passande 

material för användning i renrum eftersom det har hög nötningsbeständighet (Whyte, 2010). 

Datainsamlingen har även resulterat i att de detaljer i lösningen som är avsedda att tillverkas i 

plast rekommenderas tillverkning i polymermaterialet ABS- plast i antistatbehandlad form. 

Fördelar hos ABS- plasten i detta avseende är dess tålighet och hårdhet, även materialets möjliga 

ytfinhet antas vara fördelaktig för det tänkta ändamålet (Krugloff, 1997). Plastföremål som 

förekommer i renrumsmiljö där elektronikkomponenter tillverkas bör vara antistatbehandlade, 

dels på grund av att en elektrisk urladdning kan skada eller förstöra komponenterna dels på grund 

av att en statiskt laddad yta lättare drar till sig dammpartiklar (Whyte, 2010). Antistatbehandling 

kan ske genom blandning av antistatmedel i plastmassan, genom lackering eller genom smörjning 

(Krugloff, 1997). Enligt Whyte (2010) bör risken för partikelspridning i renrumsmiljö minimeras, 

därför rekommenderas antistatbehandling i detta fall genom blandning av antistatmedel i 

plastmassan. 

 

3.3 Konceptutveckling – metoder och verktyg 
Under utveckling av projektets slutprodukt har arbetet strukturerats och genomförts med hjälp av 

verktyg samt metoder som tidigare använts inom bland annat ämnesområdena designmetodik 

och konstruktionselement. För att i ett initialt skede av utvecklingsfasen generera underlag i form 

av idéer har brainstormingmetoden använts. Metoden innebär att deltagarna samlas för att 

gemensamt arbeta kring ett problem eller en uppgift i syfte att generera idéer (Ullman, 2010).  

Vid konceptutveckling användes metoderna skissteknik, CAD- modellering samt modeller, 

metoderna användes i visualiseringssyfte. CAD- program som användes var Pro/ENGINEER 

Wildfire 5.0 som är ett konstruktionsverktyg, verktyget ger en överblick över modellens utseende 

och funktion (Forsman, 2009). Vid konceptval användes Pugh’s beslutsmatris som metod för 

utvärdering. Pugh’s beslutsmatris är en metod för att på ett objektivt och systematiskt sätt välja 

den bästa av ett flertal möjliga lösningar på ett problem (Ullman, 2010). Metoden används ofta 

inom ingenjörsområdet för att lösa design- och konstruktionsproblem (Ullman, 2010).  
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Dimensioneringsmetoder under konstruktionsarbetet var mekaniska beräkningar samt FEM- 

analys. Förkortningen FEM står för Finita Element Metoden, som är en metod som används vid 

strukturmekaniska beräkningar främst för att undvika för höga spänningskoncentrationer och 

deformationer (Forsman, 2009). Tidigare kunskaper inom hållfasthetslära, mekanik, materiallära 

samt produktionsteknik utgjorde grund under denna del av arbetet. Metod som användes vid 

modellbygge var studiebesök, för att få insikt i möjliga konstruktionslösningar samt enskilda 

detaljer. 

 

3.4 Grund för utvärdering av resultat 
Även under denna fas har erhållna kunskaper och erfarenheter från tidigare studier används och 

fördjupats. Utvärdering av resultat erhållna ur genomförd datainsamling var en grundpelare i 

utvecklingsarbetet och hade stor betydelse för hela processen. Utvärdering av datainsamling samt 

utvärdering av produktresultat genomfördes i syfte att bedöma fyra aspekter:  

- Användbarhet 

- Funktionalitet 

- Användarvänlighet 

- Risker 

Med avsikt att kontrollera att projektresultatet uppfyller ovan nämnda aspekter och för att 

bedöma, kvalitetssäkra samt jämföra produktresultat mot utvärderingsresultat av befintlig 

utrustning fastställdes tre metoder: 

- Ett nytt användartest 

- En ny utvärdering genom användning av EJMS metoden 

- Nya biomekaniska beräkningar med hjälp av datorprogrammet Jack 6.2 
 

Anna-Lisa Osvalder m.fl. (2010) beskriver användartest enligt följande: Användartest är en 

experimentell metod då verkliga användare interagerar med en produkt, en teknisk utrustning 

eller ett system genom att de genomför ett antal relevanta och realistiska uppgifter. Testen utförs 

ofta i laboratoriemiljö men kan också genomföras i verkligheten på till exempel en arbetsplats.  

I ett användartest är det användarvänligheten hos en produkt som utvärderas ur aspekterna 

uppfyllelse av mål, effektivitet och tillfredsställe. Under testet videofilmas eller bildregistreras 

försökspersonernas agerande och ibland ska de berätta högt om hur han eller hon tänker när 

uppgifterna genomförs. Försökspersonerna ges även möjlighet att komma med 

förbättringsförslag. En ny utvärdering med utvärderingsmetoden EJMS (för beskrivning se 

avsnitt 3.1) genomfördes. Metoden användes för att strukturera en jämförelse mellan den 

befintliga utrustningen och produktresultatet och för att analysera om målen för projektet 

uppfylldes. Även nya biomekaniska beräkningar med hjälp av datorprogrammet Jack 6.2  

(för beskrivning se avsnitt 3.2.1) genomfördes för att skapa underlag för jämförelse. Tanken var 

att bedöma om belastningsergonomiska risker eliminerats och om målen i dessa avseenden 

därmed uppnåtts. 
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Tabell 4.1 Sammanställning av gulmarkerade resultat från utvärdering EJMS, Ergonomic Job Measurement System 
Källa: Tyco Electronics 

 

4 Datainsamling 
Datainsamling genomfördes för att erhålla information kring användarsituation, ergonomi, 

material samt möjliga konstruktionslösningar. För att skapa en strukturerad datainsamling delades 

fasen in i tre grundläggande moment: användarstudie, informationssökning och studiebesök. 

Resultat från datainsamling användes som underlag för den följande utvecklingen av en lösning 

för den ergonomiska problematik som är förknippad med användning av mikroskop i maskinen 

2200evo. 

 

4.1 Användarstudie 
En användarstudie genomfördes för att samla in data kring utrustning samt för att beskriva 

arbetsuppgifter och användarsituation. För användarstudier samt utvärdering av lösning utsågs en 

referensgrupp, denna referensgrupp bestod av tre operatörer samt en processingenjör som 

dagligen arbetar vid maskinen 2200evo. Användarstudien inleddes med en sammanfattning och 

analys av resultat av den ergonomiska utvärdering som företaget tidigare genomfört.  

Den genomförda sammanfattningen utgjorde utvärderingsunderlag för den i projektet utvecklade 

produkten. De områden som i den ergonomiska utvärderingen bedöms utgöra måttlig 

ergonomisk risk är gulmarkerade och presenteras i Tabell 4.1. Rödmarkerade områden anses 

enligt utförd utvärdering utgöra högriskområden ur ett ergonomiskt perspektiv.  

Rödmarkerade resultat presenteras i Tabell 4.2. 

  

 

 

 

Kraftåtgång 
och frekvens 

Böjning av handleder 

 

Ställningar 

 

Stora krafter Arbete med maximalt utsträckta eller 
böjda handleder; speciellt i kombination 
med kombination med kraftiga kläm- 
rörelser. 
Handverktyg som ger kraftiga 
skakningar. 

Sitter eller står i en avig/obekväm, 

statisk arbetsställning. 

Små krafter Bara lätt böjda handleder (<5°) utan 
kraftiga klämrörelser eller andra 
obekväma grepp. Inget användande av 
vibrerande verktyg. 

Sitter eller står i en bekväm, statisk 
position. 

Hög frekvens Ständigt upprepade böjningar av 
handleden (>30 böjningar per minut). 

Sitter eller står i samma arbetsställning 
mer än två timmar i taget, utan rast. 

Låg frekvens Handleden böjs väldigt sällan, mindre än 
fem gånger per minut. 

Byter arbetsställning ofta (promenerar, 
stretchar, justerar). 

Skattning av 
kraft 

 
Medium 

 
Låg 

Skattning av 

frekvens 
 

Medium 
 

Hög 

Poäng 10 10 

Observation   
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Tabell 4.2 Sammanställning över rödmarkerade resultat från utvärdering EJMS, Ergonomic Job Measurement System. 
Källa: Tyco Electronics 
 

 

Kraftåtgång 

och frekvens 

Böjning av 

nacke och 

skuldror 

 

Vridning och 

böjning av bål 

 

Rörelse av fingrar 

och händer 

 

Belastning av 

ögon 

 

Stora krafter Nacke helt böjd eller 
utsträckt. Armarna 
arbetar fullt 
utsträckta ovan 
skuldrorna eller 
bakom kroppen. 
Kraftfull knuff eller 
drag. 

Extrem vridning 
och/ eller böjning 
(vridning av bål 
60°, böjning åt 
sidan 30° eller 
böjning framåt 
60°). Kraftig 
ansträngning 
genom knuff eller 
drag. 

Onaturliga och 
obekväma 
fingerpositioner, 
speciellt kombinerat 
med höga vikter eller 
starka krafter för att 
hålla emot. Även 
tryckande eller 
dragande av tröga 
kontrollknappar. 

Intensivt fokus under 
dåliga 
ljusförhållanden är 
nödvändigt. 
Alternativt 
motsvarande 
förhållanden med 
bländande ljus. 

Små krafter En liten böjning av 
nacke, mindre än 5 
grader, och armarna 
hålls bekvämt 
framför kroppen. 
Skuldror och armar 
används minimalt 
och utan större 
ansträngning. 

En liten böjning 
och/eller vridning 
(<10°). Lätt, ringa 
ansträngande knuff 
eller dragning. 
Ryggen i neutralt 
läge. 

Små rörelser av 
fingrarna med minimal 
ansträngning att greppa 
eller flytta saker. 

Avspänt visuellt 
arbete med bra 
belysning eller ingen 
risk för bländande 
ljus. 

Hög frekvens Böjning eller vridning 
av nacke, full 
utsträckning av armar 
ovan skuldrorna eller 
bakom kroppen görs 
upprepat och 
enformigt (>15 
böjningar per minut). 
Frekvent 
återkommande knuff 
eller drag. 

En konstant rörelse 
av överkroppen 
vilket leder till 
många, upprepade 
böjningar/ 
vridningar. 

Upprepade greppande 
av objekt med händerna 
(<20 gånger per minut) 
eller upprepade 
böjningar av fingrarna 
(intensivt skrivande på 
tangentbord). 

Personen måste 
koncentrera sig 
intensivt på en 
speciell punkt, 
(Noggrann 
inspektion av snabbt 
rörliga föremål). 

Låg frekvens Nacken böjs eller 
vrids endast i ringa 
omfattning. Armarna 
arbetar ibland fullt 
utsträckta eller 
bakom kroppen, men 
sällan; två gånger per 
minut eller mindre. 

Överkroppen böjs 
bara då och då, 
maximalt två 
gånger per minut. 

Greppar objekt med 
fingrarna maximalt fem 
gånger per minut. 
Skriver på tangentbord 
bara då och då. 

Lättsamt 
avsyningsarbete med 
låg koncentration och 
möjlighet att ändra 
fokuseringsavstånd 
och möjlighet att vila 
ögonen. 

Skattning av 

kraft 

 

Medium 
 

Hög 
 

Hög 
 

Hög 

Skattning av 

frekvens 

 

Hög 
 

Medium 
 

Medium 
 

Medium 

Poäng 15 15 15 15 

Observationer Vridning av nacke är 
största problemet. 
Utsträckta armar 
saknar stöd. 

Modifierar 
mikroskopet 
(tungt) med hjälp 
av armar och rygg. 

 Lamporna hänger 
bakom individen. 
Intensivt fokus på 
grund av 
mikroskoparbetet. 
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Tabell 4.3 Gulmarkerat resultat av lyftutvärdering vid 2200evo. Källa: Tyco Electronics 

Den genomförda ergonomiska utvärderingsmodellen inkluderade även en skattning av 

förekommande lyft under arbetet. I denna del fick arbetsmomentet vid 2200evo gul markering 

vid en utvärderingspunkt. Den gula markeringen avser skattning av vridning av kroppen under 

förekommande lyft av mikroskop. Resultatet visar att kroppen vrids 36- 65 grader, se Tabell 4.3. 

 

 
Utvärdering av 
lyft 

 
1 poäng 

 
5 poäng 

 
10 poäng 

 
20 poäng 

 
Kommentarer 

Hur mycket 
vrids kroppen 
under lyftet 
(grader)? 

 
1-15 

 
16- 35 

 
36- 65 

 
66- 135 

Lyft av 
mikroskop 
förekommer 
hela tiden. 

 

Mätningar av utrustning med hjälp av linjal, skjutmått, våg och stoppur genomfördes för att 

samla information inför utveckling av en lösning. Följande mätningar genomfördes: 

- Mikroskopets rörlighet i x-, y- och z- led: rörelsebehovet av apparaturen ansågs av 

operatörerna vara en viktig del av informationen som krävdes för att utveckla olika 

lösningar för mikroskopets ergonomiska problematik, se Figur 4.1. Vid mätningarna 

sattes origo för koordinatsystemet på maskinens frontkant, centrerat i frontens mittlinje. 

Resultatet av mätningarna visade att mikroskopet måste vara möjligt att förflytta 250 mm 

i z- axelns plusriktning, 250 mm i y- axelns plusriktning samt 250 mm i x- axelns plus- 

och minusriktningar.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Rörelseriktningar för mikroskop. 
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- Fysiskt utrymme för lösning i maskinen: mätningar av arbetsyta genomfördes för att 

fastställa det fysiska utrymme som fanns tillgängligt för utveckling av en lösning. 

Utrymmet var: Bredd= 600 mm, Höjd= 340 mm, Djup= 465 mm.  

Resultatet presenteras med röd markering i Figur 4.2 nedan. 

 

 
 

 

- Mikroskopets dimensioner: mikroskopets dimensioner krävdes för att under senare 

stadium i projektet möjliggöra eventuell utveckling av ett stativ. Dimensionerna 

uppmättes till: b = 130 mm, h = 86 mm, d = 266 mm. Se Figur 4.3. 

 

 

 
 

 

 

- Mikroskopets vikt: vikten av mikroskopet krävdes för att göra beräkningar samt 

dimensionering av lösningen. Resultatet visade vikten 2,0 kg. 

- Storlek av synfält: för att eventuellt kunna byta ut mikroskopet mot en mikroskopkamera 

krävdes mätningar av synfältet som det befintliga mikroskopet ger. Enligt erhållna resultat 

bör mikroskopets synfält vara högst 10 mm. 

- Mikroskopets fokusdjup: fokusdjup är en viktig del av mikroskopets egenskaper.  

För att kunna genomföra arbetsuppgifterna i 2200evo krävs ett fokusdjup motsvarande 

minst 10 mm för bästa resultat, mätning av detta genomfördes för att kontrollera om 

eventuell ersättning av mikroskopet mot en mikroskopkamera var möjlig. 

  

b 

d 

h 

Figur 4.3 Dimensioner av mikroskop i 2200evo. 

Figur 4.2 Uppmätta mått för fastställande av fysiskt utrymme för lösning. 
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Observationer gjordes under användarstudien för att få insikt i användarnas arbetssituation vid 

användning av mikroskopet i 2200evo. Dokumentering av kroppsställningar gjordes med hjälp av 

en kamera i syfte att registrera fysisk belastning. För att även kunna göra en objektiv bedömning 

av den ergonomiska situationen gjordes biomekaniska beräkningar i datorprogrammet Jack, detta 

verktyg användes även i utvärderingssyfte vid bedömning av projektets resultat.  

Under observationerna av arbetssituationen vid justering av mikroskopet i 2200evo konstaterades 

att användarna utför en kraftig ansträngning i form av knuff- och dragrörelser över och under 

axelhöjd, se Figur 4.4. Vid användning av mikroskopet måste operatören även luta sig in i 

dragskåpet utan plats för benen, se Figur 4.5.  

 

       
 

 

 

 

Genomförda observationer kompletterades med intervjuer av användarna för att erhålla insikt i 

deras upplevelser, erfarenheter, åsikter och även en förståelse för hur de resonerar kring 

användning av mikroskopet i 2200evo (Osvalder, 2010). Av intervjuer framgick att användarna 

upplevde stor ansträngning vid justeringen av mikroskopet samt att de många gånger intog 

obekväma kroppspositioner då de inte hade tillräckligt utrymme för benen. Vid intervju framgick 

även att de fick vrida kroppen upprepade gånger under arbete vid stationen. Anledning till 

vridning av kroppen var att de måste växla mellan användning av dator som är placerad bredvid 

maskinen och mikroskop som är placerat inuti maskinen. Av de intervjuade konstaterades att den 

operatör som var längst upplevde störst obehag under arbetet vid stationen medan den kortaste 

operatören inte behövde böja ryggen lika mycket vid justering och inställning av mikroskopet.  

En enkätundersökning genomfördes som ett komplement till intervjuerna. Främsta syfte med 

enkätundersökningen var att få ytterligare insikt i hur referensgruppen upplevde användning av 

mikroskopet vid 2200evo samt om de upplevde eventuella fysiska problem till följd av 

användningen. Den genomförda enkätundersökningen gav en tydligare bild av 

användningsfrekvens av mikroskopet samt hur användningen upplevs av referensgruppen. Fyra 

personer svarade på enkäten, av dessa var tre kvinnor och en man. Gruppens åldrar var mellan 35 

och 60 år.  

  

Figur 4.4  Användarna utför en kraftig 

ansträngning i form av knuff- och dragrörelser 

över och under axelhöjd. 

Figur 4.5  Vid användning av mikroskopet 

måste operatören luta sig in i dragskåpet utan 

plats för benen. 
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Figur 4.6 Diagram över resultat av användningsfrekvens av mikroskop i 2200 evo. 

Nedan följer en sammanställning av resultatet från enkäten: 

 

1. Hur ofta använder du mikroskopet i 2200evo? 

 
 

 

 

2. Hur lång tid per gång använder du mikroskopet i 2200evo?  

Svar: ”10 minuter”, ”Cirka 2 – 10 minuter”, ”5 minuter. Har dock varierat upp till någon 

timme.” 

 

3. I vilken kroppsdel upplever du mest obehag eller smärta vid inställning eller justering av 

mikroskopet? Markera på kroppskartan nedan. 

Svar:  

 

 
 

 

 

4. Om du upplever smärta i någon kroppsdel vid inställning eller justering av mikroskop i 

2200evo, hur skulle du beskriva den? 

Svar: ”Lite ont i ryggen”, ”Jag upplever ingen smärta beroende på att jag inte rör EVO så 

ofta.”, ”Efter långvarig användning har det gjort ont i axeln när man lyfter armen.” 

 

  

0 

1 

2 

3 

Mer än 2 
gånger 
per dag 

1-2 
gånger 
per dag 

2-3 
gånger 

per vecka 

1 gång i 
veckan 

Någon 
gång 

ibland 

Användningsfrekvens 

Användningsfrekvens 

Person 2: Person 1: Person 4: Person 3: 

Figur 4.7 Resultat av referensgruppens markeringar av upplevt obehag eller smärta på kroppskarta 

(Kuorinka m.fl., 1987). 
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Figur 4.8 Diagram över huruvida referensgruppen upplever besvär orsakade 

av mikroskopet i 2200evo under fritiden. 

5. Har du fått besvär eller smärta som du upplever utanför arbetstid som du relaterar till 

användning och justering av mikroskopet. 

 

 
 

 

 

6. Om ja på fråga 5; har du sökt behandling för dessa besvär? 

Svar: Samtliga svarade nej på denna fråga. 

 

4.2 Informationssökning 
För att finna information kring ergonomiska aspekter knutna till arbete vid mikroskop, miljö i 

renrum samt konstruktionsmaterial som lämpar sig för renrumsmiljö gjordes sökningar bland 

vetenskapliga artiklar i olika databaser via KTH:s bibliotek. Information kring arbetsmetoder, 

ergonomi, designprocess, CAD-konstruktion samt maskinkomponenter söktes i litteratur.  

 

4.3 Studiebesök 
Studiebesök och produktdemonstrationsmöte ingick som ett led i informationssökningen. 

Ett första studiebesök gjordes hos företaget Optilia Instruments AB i Sollentuna.  

Företaget tillverkar och säljer optik avsedd för användning inom sjukvård och industri.  

Syftet med studiebesöket var att undersöka möjligheterna att ersätta det befintliga mikroskopet 

med en mikroskopkamera som avläses med hjälp av monitor. Under studiebesöket hos Optilia 

Instruments AB demonstrerades en mikroskopkamerautrustning. Besöket hos företaget låg till 

grund för ytterligare undersökningar av mikroskoputrustningen i 2200evo. Mätningar av synfält 

som det befintliga mikroskopet ger samt dess fokusdjup genomfördes. Även högsta avstånd till 

objektet med bibehållen skärpa mättes. Samtliga mätningar genomfördes med hjälp av linjal och 

skjutmått. Erhållen data från mätningarna krävdes för att göra bedömningen om en 

implementering av en mikroskopkamera skulle vara möjlig. För att säkerställa att den tänkta 

mikroskopkameran skulle vara en möjlig alternativ lösning bjöds en representant från Optilia 

Instruments AB in till ett produktdemonstrationsmöte hos Tyco Electronics i Järfälla.  

Under produktdemonstrationsmötet gjordes tester av förstoringsbild, skärpa samt fokusdjup. 

Testerna genomfördes med optoelektroniska komponenter som objekt och under närvaro av 

referensgrupp, produktionstekniker, processingenjörer samt produktionschef. Resultat av testerna 

visade att det var möjligt att använda kameran för avsett syfte, som ersättning av nuvarande 

mikroskop i 2200evo.  

0 

1 

2 

3 

Ja Nej 

Upplevelse av besvär utanför 
arbetstid 

Upplevelse av 
besvär utanför 
arbetstid 



22 
 

Testerna visade att det enligt operatörerna var möjligt att genomföra arbetet med hjälp av en 

något mindre förstoringsbild än den som ursprungligen hade definierats till en förstoringsgrad av 

minst 20 gånger förstoring. Genom att använda den något mindre förstoringen kunde ett större 

fokusdjup erhållas än som var möjligt vid 20 gångers förstoring. Enligt Joseph Cederferm från 

Optilia är det möjligt att öka förstoringsgraden något och samtidigt bibehålla nödvändigt 

fokusdjup genom att ta bort bländare från mikroskopkameran.  

Borttagning av bländarfunktionen skulle i detta fall vara möjligt då det bedöms vara tillräckligt 

god belysning (i form av reflektorförsedd halogenarmatur) i dagsläget inuti maskinen. 

 

Studiebesök hos företaget Stabil i Skövde genomfördes även. Företaget tillverkar kamerastativ, till 

störst del efter beställning. Syfte med besöket var att få insikt i konstruktionen av stativ samt 

kunskap om enskilda detaljers funktion och utformning. Under studiebesöket erhölls information 

kring de tekniska lösningar som företagets stativkonstruktioner består av.  

Företaget har konstruerat ett antal egna lösningar för sina stativ, däribland en monteringsplatta 

för kamera som genom dess bredare utformning bidrar till större stabilitet hos stativ. Vid besöket 

demonstrerades även enskilda detaljer såsom olika kulleder och specialanpassade distanser vars 

syfte är att möjliggöra större rörelsefrihet genom att skapa ett större utrymme mellan kamera och 

monteringsplatta. 

 

  



 
  23 

 

5 Konceptutveckling 
Under produktutvecklingen har processen genomgått olika moment som metodiskt följts i syfte 

att utveckla en produkt som svarar mot de uppsatta målen för projektet samt mot den definierade 

kravspecifikationen. De olika moment som ingick var idégenerering för utveckling av koncept, 

utvärdering av koncept, produktframtagning, modellering samt ungefärlig kostnadsberäkning.  

 

5.1 Idégenerering 
Två möjliga inriktningar definierades som grund för det produktutvecklingsarbetet.  

Då dessa inriktningar konstaterats fattades beslut om att utveckla två koncept för respektive 

inriktning, se Figur 5.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom brainstorming genererades idéer som utgjorde underlag för de fyra koncept som 

utvecklades. För visualisering av idéer användes skissteknik. En grov gallring gjordes, baserad på 

projektmål samt kravspecifikation, och därefter diskuterades olika konceptmöjligheter med 

idéerna som bas. Resultatet av de fyra framtagna koncepten visualiserades och presenterades 

genom skisser samt enkla pappmodeller. 

 

  

Figur 5.1 Produktutvecklingsarbetets möjliga inriktningar. 

Ersättning av mikroskop med 
mikroskopkamera samt 

utveckling av stativ anpassat 
till mikroskopkamera. 

Utveckling av ett stativ för 

det befintliga mikroskopet. 

Förslag 1 Förslag 4 Förslag 3 Förslag 2 
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Figur 5.3 Skiss samt modell av koncept nummer 2. 

Figur 5.2 Skiss samt modell av koncept nummer 1.  

5.2 Konceptresultat 
Koncept 1: Mikroskopet är monterat på en kulled som är fäst på ett höj- och sänkbart stativ. 

Stativet står på hjul alternativt mobil glidplatta, se Figur 5.2. 

 

 

 

 

Koncept 2: Mikroskopet är monterat på en kulled som sitter på ett höj- och sänkbart stativ. 

Mikroskopstativet sitter på en glidskena för att möjliggöra förflyttning närmare alternativt längre 

ifrån objektet. Hela mikroskopanordningen är fäst vid ett mobilt golvstativ, även detta höj- och 

sänkbart, som har ett armstöd för ökad komfort vid inställning och justering av mikroskopet, se 

Figur 5.3. 
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Figur 5.4 Skiss samt modell av koncept nummer 3. 

Figur 5.5 Skiss samt modell av koncept nummer 4. 

Koncept 3: Mikroskopet har ersatts av en mikroskopkamera. Kameran är monterad på en kulled 

som är monterad på ett höj- och sänkbart stativ. Stativet sitter på en glidskena som möjliggör 

förflyttning av kameran närmare respektive längre ifrån objektet. På kameran finns ett handtag, 

syfte med handtaget är att operatören ska kunna stå rak under tiden kameran ställs in och 

justeras, se Figur 5.4. 

 

 
 

 

 

Koncept 4: Mikroskopet har ersatts med mikroskopkamera monterad i den befintliga 

upphängningsarm som i dagsläget är monterad i 2200evo, se Figur 5.5.  

Eftersom mikroskopkameran väger 0,6 kg, alltså 1,4 kg mindre än mikroskopet, antas den 

befintliga upphängningsarmen vara lättare att manövrera med kameran än med mikroskopet. 

Mikroskopkameran gör det möjligt att stå upprätt vid inställning och justering. 
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5.3 Konceptutvärdering 
För utvärdering av de framtagna koncepten användes Pugh’s beslutsmatris samt 

idépresentationer inför referensgruppen. Beslutsmatrisen togs fram i syfte att utse den bästa 

lösningen bland de fyra koncept som utvecklats. De uppsatta kriterierna för matrisen har utgått 

från projektmål samt kravspecifikation och beskrivs nedan. 

Kriterier viktade med prioriteringsgrad 5: 

1. Apparatur förstorar minst 20 gånger: apparaturen behöver förstora minst 20 gånger för 

att kunna uppfylla kraven för dess funktion i 2200evo. Förstoring i mindre skala 

omöjliggör den avsedda funktionen i maskinen. 

2. Apparaturens rörlighet i x-, y- och z- led: apparaturen måste kunna förflyttas i alla led för 

att åstadkomma justering som behövs för inställningar i 2200evo. Förstoringsobjekt kan 

vara positionerade på olika platser av monteringslinan.  

3. Apparaturen kan förflyttas bort från arbetsområdet: apparaturen måste kunna förflyttas 

bort från arbetsområdet för att inte förhindra andra uppgifter som genomförs i 2200evo. 

4. Operatören genomför inga lyft ovan axelhöjd vid inställning och justering av apparaturen: 

upphängningsanordningen som idag används för mikroskopet sitter monterad i 

maskinens innertak, detta medför att det i dagsläget förekommer lyft av detta slag.  

Det är önskvärt att den framtagna lösningen ska eliminera dessa lyft på grund av att de 

utgör en ergonomisk risk (Hägg m.fl., 2010). 

5. En reversibel lösning är möjlig vid behov: uppgifter som genomförs i 2200evo är viktiga 

inom tillverkningsprocessen. Tillfälligt maskinhaveri skulle medföra ekonomiska förluster 

för företaget. En reversibel lösning i detta avseende utgörs av en tillfällig återgång till det i 

dagsläget befintliga mikroskopet med tillhörande upphängningsarm. 

6. Tidsåtgång för inställning av grundposition: tidsåtgång för inställning av apparaturen på 

plats inom maskinen måste minska för att uppnå förkortad ställtid för maskinen. 

7. Tidsåtgång för inställning av fokus: tidsåtgång för att få en tydlig förstoringsbild måste 

minska i förhållande till tidsåtgången av fokusinställning i dagsläget, detta för att förkorta 

ställtid för maskinen.  

Kriterier viktade med prioriteringsgrad 4: 

8. Apparaturen ger förkortad inställningstid: ett av målen för projektet är att öka 

produktionstakten vid 2200evo. Därmed måste inställningstiden för apparaturen minska 

jämfört med det befintliga mikroskopets inställningstid. 

9. Apparaturen är möjlig att demontera: apparaturen går att demontera för olika ändamål, till 

exempel för reparation eller ersättning av ingående detaljer. 

Kriterier viktade med prioriteringsgrad 3:  

10. Operatör kan stå upp under arbetet: en del av den ergonomiska problematiken vid 

2200evo är att operatören inte har tillräckligt utrymme för benen då mikroskopet 

används. För att undvika detta problem bör operatören kunna stå upp under arbetet. 

11. Apparaturens kostnad överstiger inte 50 000 kr: företagets ledning beslutade att 

apparaturens kostnad inte ska överstiga 50 000 kr, förutsatt att lösningen uppnår målen 

för projektet.  Skulle kostnader överstiga 50 000 kr ska en ny diskussion kring kostnader 

hållas. 

12. Ingående material är återvinningsbara: de ingående materialen är återvinningsbara i 

energi- alternativt materialform.  



 
  27 

 

Tabell 5.1 Resultat av Pugh´s beslutsmatris 

I Tabell 5.1 nedan redovisas utvärderingsresultat av de samtliga koncept erhållna genom Pugh's 

beslutsmatris. 

 

 

Nr Kriterier Vikt Förslag 

1 

Förslag 2 Förslag 3 Förslag 4 

REFERENS 

1. Förstorar minst 20X 5 0 0 0 0 

2. Rörlig i y- led 5 0 0 0 0 

3. Rörlig i x- led 5 0 0 0 0 

4. Rörlig i z- led 5 0 0 0 0 

5. Kan förflyttas bort från 
arbetsområdet 

5 - - + 0 

6. Inga lyft ovan axelhöjd krävs 
vid inställning och justering 

5 0 0 0 0 

7. En reversibel lösning är 
möjlig vid behov 

5 0 0 + 0 

8. Tidsåtgång för inställning av 
grundposition 

5 - - + 0 

9. Tidsåtgång för inställning av 
fokus 

5 - - 0 0 

10. Apparaturen ger förkortad 
inställningstid 

4 0 0 + 0 

11. Apparaturen är möjlig att 
demontera 

4 0 0 0 0 

12. Operatör kan stå upp under 
arbetet 

3 - - 0 0 

13. Kostnad överstiger inte 
50 000 kr 

3 + + 0 0 

14. Ingående material är 
återvinningsbart i energi- 
alternativt materialform 

3 0 0 0 0 

 SUMMA:  - 15 - 15 14 0 

 

Efter genomförande av beslutsmatris hölls två konceptpresentationer, en inför referensgruppen 

och den andra inför handledare från produktutvecklingsföretaget Oxyma Innovation, 

skyddsombud från Tyco Electronics samt produktionschef från Tyco Electronics.  

Koncept presenterades i form av skisser samt pappmodeller i skala 1:20. Synpunkter kring olika 

förslag dokumenterades och utgjorde underlag för det fortsatta produktutvecklingsarbetet.  

Efter presentation av samtliga förslag utsåg referensgruppen Förslag 3 för vidare utveckling. 

Referensgruppens valda förslag överrensstämde således med den utvärdering som innan mötet 

genomförts med hjälp av Pugh's beslutsmatris. Referensgruppen ansåg att Förslag 2 även 

utgjorde ett möjligt alternativ om ett byte till mikroskopkamera inte skulle vara möjligt.  

Efter presentation av samtliga förslag för handledare och företagets ledning beslutades att minst 

två koncept skulle utvecklas under det fortsatta arbetet. Förslag 2 och 3 utsågs som grund för 

följande konceptutveckling. 

 

5.4 Konceptval 
Under konceptutvärderingen valdes två koncept som underlag för vidare utveckling och 

produktframtagning. De två utsedda koncepten genererade under produktutvecklingsmöten två 

olika produkter. Produkternas mekaniska lösningar och konstruktion diskuterades och beslutades 

under arbetsmöten.  
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CAD- modeller i Pro/ENGINEER skapades för att visualisera funktioner och utseende hos de 

utvecklade koncepten. Konceptens ingående standardkomponenter söktes bland Tyco 

Electronics underleverantörer samt i CAD- biblioteket SolidComponents. Unika detaljer 

modellerades i Pro/ENGINEER. Under produktutvecklingsmöte beslutades att en lösning som 

kan användas till både mikroskop och mikroskopkamera skulle utvecklas. Avsikten var att skapa 

en större flexibilitet och valfrihet för företaget i avseende på förstoringsapparatur. Utöver denna 

produkt beslutades att även en komplementprodukt skulle utvecklas. En armstödskonstruktion 

avsedd för användning i kombination med mikroskopanvändning (utvecklad ur idéförslag 2) 

utgjorde den kompletterande produkten.  

 

5.5 Mock- up 
En fysisk modell skapades för att visa och testa lösningens funktioner. För att kunna genomföra 

tester vid utvärdering av lösningen modellerades även en testrigg bestående av en modell av 

maskinen 2200evo, i skala 1:1. Idéer för modellering genererades vid studiebesök hos företaget 

Stabil samt under arbetsmöten. Material som användes vid modellering av lösningen var 

aluminiumprofiler, lim, skruv, vinkeljärn, stålbeslag, skumplast, papp, trä, plast samt gummi. 

Färdig del som inköptes till modellen var en kulled avsedd för bruk till kamerastativ.  

Material som användes vid modellering av maskinen var trä, plywood, papp, spik, skruv, trälim 

och målarfärg. 

 
 

 

  

 

Figur 5.6 Modellerad mock- up för visualisering och utvärdering. 

Figur 5.7 Visning av mock- up. Figur 5.8 Mock- up i skala 1:1. 
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6 Produktresultat 
I detta kapitel presenteras resultat av den genomförda utvecklingsprocessen i form av slutlig 

produkt. Vidare presenteras även utvärdering av produktresultat, konstruktion, dimensionering av 

ingående komponenter samt en ungefärlig kostnadsberäkning för implementering av produkten. 

 

6.1 Utvecklad produkt 
Projektarbetet resulterade i ett stativ med linjär rörlighet i x-, y- och z- led. Vinkeljustering sker 

genom den integrerade kulleden. Genom friktionsreglage bestämmer användaren själv 

rörlighetsgrad av kulleden. Stativet är avsett att vara möjligt att använda för både mikroskop och 

mikroskopkamera. Stativet minskar de ergonomiska riskerna vid användning av mikroskop i 

2200evo genom eliminering av lyft och osmidiga förflyttningar. Vid användning med 

mikroskopkamera möjliggör den framtagna lösningen att operatören kan stå upp under 

kalibrering och avsyning i maskinen. Förstoringsresultat avläses då på monitor placerad utanför 

maskinen i nära anslutning till maskinens bildskärm, detta skapar förutsättningar för en bekväm 

kroppsställning och förbättrad synergonomi. 

 
  
 
 

 

  
 

 
  

Figur 6.1 Produktresultat. Stativ med mikroskop. Figur 6.2 Produktresultat. Stativ med mikroskopkamera. 
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Ett flexibelt armstöd utvecklades som ett komplement till stativet, se Figur 6.3. Det framgick 

under observationer att operatören i dagsläget stöder armar mot maskinens front.  

Armstödet är främst avsett för användning under arbete vid mikroskop, eftersom det antas vara 

vid detta moment som behov av stöd för armar är som störst. Armstödet är reglerbart med syfte 

att användare ska ha möjlighet att välja position. Armstödets fäste hakas på maskinens front och 

fixeras med hjälp av en låsskruv, detta ger flexibilitet i avseende av placering av stödet. 

 

 
 

6.2 Konstruktion och dimensionering av ingående komponenter 
Dimensionering skedde baserat på uppmätta mått samt mekaniska beräkningar. Vid val av 

handtagets ytterdiameter gjordes kraftmomentberäkning, detta för att utforma handtagen enligt 

ergonomiska riktlinjer. En manshand klarar av att generera ett maximalt moment motsvarande  

5- 6 Nm (Hägg m.fl., 2011). En kontrollberäkning av kraftmoment som uppstår gjordes för att 

säkerställa att handtagets diameter var tillräcklig för att passa den uppsatta gränsen för maximalt 

moment, se Figur 6.4. Resultatet av kontrollberäkningen visade att den valda ytterdiametern för 

handtagen är tillräcklig ur ett ergonomiskt perspektiv. 

 

              

          

              
  

Figur 6.3 Utvecklat armstöd. 

Figur 6.4 Kontrollberäkning av kraftmoment för bedömning av lämplighet, ur ergonomisk synpunkt, av handtagets 
diameter.  
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r = 0,015 m 

α = 20° 

Last = 5,8 kg 

Enligt Fellows- metoden (Olsson, 2008): 

Kraftsituation, friktionskraft försummas: 

 

Momentberäkning: 

FLast 

F 
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FEM- analys genomfördes för att kontrollera dimensionering av stativets fäste. Analysen gjordes 

även för undersökning av den del av maskinens front på vilken fästet var avsett att monteras, 

detta för att kontrollera att deformation eller oacceptabelt höga spänningskoncentrationer inte 

uppstod. För genomförande av analys integrerades fästet för stativet vid maskinens frontplåt.  

Vid analysen låstes plåtens nedre kant och dess sidokanter för rotation kring samtliga axlar i 

koordinatsystemet, samma ytor låstes även för rörelse i axialled i samtliga koordinataxlars 

riktningar. Last lades i en volume region, 60 mm, längst ut på fästets arm. Lastens tyngd 

motsvarade 56,96 N (5,8 kg · 9,82), detta för att simulera stativet med mikroskop placerat så långt 

in i maskinen som möjligt. Genom FEM- analysen kontrollerades eventuell deformering av fästet 

samt maskinens frontplåt. Även resultat av högsta spänningsvärde samt var störst 

spänningskoncentration uppstod erhölls genom analysen. Resultat från FEM- analys av 

stativfästet visar att det klarar den avsedda belastningen vid användning. Största spänning 

uppmättes till 72,84 MPa, område där den uppstår illustreras med röd markering i Figur 6.5. 

Resultatet visar att dimensionering av fästet klarar den spänningspåfrestning som skapas vid 

bärande av avsedd tyngd, stålets sträckgräns motsvarar 220 MPa (Ullman, 2008). Enligt analysens 

resultat påverkas inte maskinens frontplåt av tyngden. 

 

  
 

  

Figur 6.5 Resultat av FEM- analys av 

spänningskoncentration. 

Figur 6.6 Resultat av FEM- analys av förskjutning. 
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För att åstadkomma rörlighet vid justering av mikroskop och mikroskopkamera konstruerades 

lösningen med en kulled, se Figur 6.7. Vid studiebesök på företaget Stabil demonstrerades denna 

typ av kulled. Anledning till att just denna variant valts för ändamålet i detta projekt är att den ger 

möjlighet till fri inställning av 90 graders vinkel. Den specifika modell av kulled som här visas 

heter MagicBall 50 och tillverkas av Novoflex. Följande produktdata har inhämtats från Novoflex 

hemsida: MagicBall 50 klarar belastning upp till 7,5 kg. Friktion är möjlig att justera med reglage. 

Kulans diameter är 50 mm och basdiameter är 42 mm. Kulledens totala vikt är  

610 gram. 

 

Den övre stativdelen består av fäste för kulled, distans samt kugghjul med tillhörande hölje och 

vred, se Figur 6.8. Fäste för kulleden utgörs av en monteringsplatta(unik detalj) av aluminium 

som är fäst i ett ändbeslag(unik detalj) av anodiserat aluminium monterat på distansen. 

Distansen utgörs av ett anodiserat aluminiumrör med diameter 20 mm. Distansen är fäst genom 

ett beslag(unik detalj) som monteras inuti det anodiserade aluminiumhöljet(unik detalj) för 

kugghjulet. Kugghjulet, av modul 3, är tillverkat i rostfritt stål och har 12 kuggar (Mekanex 

Maskin AB, 2012). Anledning till valet av modul samt kuggantal är att rörelsen som ska 

åstadkommas är en linjär rörelse i y- led, denna rörelse har genom observationer konstaterats vara 

den som kräver minst noggrannhet i avseende på justering av mikroskop. Bedömningen gjordes 

även att det skulle vara fördelaktigt om rörelsen i y- led gick snabbt att justera för att minska 

ställtiden för maskinen, detta genom att minimera antal kuggar samt att välja högre modulvärde. 

Kugghjulet är monterat på en cylinder av stål. Cylinderns ena ände är fäst i ett stålkullager som är 

monterat på insidan av höljet, i den andra änden är ett vred monterat.  

Kuggstång som möjliggör justering i y- led är monterad i ett unikt monteringsbeslag som i sin tur 

är avsett att monteras på stativets grund. Kuggstången, av modul 3, är tillverkad i rostfritt stål och 

har diametern 30 mm (Mekanex Maskin AB, 2012). Kuggstångens längd är 256 mm. 

Monteringsbeslaget är konstruerat i anodiserat aluminium med en försänkning för montering av 

kuggstången. Kuggstång monteras med skruv M6X30. Monteringsbeslaget monteras på stativets 

grund med 4 stycken skruvar M5X16. 

 

 

  
Figur 6.7 Kulledskonstruktion för inställning av 

vinklar. 

Figur 6.8 Konstruktion för linjär rörelse i y- led. 
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Stativets grund utgörs av ett kugghjulshus (unik detalj) i anodiserat aluminium som har ett spår 

avsett för profilen som utgör grundskena för stativets rörelse i z- led samt ett kugghjul med 

tillhörande kullager och handtag, se Figur 6.9. Kugghjulet är konstruerat i rostfritt stål. Dess nav 

utgörs av cylinder som handtagen är fästa vid. Kugghjulet är av modul 1 och har 20 kuggar 

(Mekanex Maskin AB, 2012). Anledning till val av modul och antal kuggar är att det genom 

observation konstaterats att rörelsen av mikroskopet i z- led är känslig och kräver högre 

precisionsgrad för att erhålla rätt fokus vid förstoring. Ingående kullager är enkelspåriga med 

innerdiameter 7 mm, ytterdiameter 11 mm och djup 3 mm (Nemo Kullager, 2012). 

Stativgrundens handtag är avsedda att tillverkas i antistatbehandlad ABS- plast. Handtagen är 

konstruerade som unik detalj. Stativets grund förflyttas i z- led genom att den är monterad på en 

skena med kuggstång. Skenan består av anodiserat aluminium och är formad motsvarande det 

spår som finns i stativets grunddel, detta för att skapa stabilitet. Kuggstången är av fyrkantig 

modell i rostfritt stål med raka kuggar. Vald kuggmodul är 1, anledning till detta är att stativets 

rörelse i z- led under observation bedömts vara mer precisionskänslig vid inställning och justering 

av mikroskopets fokus.  

 

Stativet monteras på stativfästet som består av rostfritt stål. Stativfästet är monterat på två 

stycken slädar, tillverkade i anodiserat aluminium. Slädarna löper längs anodiserade 

aluminiumprofiler, den ena fäst på insidan av maskinens front och den andra är fäst på maskinens 

utsida, se Figur 6.10. Slädarna och aluminiumprofilerna utgör de skenor som möjliggör linjär 

förflyttning av stativet i x- led. Vid släden som är belägen på maskinens yttersida är en låsklamp 

monterad, även denna i anodiserat aluminium, med ett handtag för förflyttning samt låsning av 

släden. Skenorna och slädarna finns för användning utan smörjmedel, för användning i 

renrumsmiljö anses det vara en fördel (Igus, 2012).  

 

 

 
 

 

  

Figur 6.9 Stativgrund med integrerad 

kugghjulskonstruktion för linjär rörelse i z- led. 

Figur 6.10 Stativfäste med skenstyrning för linjär rörelse i 

x- led. 
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Ett armstöd utvecklades som ett komplement till stativet vid användning av mikroskop, 

konstruerat i anodiserat aluminium och med en polyuretanklädd stoppning på ovansidan. 

Främsta anledning till att överdelen är fylld med stoppning är för att undvika tryck mot nerver 

vid användning (Kofler m.fl., 2002). Fästet för armstödet är avsett att hängas på maskinens kant 

och låses fast med hjälp av en låsskruv, detta för att skapa flexibilitet genom att undvika att 

armstödet fastmonteras på maskinen. För att ge möjlighet till individuell anpassning av armstöd 

försågs armstödet med en vridfunktion som gör det möjligt för användaren att själv vrida 

armstödet för bästa komfort. Vridfunktionen erhölls genom att armstödets överdel fästs vid 

armstödsfästet via ett spårkullager (dimensioner: 15x32x8) samt att en cylinder som sitter 

monterad på överdelens undersida löper i ett bågformat spår som är monterat på amstödsfästet, 

se Figur 6.11. Spårkullagret är monterat vid armstödsfästet genom snäppfästen. Förutom det 

standardiserade kullagret är samtliga delar till armstödet unikt modellerade för användning vid 

2200evo. 

 
 

 

6.3 Utvärdering av resultat 
Vid utvärdering av den utvecklade lösningen genomfördes användartester enligt EJMS- modellen, 

se sammanställning av resultat i avsnitt 6.3.1.  

Vid användartesterna brukades den framtagna fysiska modellen av lösningen samt en testrigg.  

En jämförelse mellan ursprungligt utvärderingsresultat och det nya utvärderingsresultatet av 

lösningen genomfördes därefter. Avsikten var att kunna dra slutsatser kring om mål för 

förbättrad ergonomi uppnåtts. Vid användartest skedde dokumentering med kamera. 

Dokumentationen utgjorde grund för biomekaniska beräkningar i datorprogrammet Jack, se 

sammanfattat resultat i avsnitt 6.3.2.  

 

  

Figur 6.11 Flexibelt armstöd för komplement vid användning av 

mikroskop. 
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Tabell 6.1 Sammanställning av resultat från utförda EJMS- utvärderingar 

6.3.1 Resultatsammanställning av produktutvärdering med hjälp av EJMS 

Den ergonomiska utvärdering av produktresultat som genomfördes delades in i två delar.  

En del utgjordes av det utvecklade stativet tillsammans med det nuvarande mikroskopet.  

Den andra delen i undersökningen utgjordes av samma utvecklade stativ med mikroskopkamera 

istället för mikroskop. Resultat sammanställdes i Tabell 6.1.  

 

 

Sammanställning av utförda EJMS- utvärderingar 
 Nuvarande Stativ med 

mikroskop 

Stativ med 

mikroskopkamera 

Böjning av nacke 

& skuldror 

15 10 5 

Vridning & 

böjning av bål 

15 0 0 

Böjning av 

handleder 

10 0 0 

Rörelse av 

fingrar & händer 

15 5 5 

Ställningar 

 

10 10 0 

Ögonbelastning 

 

15 15 0 

 

Jämförelse mellan de tre olika utvärderingsresultaten genomfördes och visade följande: 

- Böjning av nacke och skuldror: den nuvarande lösningen fick en röd markering vid denna 

punkt i utvärderingen. Den röda markeringen beror på att det i dagsläget förekommer 

kraftiga knuff- och dragrörelser, lyft ovan skulderhöjd samt böjning och vridning av 

nacke. Den utvecklade stativlösningen med dagens mikroskop fick gul markering. 

Anledning till den gula markeringen är att böjning av nacke kvarstod. Stativlösningen med 

mikroskopkamera fick på denna punkt grön markering eftersom inga av ovan nämnda 

ergonomiska riskmoment förekom vid denna variant av lösning.  

- Vridning och böjning av bål: i den nuvarande situationen förekommer vridning och 

böjning av bålen kombinerat med ansträngande knuff- och dragrörelser vid inställning 

samt justering av mikroskopet. Stativlösning med mikroskop alternativt mikroskopkamera 

fick grönmarkerat resultat då det under testet skattats att detta moment inte förekom vid 

användning av de nya lösningarna. 

- Böjning av handleder: nuvarande stativlösning fick gult resultat vid den ursprungliga 

utvärderingen på grund av att handleder böjs vid lyft och stöttning av mikroskop.  

Med det utvecklade stativet krävs varken lyft eller stöttning av mikroskop, således har 

båda varianterna som inkluderar det nya stativet fått godkänt ergonomiskt resultat i detta 

avseende. 

- Rörelse av fingrar och händer: under användning av nuvarande lösning förekommer 

onaturliga och obekväma fingerpositioner i kombination med hög vikt samt starka krafter 

för att hålla emot. Vid båda lösningsvarianterna som inkluderar det nya stativet upplevdes 

dessa moment inte förekomma. 
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- Ställning: vid denna punkt fick både den nuvarande lösningen och det nya stativet med 

mikroskop gult resultat, detta på grund av att den sittande ställningen är statisk och för att 

utrymme för benen inte finns. Det nya stativet med mikroskopkamera fick godkänd 

grönmarkering i detta avseende, vid arbete med denna typ av lösning är det möjligt att stå 

upp under arbetet. 

- Ögonbelastning: tidigare resultat från utvärdering av den nuvarande arbetssituationen vid 

2200evo visar att synergonomin vid stationen utgör ett riskmoment. Belastning av ögon 

sker genom stark bländning samt intensiv fokusering. Det utvecklade stativet med 

mikroskop uppvisade inte förbättrat resultat i detta avseende, resultatet blev rödmarkerat. 

Det utvecklade stativet med mikroskopkamera fick vid denna punkt av utvärderingen 

godkänd grön markering. 

 

Utöver ovan nämnda punkter gjordes även en utvärdering av förekommande lyft vid 

arbetsstationen under den ergonomiska utvärderingen. Resultat från ursprunglig utvärdering av 

nuvarande stativ presenteras i Tabell 4.3 på sidan 17. Den genomförda utvärderingen enligt 

EJMS- modellen av de utvecklade lösningarna uppvisade grönmarkerade resultat i avseende på 

förekommande lyft, skattning gjordes att vid användning av det utvecklade stativet elimineras lyft. 

 

6.3.2 Resultat av produktutvärdering i datorprogrammet Jack 

Vinklar uppskattades ur fotodokumentation och användes för beräkning av biomekanisk 

belastning i programmet. Syftet med de biomekaniska beräkningarna var att göra en jämförelse 

mot resultat av biomekaniska beräkningar av den nuvarande situationen vid inställning av 

mikroskop. Beräkningar genomfördes i tre omgångar, en för den nuvarande 

upphängningsanordningen med mikroskop, en för det utvecklade stativet med mikroskop och 

slutligen en omgång för det utvecklade stativet med mikroskopkamera. I varje beräkningsomgång 

användes två manikiner, en med kvinnliga medelmått och vikt samt en med motsvarande manliga 

data. De resultat som eftersöktes var storlek och placering av kraftmoment som uppstod i 

kroppen under inställning av mikroskopet samt medelvärdet av den totala fysiska ansträngningen 

under inställning av mikroskopet. Kraftmoment som uppstår i kroppen har betraktats som en 

objektiv motsvarighet till den subjektiva upplevelsen av ansträngning. Nedan följer en 

sammanställning av de erhållna resultaten. 

 

Resultat av biomekaniska beräkningar vid arbetssituation med nuvarande 

upphängningsanordning med mikroskop: resultatet från simulering med manlig manikin visar att 

störst kraftmoment uppstod i bålen, se Figur 6.12. Medelvärde av den totala ansträngningen i 

bålen uppgick till 400 Nm. Även resultatet från simulering med kvinnlig manikin visade att störst 

kraftmoment uppstod i bålen, se Figur 6.13. Medelvärde av den totala ansträngningen i bålens 

muskulatur motsvarade 300 Nm. 
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Resultat av biomekaniska beräkningar vid arbetssituation med utvecklat stativ och mikroskop: 

resultatet från simulering med manlig manikin visade att störst kraftmoment uppstod i bålen,  

se Figur 6.14. Medelvärdet av den totala ansträngningen i bålen uppgick till 300 Nm.  

Resultatet från simulering med kvinnlig manikin visade att störst kraftmoment uppstod i anklar, 

 se Figur 6.15. Medelvärdet av den totala ansträngning som uppstod var dock placerad vid 

höfterna, medelvärdet uppmättes till 200 Nm. 

 
  

Figur 6.12 Resultat av biomekaniska beräkningar i Jack för utvärdering av 

nuvarande situation med manlig manikin. 

Figur 6.13 Resultat av biomekaniska beräkningar i Jack för utvärdering av 
nuvarande situation med kvinnlig manikin. 

Figur 6.14 Resultat av biomekaniska beräkningar i Jack för utvärdering 
av det utvecklade stativet och mikroskop med manlig manikin. 
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Resultat av biomekaniska beräkningar vid arbetssituation med utvecklat stativ och 

mikroskopkamera: resultatet från simulering med manlig manikin visade att störst kraftmoment 

uppstod i anklar, se Figur 6.16. Medelvärdet av den totala ansträngningen uppmättes till 200 Nm 

med största medelvärde vid höfter. Även resultatet från simulering med kvinnlig manikin visade 

att störst kraftmoment uppstod i anklar, se Figur 6.17. Resultat av beräkningar med kvinnlig 

manikin visade att ansträngningens medelvärde uppgick till 150 Nm, med centrering vid höfter. 

 
 

 

 
 

 

 

  

Figur 6.15 Resultat av biomekaniska beräkningar i Jack för utvärdering 
av det utvecklade stativet och mikroskop med kvinnlig manikin. 

Figur 6.16 Resultat av biomekaniska beräkningar i Jack för utvärdering 
av det utvecklade stativet och mikroskopkamera med manlig manikin. 

Figur 6.17 Resultat av biomekaniska beräkningar i Jack för utvärdering av 
det utvecklade stativet och mikroskopkamera med kvinnlig manikin. 
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Figur 6.18 Sammanställning i diagramform över erhållna resultat över förekommande ansträngning i form 
av kraftmoment i kroppen från biomekaniska beräkningar i Jack. 

Sammanfattningsvis visade resultaten från de biomekaniska beräkningarna att en utjämning i 

avseende på medelvärde av den totala ansträngningen skedde under loppet av utvärderingen. 

Resultat från de biomekaniska beräkningarna sammanställdes i ett diagram för att visa 

förändringen i ansträngning i form av kraftmoment (Nm), se Figur 6.18. 
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6.4 Kostnadsberäkning 
En ungefärlig kostnadsberäkning gjordes för att ge en bild av hur mycket en implementering av 

den utvecklade lösningen uppskattades kosta. Priser för ingående delar i lösningen söktes bland 

leverantörer via internet samt via telefonsamtal. Resultat av prissökning bland leverantörer av 

material och delar via internet samt via telefonsamtal presenteras nedan (prisuppgifter som anges 

är ungefärliga, inkluderar inte moms och är inte anpassade efter eventuella underleverantörer 

registrerade hos Tyco Electronics). 

 

- ”Magic Ball 50, Universal” (Stabil, 2012), kulled.  Pris: 2 130 sek 

- ”Two Knob Stage & 250 mm Track Combination”,  Pris: 2 160 sek 

Artikelnummer NT59-264 (Edmund Optics, 2012),  

Grunddel samt skena med kuggstång. 

- Kugghjul, Modul 3 (Jens S, 2008)   Pris: 220 sek 

- Kuggstång, Modul 3 (Jens S, 2008)  Pris: 420 sek 

- Aluminiumstång, fyrkant, 150x150x150 mm   Pris: 523 sek 

(BE- Group, 2012)   

- Aluminiumstång, rund, 20x120 mm (BE- Group, 2012) Pris: 20 sek 

- Beslag, skruv m.m. (endast uppskattat pris)  Pris: 1 000 sek 

- Stoppning och polyuretanklädd väv (endast uppskattat pris) Pris: 200 sek 

- Spårkullager, Artikelnummer 160022Z (Kullagret, 2012) Pris: 83 sek 

- 4 x Miniatyrkullager (Nomo Kullager, 2012)  Pris: 240 sek 

- 2 x Anodiserade aluminiumprofiler för linjär skenstyrning, Pris: 1 000 sek 

 DryLin (Igus, 2012) 

- 2 x Släde för skenstyrning, DryLin (Igus, 2012)  Pris: 1 002 sek 

- Låsklamp, DryLin (Igus, 2012)   Pris: 1 208 sek 

Totalt cirkapris material för stativ och armstöd:  Pris: 10 206 sek

  

Mikroskopkamera inklusive monitor (Optilia Instruments AB, 2012) Pris: 40 900 sek 

 

Fräsning av fyrkantig aluminiumstång för tillverkning av ändbeslag  

och aluminiumhölje. Timkostnad uppskattades till 500 sek. Pris: 1 000 sek 

 

Montering av stativ beräknades till en arbetsdag för en  

montör. Timlön uppskattades till 400 sek/timme.   Pris: 3 200 sek 

Installationen av stativ beräknades till två dagars arbetstid för en  

montör. Timlön uppskattades till 400 sek/timme.  Pris: 6 400 sek 

 

Totalt cirkapris för material, montering och installation av  

stativ med mikroskop och armstöd:     20 806 sek. 

 

Totalt cirkapris för material, montering och installation av  

stativ med mikroskopkamera och armstöd:  45 706 sek. 
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7 Diskussion 
Under arbetets gång har nya utmaningar tillkommit som krävt användande av tidigare erhållna 

kunskaper och erfarenheter. Det har även bidragit till nya erfarenheter och inneburit fördjupade 

kunskaper. Under resans gång har detta gett en positiv helhetsbild av arbetsprocessen.  

Grunden till arbetet utgjordes av ett konkret, redan definierat och utvärderat, problem vilket 

underlättade inledningsskedet av projektet. Mål för projektet fastställdes i ett tidigt skede av 

processen och de visade sig senare inkludera ett mål som utifrån givna förutsättningar inte var 

möjligt att mäta. Målet som det rörde sig om handlade om att takttiden skulle minska genom 

applicering av den utvecklade lösningen. Eftersom valt material i den fysiska modellen som 

skapades inte var tillräckligt stabilt var det inte möjligt att montera det riktiga mikroskopet på 

modellen av det utvecklade stativet. Således gick det inte att genomföra de tidsmätningar som var 

nödvändiga för att bedöma om målet gällande takttiden hade uppnåtts. Därav ströks detta mål. 

Antagandet görs dock att stativlösningen i kombination med en mikroskopkamera skulle bidra till 

en minskad takttid i maskinen. Detta antagande grundas på att det vid inställning och fokusering 

av kameran troligen skulle krävas kortare tid än den tid som krävs för inställning och fokusering 

av mikroskopet i dagsläget. Att det troligen skulle krävas kortare tid grundas på att det finns 

möjlighet att förprogrammera kameran för upp till fem fokusinställningar samt det faktum att 

kamerans fokus är möjligt att fjärrmanövrera med hjälp av kontrolldon med joystick.  

Även ett sekundärt prioriterat mål som gällde att övriga ergonomiska problem vid maskinen 

skulle lösas ströks under projektets andra hälft, då insikten gjordes att det inte skulle finnas 

tidsutrymme för att uppnå detta mål. Kravspecifikationen som fastställdes gemensamt med 

företaget har efterföljts, dock skulle en eventuell applicering av mikroskopkamera innebära en 

överträdelse (motsvarande cirka 27 000 sek) av kostnadsbegränsningen för lösningen.  

I kravspecifikationen innebär ett av funktionskraven att förstoringsapparatur måste ge en 20 

gånger förstoring. Vid demonstration av mikroskopkamera visade det sig att den inte uppfyllde 

kravet. Efter genomförda tester av kameran tillsammans med berörda operatörer konstaterades 

dock att kameran ändå är ett bra alternativ eftersom den goda skärpan och tydligheten 

kompenserar för den något lägre förstoringsgraden. 

 

Metoder som använts under arbetet har valts för att skapa en bred grund för utveckling av en 

lösning samt för utvärdering av det egna arbetet och slutprodukten. En metod som inte 

utnyttjades, trots att den var planerad för användning, var RULA. Metoden visade sig vara bättre 

lämpad för utvärdering av lyftsituationer kopplade till tyngre objekt, bedömningen gjordes då att 

metoden inte skulle tillföra arbetet tillräckligt för att vara värd att genomföra i detta fall.  

Vidare konstaterades att det frågeformulär som utformades och användes under användarstudien 

hade vissa brister i form av avsaknad av persondata. Denna brist i dokumentet blev tydlig vid 

genomförande av de biomekaniska beräkningarna i programmet Jack. Vid skapande av manikiner 

i programmet var det på grund av detta misstag inte möjligt att skapa manikiner med exakta mått 

i form av längd och vikt i förhållande till de verkliga användarna. För genomförande av de 

biomekaniska beräkningarna användes istället fördefinierade medellängder och medelvikter för 

män respektive kvinnor som finns inlagda i programmet.  
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Möjlig felkälla vid användartester är eventuella skillnader i kameravinklar vid dokumentering. 

Ytterligare felkälla tros vara att användartester för utvärdering genomfördes med hjälp av en 

modell av maskinen och dess utrustning istället för den verkliga maskinen och dess utrustning. 

Eventuella fel kan även ha uppstått på grund av eventuell felkonstruktion av mock- up. 

 

Under arbetet har det blivit tydligt att involvering av användarna är viktig för att uppnå ett 

användarvänligt resultat. Arbetet har därför genomförts med kontinuerlig och öppen kontakt 

med användarna, något som upplevts som grundläggande och stärkande för 

utvecklingsprocessen. Valda visualiseringsmetoder har fungerat som ett viktigt redskap i 

utvecklingsarbetet. Utöver detta har visualiseringsmetoderna gett kommunikationen mellan 

projektgrupp och uppdragsgivare en ytterligare dimension. Under arbetet har valda metoder för 

utvärderingsmoment använts. Pugh's beslutsmatris utgjorde en av dessa metoder.  

Matrisen upplevdes som en bra metod för att skapa beslutsunderlag eftersom den belyste olika 

aspekter av (i detta fall) ett antal olika koncept. Dock har insikten gjorts att den bör kompletteras 

med utvärderingsmöten tillsammans med referensgrupp.  

 

Konstruktionen för det utvecklade stativet har genomförts med strävan att uppnå uppsatta mål 

samt svara mot ställda krav. I efterhand inses dock att möjliga alternativa konstruktionslösningar 

funnits. En möjlighet hade varit att utnyttja lösningens tyngd istället för att som i den nuvarande 

lösningen jobba mot tyngden. En möjlig lösning för justeringen i y- led hade varit att istället för 

kuggstång använda snäckskruv samt snäckhjul som har fördelen att vara självhämmande i en 

riktning. Detta hade inneburit att låsfunktionen som finns på den utvecklade stativlösningen hade 

kunnat exkluderas. Även den fyrkantiga kuggstång som är integrerad i den horisontella skenan 

hade kunnats bytas mot en kuggstång med snedställda kuggar, det hade sannolikt inneburit en 

stabilare och jämnare gång vid förflyttning av kugghjulet längs stången. För att få en bredare bild 

av olika konstruktionsmöjligheter hade ytterligare studiebesök förlagt på mekanisk verkstad varit 

positivt för arbetet. Vid eventuell implementering av stativlösningen rekommenderas företaget att 

ha ovan nämnda konstruktionsmöjligheter i åtanke.  

 

För dimensionering genomfördes FEM- analys på utvalda delar av konstruktionen. Vid FEM- 

analys har hänsyn tagits till brottgräns för materialet, i efterhand har detta insetts vara en möjlig 

felkälla. Troligen är istället nedböjning av stativet dimensionerande för konstruktionen.  

I efterhand hade analyserna med fördel kunnat kompletteras med fysiska belastningstester.  

Av dessa insikter har nya lärdomar kring produktutveckling och konstruktion erhållits som anses 

viktiga inför kommande uppdrag inom ingenjörsyrket.  
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8 Slutsatser 
Grundat på genomförda utvärderingar genom subjektiva och objektiva metoder drogs slutsatsen 

att det primära målet för projektet uppnåddes. Den framtagna produkten uppvisade 

utvärderingsresultat som är förbättrade relativt den ursprungliga utvärdering enligt EJMS som låg 

till grund för detta arbete. Enligt erhållna utvärderingsresultat är stativet kombinerat med det 

befintliga mikroskopet en bättre lösning än den befintliga ur ergonomiska aspekter. Dock gav 

utvärdering av denna lösningskombination inte helt tillfredsställande resultat eftersom den enligt 

utvärderingen fortfarande innebar hög ergonomisk risk på en punkt samt medelhög risk på två 

punkter. Stativet i kombination med en mikroskopkamera gav däremot godkänt resultat, som 

innebär låg ergonomisk risk, på samtliga punkter. Den objektiva utvärdering som bestod av 

biomekaniska beräkningar grundades på observationer av användarsituationen.  

 

Resultat av beräkningarna visade att den framtagna lösningen i form av stativ gav en förbättrad 

arbetssituation vid maskinen 2200evo ur ett ergonomiskt perspektiv. Resultaten visade att stativet 

i kombination med nuvarande mikroskop gav en minskad fysisk ansträngning och stativet i 

kombination med en mikroskopkamera minskade den fysiska ansträngningen ytterligare.  

Slutsats drogs grundat på dessa resultat att den bästa lösningen ur ergonomiska aspekter är det 

framtagna mikroskopet i kombination med mikroskopkamera. Med denna slutsats som grund 

rekommenderas företaget att vid eventuell implementering av stativlösning även överväga att byta 

ut nuvarande mikroskop mot mikroskopkamera.  

 

Arbetet resulterade i denna rapport, framtagna CAD- modeller samt en mock- up av den 

utvecklade lösningen, därmed anses även denna del av projektets målsättning ha uppnåtts. 

Vidare innehöll målsättningen för projektet att en ungefärlig kostnadsberäkning skulle 

sammanställas och en kravspecifikation skulle fastställas i samarbete med företaget, dessa punkter 

genomfördes och därmed anses målsättningen ha uppnåtts även i detta avseende. 

Avslutningsvis var en del av målsättningen att personliga mål i form av erhållen erfarenhet av 

produktutveckling samt fördjupad kunskap om ergonomi och produktionsteknik.  

Under arbetet har erfarenhet kring produktutveckling erhållits genom användning av etablerad 

designmetodik och konstruktionsverktyg. Utvecklingsprocessen upplevdes som utmanande och 

stärkande. Ergonomiska metoder för utvärdering användes för problemanalys samt 

kvalitetssäkring av det genomförda arbetet, det har gett fördjupade kunskaper inom 

ämnesområdet ergonomi. Dessa delar av den personliga målsättningen anses ha uppnåtts.  

Under arbetet erhölls fördjupad kunskap inom ämnet produktion relaterad till produktion av 

optoelektroniska komponenter i renrumsmiljö, således uppfattas även denna del av den 

personliga målsättningen ha uppnåtts. 
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Bilaga 1 

 

Kraftåtgång 

och frekvens 

Böjning av 

nacke och 

skuldror 

 

Vridning och 

böjning av bål 

 

Rörelse av fingrar 

och händer 

 

Belastning av 

ögon 

 

Stora krafter Nacke helt böjd eller 
utsträckt. Armarna 
arbetar fullt 
utsträckta ovan 
skuldrorna eller 
bakom kroppen. 
Kraftfull knuff eller 
drag. 

Extrem vridning 
och/ eller böjning 
(vridning av bål 
60°, böjning åt 
sidan 30° eller 
böjning framåt 
60°). Kraftig 
ansträngning 
genom knuff eller 
drag. 

Onaturliga och 
obekväma 
fingerpositioner, 
speciellt kombinerat 
med höga vikter eller 
starka krafter för att 
hålla emot. Även 
tryckande eller 
dragande av tröga 
kontrollknappar. 

Intensivt fokus under 
dåliga 
ljusförhållanden är 
nödvändigt. 
Alternativt 
motsvarande 
förhållanden med 
bländande ljus. 

Små krafter En liten böjning av 
nacke, mindre än 5 
grader, och armarna 
hålls bekvämt 
framför kroppen. 
Skuldror och armar 
används minimalt 
och utan större 
ansträngning. 

En liten böjning 
och/eller vridning 
(<10°). Lätt, ringa 
ansträngande knuff 
eller dragning. 
Ryggen i neutralt 
läge. 

Små rörelser av 
fingrarna med minimal 
ansträngning att greppa 
eller flytta saker. 

Avspänt visuellt 
arbete med bra 
belysning eller ingen 
risk för bländande 
ljus. 

Hög frekvens Böjning eller vridning 
av nacke, full 
utsträckning av armar 
ovan skuldrorna eller 
bakom kroppen görs 
upprepat och 
enformigt (>15 
böjningar per minut). 
Frekvent 
återkommande knuff 
eller drag. 

En konstant rörelse 
av överkroppen 
vilket leder till 
många, upprepade 
böjningar/ 
vridningar. 

Upprepade greppande 
av objekt med händerna 
(<20 gånger per minut) 
eller upprepade 
böjningar av fingrarna 
(intensivt skrivande på 
tangentbord). 

Personen måste 
koncentrera sig 
intensivt på en 
speciell punkt, 
(Noggrann 
inspektion av snabbt 
rörliga föremål). 

Låg frekvens Nacken böjs eller 
vrids endast i ringa 
omfattning. Armarna 
arbetar ibland fullt 
utsträckta eller 
bakom kroppen, men 
sällan; två gånger per 
minut eller mindre. 

Överkroppen böjs 
bara då och då, 
maximalt två 
gånger per minut. 

Greppar objekt med 
fingrarna maximalt fem 
gånger per minut. 
Skriver på tangentbord 
bara då och då. 

Lättsamt 
avsyningsarbete med 
låg koncentration och 
möjlighet att ändra 
fokuseringsavstånd 
och möjlighet att vila 
ögonen. 

Skattning av 

kraft 

 

Medium 
 

Låg 
 

Låg 
 

Hög 

Skattning av 

frekvens 

 

Medium 
 

Låg 
 

Medium 
 

Medium 

Poäng 10 0 5 15 

Observationer Böjning av nacke 
kvarstår. 

Ingen vridning och 
böjning av bål.  

Inga ansträngande 
rörelser av fingrar och 
händer 

Intensiv fokus och 
bländning på grund 
av mikroskoparbetet. 

Tabell 1Utvärderingsresultat av stativlösning med mikroskop enligt EJMS 



 

 

 

 

 

  

 

Kraftåtgång och 

frekvens 

Böjning av handleder 

 

Ställningar 

 

Stora krafter Arbete med maximalt utsträckta eller böjda 
handleder; speciellt i kombination med 
kombination med kraftiga kläm- rörelser. 
Handverktyg som ger kraftiga skakningar. 

Sitter eller står i an avig/obekväm, statisk 

arbetsställning. 

Små krafter Bara lätt böjda handleder (<5°) utan 
kraftiga klämrörelser eller andra obekväma 
grepp. Inget användande av vibrerande 
verktyg. 

Sitter eller står i en bekväm, statisk position. 

Hög frekvens Ständigt upprepade böjningar av 
handleden (>30 böjningar per minut). 

Sitter eller står i samma arbetsställning mer 
än två timmar i taget, utan rast. 

Låg frekvens Handleden böjs väldigt sällan, mindre än 
fem gånger per minut. 

Byter arbetsställning ofta (promenerar, 
stretchar, justerar). 

Skattning av 

kraft 
 

Låg 
 

Låg 

Skattning av 

frekvens 
 

Låg 
 

Hög 

Poäng 0 10 

Observation Det krävs varken lyft eller stöttning av 

mikroskop 

Den sittande ställningen är statisk Finns inte 

utrymme för benen 

Poäng för sektion 1, Ställningar, kraft och frekvens: 40 = låg 

 

Tabell 2 Utvärderingsresultat av stativlösning med mikroskop enligt EJMS 



 

 

 

 
Kraftåtgång 

och frekvens 

Böjning av 

nacke och 

skuldror 

 

Vridning och 

böjning av bål 

 

Rörelse av fingrar 

och händer 

 

Belastning av 

ögon 

 

Stora krafter Nacke helt böjd eller 
utsträckt. Armarna 
arbetar fullt 
utsträckta ovan 
skuldrorna eller 
bakom kroppen. 
Kraftfull knuff eller 
drag. 

Extrem vridning 
och/ eller böjning 
(vridning av bål 
60°, böjning åt 
sidan 30° eller 
böjning framåt 
60°). Kraftig 
ansträngning 
genom knuff eller 
drag. 

Onaturliga och 
obekväma 
fingerpositioner, 
speciellt kombinerat 
med höga vikter eller 
starka krafter för att 
hålla emot. Även 
tryckande eller 
dragande av tröga 
kontrollknappar. 

Intensivt fokus under 
dåliga 
ljusförhållanden är 
nödvändigt. 
Alternativt 
motsvarande 
förhållanden med 
bländande ljus. 

Små krafter En liten böjning av 
nacke, mindre än 5 
grader, och armarna 
hålls bekvämt 
framför kroppen. 
Skuldror och armar 
används minimalt 
och utan större 
ansträngning. 

En liten böjning 
och/eller vridning 
(<10°). Lätt, ringa 
ansträngande knuff 
eller dragning. 
Ryggen i neutralt 
läge. 

Små rörelser av 
fingrarna med minimal 
ansträngning att greppa 
eller flytta saker. 

Avspänt visuellt 
arbete med bra 
belysning eller ingen 
risk för bländande 
ljus. 

Hög frekvens Böjning eller vridning 
av nacke, full 
utsträckning av armar 
ovan skuldrorna eller 
bakom kroppen görs 
upprepat och 
enformigt (>15 
böjningar per minut). 
Frekvent 
återkommande knuff 
eller drag. 

En konstant rörelse 
av överkroppen 
vilket leder till 
många, upprepade 
böjningar/ 
vridningar. 

Upprepade greppande 
av objekt med händerna 
(<20 gånger per minut) 
eller upprepade 
böjningar av fingrarna 
(intensivt skrivande på 
tangentbord). 

Personen måste 
koncentrera sig 
intensivt på en 
speciell punkt, 
(Noggrann 
inspektion av snabbt 
rörliga föremål). 

Låg frekvens Nacken böjs eller 
vrids endast i ringa 
omfattning. Armarna 
arbetar ibland fullt 
utsträckta eller 
bakom kroppen, men 
sällan; två gånger per 
minut eller mindre. 

Överkroppen böjs 
bara då och då, 
maximalt två 
gånger per minut. 

Greppar objekt med 
fingrarna maximalt fem 
gånger per minut. 
Skriver på tangentbord 
bara då och då. 

Lättsamt 
avsyningsarbete med 
låg koncentration och 
möjlighet att ändra 
fokuseringsavstånd 
och möjlighet att vila 
ögonen. 

Skattning av 

kraft 

 

Medium 
 

Låg 
 

Medium 
 

Låg 

Skattning av 

frekvens 

 

Låg 
 

Låg 
 

Låg 
 

Låg 

Poäng 5 0 5 0 

Observationer Inga ansträngande 
böjningar av nacke 
och skuldror. 

Ingen vridning och 
böjning av bål.  

Lätta rörelser av fingrar 
och händer.  
 

Inga ansträngande 
belastningar för 
ögon. 

Tabell 3 Utvärderingsresultat av stativlösning med mikroskopkamera enligt EJMS 



 

 

 

 
 

Kraftåtgång och 

frekvens 

Böjning av handleder 

 

Ställningar 

 

Stora krafter Arbete med maximalt utsträckta eller böjda 
handleder; speciellt i kombination med 
kombination med kraftiga kläm- rörelser. 
Handverktyg som ger kraftiga skakningar. 

Sitter eller står i an avig/obekväm, statisk 

arbetsställning. 

Små krafter Bara lätt böjda handleder (<5°) utan kraftiga 
klämrörelser eller andra obekväma grepp. 
Inget användande av vibrerande verktyg. 

Sitter eller står i en bekväm, statisk position. 

Hög frekvens Ständigt upprepade böjningar av handleden 
(>30 böjningar per minut). 

Sitter eller står i samma arbetsställning mer 
än två timmar i taget, utan rast. 

Låg frekvens Handleden böjs väldigt sällan, mindre än 
fem gånger per minut. 

Byter arbetsställning ofta (promenerar, 
stretchar, justerar). 

Skattning av 

kraft 
 

Låg 
 

Låg 

Skattning av 

frekvens 
 

Låg 
 

Låg 

Poäng 0 0 

Observation Det krävs varken lyft eller stöttning av 

mikroskop 

Arbete i bekväm stående ställning. 

Poäng för sektion 1, Ställningar, kraft och frekvens: 10 = låg 

 

  

Tabell 4 Utvärderingsresultat av stativlösning med mikroskopkamera enligt EJMS 



 

 

Bilaga 2 

Studiebesök på Optilia Instruments AB 

 

Kontaktperson:  Joseph Cederferm  

Plats:   Djupdalsvägen 22 

19251 Sollentuna 

Datum:   2012-03-26 

Närvarande:  Sofia Edholm 

  Johanna Madera 

 

Företagsbeskrivning: Optilia tillverkar och säljer optik avsedd för användning inom sjukvård 

och industri. 

Syfte: Att undersöka möjligheten att ersätta mikroskopet i 2200evo mot en mikroskopkamera.   

Resultat: Kontaktpersonen genomförde en demonstration av en mikroskopkamera med 

beskrivningar av funktion, användningsområden och priser. Under studiebesöket konstaterades 

att eventuell ersättning var möjlig förutsatt att synfältet och fokusdjupet av mikroskopet 

överensstämmer med mikroskopkamerans kapacitet.  Det beslutades att mått på mikroskopets 

synfält och fokusdjup skulle tas fram och att kontaktpersonen skulle genomföra ett besök på 

Tyco Electronics för att utföra ytterligare en demonstration av mikroskopkameran, denna gång 

inför användarna. 

 

  



 

 

  



 

 

Bilaga 3 

Studiebesök på företaget Stabil 

 

Kontaktperson:  Jan Karlsson  

Plats:  Räfsaregränd 9B, 541 70 Skövde 

 

Datum:   2012-04-29 

Närvarande:  Sofia Edholm 

  Johanna Madera 

 

Företagsbeskrivning: Företaget tillverkar kamerastativ efter beställning. 

Syfte: Att få insikt i konstruktioner av stativ samt kunskap om enskilda detaljers funktion och 

utformning. 

Resultat: Vid studiebesöket erhölls information kring de tekniska lösningar som företagets 

stativkonstruktioner består av. Kontaktpersonen genomförde en demonstration av ett 

kamerastativ och dess uppbyggnad. Företaget har konstruerat ett antal egna lösningar för sina 

stativ däribland en monteringsplatta för kamera som genom dess utformning (som är bredare än 

övriga monteringsplattor på marknaden) bidrar till en större stabilitet hos stativ. Även en 

demonstration om enskilda detaljer såsom olika kulleder genomfördes. Syften med kullederna är 

att möjliggöra större rörelsefrihet hos stativ genom att skapa större utrymme mellan kamera och 

monteringsplatta.  

 


