
LICENTIATE T H E S I S

Luleå tekniska universitet
Institutionen för arbetsvetenskap, Avdelningen för industriell produktionsmiljö

:|: -|: - --  ⁄ -- 

:

Datormanikinprogram som 
verktyg vid arbetsplatsutformning

- En kritisk studie av programanvändning

LARS LAITILA



Datormanikinprogram som verktyg
vid arbetsplatsutformning 

– en kritisk studie av programanvändning 

Lars Laitila 





”Till min älskade familj” 

Agneta Anna Anton André





ABSTRACT

Deficits in the physical design of workplaces are a common problem at many 
workplaces today, which leads to employees with high workload. Statistics show 
that tasks with heavy, long or monotonous strain/load are the most common 
problem, and hence, constitute a significant work environment problem. Indus-
trial workplaces are to a large extent planned and designed by the employees re-
sponsible for the production, such as production managers, production planners 
and production leaders. In order to help the planning and design, various tools 
and methods have been developed. One type of tool which is being used more 
often is computer manekin program.  

This licentiate thesis deals with the use of computer manekin program as a tool 
in planning and designing workplaces. The study is mainly based on empirical 
data, and is divided into three different parts that illuminate the use from differ-
ent aspects. In the first part, interviews with experienced users of manekinpro-
gram were carried out. The main issues dealt with in these interviews were the 
handling of the programmes and problems and possibilities with these pro-
grammes. The second part was carried out in cooperation with an industrial 
company. Here, tests of the manekin programme “Jack” were carried out. Vari-
ous work tasks carried out by the employees on a daily basis were simulated. In 
the third part, university students who had worked with Jack in class filled in a 
survey sharing their experiences on the programme. Moreover, a literature study 
has been carried out, focusing on the history and development of the manekin 
programmes.

The results point at an extensive development of the manikin programmes dur-
ing the last decade. Many programs have a user friendly graphical interface and 
a number of advanced functions that are appealing to the industry. The attitudes 
towards the programmes are positive and many of the respondents in the studies 
presented, point at the benefits of the ability to simulate the human beings in a 
virtual environment and evaluate ergonomic factors. Common analyses within 
workplace design is analysis of reach ability and space. Workload analysis are in 
some cases also used.

However, the programmes place high demands on the user, and presupposes 
knowledge in areas such as CAD and ergonomics. This can imply risks when us-
ing the programmes, i.e. experience from the studies show that mis-
interpretations are common. The result also shows that it can be difficult for an 
external manekin consultant to carry out a workplace design project within a 
company. To smoothly and easily be able to work with design proposals, correct 
drawings of facilities and equipment is necessary, which is not always the case 



in practice. In addition, a close cooperation between the company and the 
manekin user are crucial.

To summarize, the manekin programmes do give useful benefits, even though 
there are problematic issues as well. To visualize the human beings in a three 
dimensional environment has shown to involve a large focus on ergonomics, 
which will be beneficial to everyone, both companies and the society.



SAMMANFATTNING 

Många arbetsplatser har idag brister i den fysiska utformningen vilket leder till 
att människor överbelastas i sitt arbete. Statistiken visar att arbetsuppgifter med 
stora, långvariga eller ensidiga belastningar är vanligast och utgör ett stort ar-
betsmiljöproblem. Industriella arbetsplatser planeras och utformas till stor del av 
ansvariga för produktionen, exempelvis produktionschefer, produktionsplanera-
re och produktionsledare. Som stöd i detta utformningsarbete har det genom 
åren utvecklats en mängd olika verktyg och metoder. En typ av verktyg som an-
vänds alltmer inom utformningsprocesser är datormanikinprogram. 

Denna licentiatuppsats tar upp användningen av datormanikinprogram som 
verktyg vid arbetsplatsutformning. Studien är till största delen av empirisk ka-
raktär och är uppdelad i tre olika delstudier. I den första delstudien har jag utfört 
intervjuer med erfarna användare av manikinprogram. Den andra delstudien har 
jag genomfört i samarbete med ett industriföretag. I denna studie har jag utfört 
egna tester med manikinprogrammet Jack. Jag har bland annat simulerat olika 
arbetsmoment som operatörerna på företaget utför dagligen och sedan har jag 
använt simuleringarna vid olika typer av belastningsergonomiska analyser i pro-
grammet Jack. Jag simulerade även ett separat utformningsförslag över en av-
delning. I den tredje delstudien har universitetsstudenter som arbetat med pro-
grammet Jack i undervisningssammanhang under en läsperiod fått fylla i en en-
kät för att delge sina åsikter kring användandet av programmet. Jag har utöver 
dessa tre delstudier även utfört en mindre litteraturstudie.  

Resultaten visar på en kraftig utveckling av programmen det sista decenniet. 
Många program har idag ett grafiskt användarvänligt gränssnitt och en mängd 
nya avancerade funktioner som är tilltalande för industrin. Det är också en posi-
tiv anda kring programmen och många respondenter pekar på möjligheterna att 
kunna simulera människan i en virtuell miljö och där kunna utvärdera olika er-
gonomiska faktorer. Programmen ställer dock höga krav på användaren och krä-
ver kunskaper inom olika områden som CAD och ergonomi vilket kan innebära 
risker vid användningen, speciellt vid belastningsergonomiska analyser. Studien 
visar att det är lätt att utföra och feltolka analyserna vilket kräver mycket goda 
kunskaper kring analysverktygen. Resultaten visar också att det kan vara svårt 
som utomstående manikinprogramexpert (konsult) att utföra ett förändringspro-
jekt i samarbete med ett företag. Manikinprogramanvändning genererar också 
mycket data som kräver en klar metodik för hur all data skall dokumenteras.  

Att visualisera människan i en tredimensionell miljö har visat sig medföra större 
fokus på ergonomi vilket i längden gynnar både företag och samhälle.  
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INLEDNING

BAKGRUND 

Denna licentiatuppsats belyser datormanikinprogram som verktyg vid arbets-
platsutformning. Avsikten är att diskutera användningen av programmen, vilka 
möjligheter och hinder som uppkommer kring dessa program vid utformning av 
befintliga eller planerade arbetsplatser. 

Dåligt utformade arbetsplatser är ofta orsak till att människor överbelastas och 
skadas på sitt arbete. De bidragande faktorerna till överbelastning och skador är 
många men majoriteten av de arbetssjukdomar som anmäls till försäkringskassa 
beror av arbetsställningar eller rörelser som är ansträngande eller ensidiga (Ar-
betsmiljöverket 2004) och utgör också därmed ett av de största arbetsmiljöpro-
blemen idag. Belastningsskador leder i många fall till långa sjukfrånvaroperio-
der vilket medför onödiga kostnader för företag och samhälle. Överbelastning 
som medför sjukdomar i muskler och skelett är även orsak till en stor andel för-
tidspensioneringar (Riksförsäkringsverket 2003). För den enskilda individen be-
tyder en belastningsskada i många fall värk, smärta och ibland livslångt handi-
kapp vilket i värsta fall leder till att individen hamnar utanför arbetsmarknaden. 
Yrkesgrupper som är värst drabbade av belastningsskador är montörer, process-
operatörer inom stål, trä, glas och papper etc. (Arbetsmiljöverket 2004). 

En utgångspunkt i denna uppsats är att fokusera på ergonomiska faktorer i ett ti-
digt skede av en förändringsprocess vilket kan möjliggöra att arbetsuppgifter 
och arbetsplatser på ett bättre sätt kan anpassas till de människor som arbetar 
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där. Tidig fokus på ergonomi medför också lägre kostnader vid senare föränd-
ringar och ökar också möjligheten till effektiv produktion Abrahamsson (2000). 
Det krävs dock en helhetssyn där arbetsplatser bör ses som en del av ett produk-
tionssystem. Utformningen bör därför också ske utifrån ett helhetsperspektiv på 
arbete, människa och teknik.

Arbetsplatsutformning är en komplex och tidskrävande process (Launis et al. 
1996). I ett vitt perspektiv kan utformningsarbetet ses som en designprocess där 
en mängd olika faktorer som exempelvis produktionsteknologi, material, flöden 
och operatörer etc. samtidigt beaktas (Sundin 2001). Arbetet är av mycket tek-
nisk karaktär och utförs ofta av specialiserade designers som tekniker och ingen-
jörer Launis et al. (1996). Orsaker till de dåligt utformade arbetsplatserna kan 
bero på bristande kunskaper inom arbetsmiljö och ergonomi. En annan orsak 
kan vara att arbetsmiljöförbättringar har en tendens att betraktas som kostsamma 
och besparingar som lösningarna bidrar till är komplicerade att kostnadsberäkna. 
Det är svårt att visa på vinster med arbetsmiljöförbättringar vilket medför att fö-
retagen undviker dessa lösningar (Abrahamsson, 2000; Eklund & Nolimo 1998). 
Eftersom kraven på återbetalningstider är korta och investeringskostnader måste 
hållas nere prioriteras ofta ”lågkostnadsalternativ” och därmed också ofta sämre 
ergonomiska lösningar (Eklund & Nolimo 1998). Jag har själv tio års erfarenhet 
av industriellt arbete och har under dessa år stött på en hel del dåligt utformade 
arbetsplatser. Begreppen ”arbetsmiljö” och ”ergonomi” har för mig varit främ-
mande under dessa år som arbetare vilket vittnar om ointresse eller okunskap för 
området hos företagen.  

Det handlar också mycket om hur man genomför en förändring. Genomförandet 
har många fallgropar och många studier inom industrin visar att förändrings-
kompetensen kan vara låg ute på företagen (se t. ex. Lundqvist 1996; Abra-
hamsson et al. 1995; Håkansson 1994). Valet av förändringsmetoder är också av 
stor betydelse för hur väl företagens förändringsprojekt lyckas. Det ideala för-
ändringsarbetet förutsätter en bred medverkan och delaktighet och dessutom 
demokratiska förändringsmetoder (Abrahamsson et al. 1995; Ullmark 1996). 
Under mina år som industriarbetare har jag varit med om ett antal förändringar 
av arbetsplatser. Den största förändringen har inneburit förflyttning av produk-
tionen från en gammal utsliten fabrik till en helt nybyggd fabrik. Under hela ut-
formningsprocessen blev jag inte tillfrågad en enda gång hur jag tyckte att den  
nya arbetsplatsen skulle se ut eller vilken utrustning som borde finnas där. Detta 
tror jag är mycket typiskt vid förändringar och stämmer inte överens med den 
ideala utformningsprocessen som Abrahamsson (1995) och Ullmark (1996) 
nämner.
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Det handlar även om vilka verktyg som används i förändringsprocessen och hur
de används. Dålig utformning kan exempelvis bero på att anställda inte förstår 
idéer och lösningar som presenteras i form av bygg- eller konstruktionsritningar
och kan därmed inte heller påverka tänkta förändringar nämnvärt. Skisser och 
fysiska modeller är traditionella verktyg som används just för att stödja medver-
kan och för att underlätta diskussionen kring arbetsmiljön (Ranhagen 1997). 
Men dessa verktyg kanske inte är tillräckliga i detta arbete.  I utformningsarbetet 
kan det även vara svårt att veta vilka arbetsmoment som är fysiskt belastande, 
eller kommer att bli fysiskt belastande ifall det handlar om planering av en ny 
arbetsplats. Det finns en hel del metoder för utvärderingar av fysisk belastning 
men kunskaperna kring dessa metoder kan vara vagt. Det kan även vara så att 
verktygen är för komplicerade att använda.

Den centrala utgångspunkten i denna uppsats är att datormanikinprogram kan 
vara bra verktyg för att lyfta fram arbetsmiljö- och ergonomiska aspekter vid ar-
betsplatsutformning. Programmens möjligheter till belastningsanalyser, visuali-
sering av arbetsmiljöproblem och människor i arbete kan fungera som diskus-
sionsunderlag och förenkla och snabba upp den ergonomiska processen. Pro-
grammen möjliggör ett systemtänkande och en helhetssyn där människa och 
teknik kan ses i ett sammanhang. Programmens simuleringsfunktioner ger också 
möjlighet till tidigt inträde i förändringsprocessen och möjlighet till påverkan av 
utformningen innan arbetsplatsen är byggd.  

Återförsäljare av programvaror lyfter gärna fram programmen på ett mycket po-
sitivt sätt och utlovar sänkta kostnader och snabbare utveckling av produkter, 
arbetsplatser och produktionssystem som är bättre anpassade till människan. 
Tanken enligt dem är att programmen ska utgöra ett bra komplement för ingen-
jörer vid design av nya produkter och produktionssystem och på ett tidigt stadi-
um ge möjligheter till ergonomiska studier (Delmia; UGS; Human-Solutions). 
Huruvida detta överensstämmer med verkligheten kommer denna studie att dis-
kutera. Vem det är som använder programmen har troligen en högst avgörande 
betydelse för resultaten. Ingenjörer som har mindre bra kunskaper kring arbets-
miljöarbete och ergonomi kanske inte reflekterar över brister i programmen utan 
litar allt för mycket på resultaten från analysverktygen.

VERKTYG OCH METODER I UTFORMNINGSPROCESSER 

Det har genom åren utvecklats en hel del verktyg och metoder som stöd i ut-
formningsprocessens olika faser. Inom arbetsanalys används exempelvis olika 
metoder för mätning av fysisk belastning och det finns även olika metoder för 
utvärdering av en uppgifts krav på människan etc. (Karlsson 1997). Det finns 
även olika verktyg och metoder som stöd vid visualisering av tänkta lösningar 
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och förslag i form av skisser, ritningar, fysiska modeller och CAD etc. Alla med 
sina för- och nackdelar. Behovet av metoder för identifiering och bedömning av 
belastningsergonomiskt riskfyllda arbeten har också länge varit en central fråga 
(Arbetarskyddsstyrelsen (2005). Det har genom åren också utvecklats en mängd 
olika typer av verktyg för beräkning av fysisk belastning. OWAS (Karhu et al. 
1977), RULA (McAtamney & Corlett, 1993) och NIOSH lyftekvation (Waters 
et al. 1994) för att nämna några. Under senare år har även datormanikinpro-
grammen börjat utnyttjas som stöd inom olika planerings- och utformningspro-
cesser.

Datormanikinprogram är en typ av programvara som innehåller tredimensionella 
digitala människomodeller (så kallade manikiner) och har använts sedan 50-talet 
vid design och produktutveckling inom flyg- och bilindustrin. Användningsom-
rådet har länge varit att studera räckviddsområden och synfält i förar- och cock-
pitmiljö. Idag är programmen mer avancerade och det finns nu även möjligheter 
att simulera hela industriella arbetsplatser och analysera dessa med avseende på, 
för människan, belastande faktorer vid olika arbetsmoment.  

Programmen har utvecklats kraftigt under senare år och många program har idag 
ett grafiskt användargränssnitt och även integrerade belastningsergonomiska 
analysverktyg. I flera av de moderna datormanikinprogrammen finns många av 
de traditionella analysverktygen som OWAS, RULA, NIOSH, Static Strength 
Prediction Tool och Lower Back Analysis System integrerade. I programmen 
kan manikiner manipuleras på olika sätt till valfria positioner och det finns även 
animeringsfunktioner1 med möjlighet att bygga upp rörliga sekvenser. Med hjälp 
av de belastningsergonomiska analysverktygen kan sedan analyser utföras för att 
studera hur manikinen påverkas fysiskt vid olika arbetsmoment och därigenom 
upptäcka vilka risker för överbelastning dessa arbetsmomentet medför.  

Meningen med dessa moderna manikinprogram är att stödja ingenjörer vid ana-
lyser av människa-maskin interaktion på ett bättre sätt än tidigare. Utvecklarna 
vill kunna analysera hur människor av olika storlekar, kön och ålder ryms och 
når, hur de rör sig, hur de lyfter och balanserar när de går omkring i en virtuell 
miljö för att på detta sätt förebygga skaderisker. Utvecklarna förväntar sig också 
att deras mjukvaror ska ersätta konsulter och ergonomer vid bedömningar av de-
signförslag (Chaffin 2001). Några av dessa aspekter kommer studien också att 
lyfta fram. 

Forskning om datormanikiners innehåll och funktion är omfattande. Dock är 
forskning kring användningen av datormanikinprogram hittills mycket begrän-

                                          
1 Animering: Levandegör genom att spela upp ett flertal bilder snabbt efter varandra i en sekvens. 
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sad, speciellt inom Sverige. Några exempel på tidigare arbeten är: Green (2000), 
Dukic (2002) samt Sundin (2000a). 

PROBLEMSTÄLLNING OCH SYFTE 

Intågandet av datormanikinprogrammen kan innebära att de traditionella meto-
derna får stå mer och mer åt sidan vid utformning av arbetsmiljöer och produk-
ter och produktionssytem. Metoder för hur man kan eller bör använda dessa 
program där mycket manuell hantering existerar är dock fortfarande vagt doku-
menterat och de nämnda analysverktygen i liten grad utnyttjade. Frågor som dy-
ker upp i samband med detta är om det finns inbyggda risker vi inte känner till 
vid användandet av dessa datorbaserade ergonomidesignverktyg? Arbete är en 
mycket komplex process som är svår att efterlikna i en dator och i vilken ut-
sträckning datorprogram kan ersätta de traditionella metoderna är svårt att uttala 
sig om eftersom forskningen inom detta område är i sin linda. 

Syftet med denna uppsats är att föra en diskussion kring datormanikinprogram, 
hur de kan och bör användas vid förändringsprojekt på företag. Ger programmen 
ingenjörer, ergonomer och andra som arbetar med fysisk utformning av arbets-
platser nya möjligheter vid förändringsprojekt? I vilken utsträckning kan mani-
kinprogram ersätta traditionella metoder vid arbetsplatsutformning och vad kan 
eller bör programmen användas till och av vem? Finns det dolda risker förknip-
pat med användningen? 

AVGRÄNSNINGAR 

Det är användningen av datormanikinprogram vid analys av belastande arbete 
och utformning av industriell arbetsplatser som är det centrala i denna uppsats. 
Med användning menar jag konkret arbete med programmen i sig och hur pro-
grammen fungerar att arbeta med i ett förändringsprojekt.

I mina egna tester har avgränsat mig till att använda manikinprogrammet Jack. 

UPPSATSENS EMPIRISKA BAS 

Det som utgör den empiriska grunden i denna uppsats är tre olika delstudier 
som alla på olika sätt belyser användandet av datormanikinprogram. Den första 
delstudien har inneburit intervjuer med erfarna användare av manikinprogram-
varor inom industrin och inom konsultverksamhet samt inom en akademisk in-
stitution. Denna studie har således fungerat som en kartläggning av användning-
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en inom Sverige och därmed gett mig en första bild över hur och till vad pro-
grammen kan användas. Resultaten från denna studie har sedan delvis legat till 
grund för den andra delstudien där jag utfört mina egna tester med en manikin-
programvara. Denna delstudie är utförd i samarbete med ett industriföretag. I 
denna studie har jag själv utgjort delar av min empiri i och med att jag arbetat 
med manikinprogrammet Jack. Den tredje delstudien har inneburit en enkätstu-
die där studenter på en akademisk institution fått delge sin åsikter rörande da-
tormanikinprogrammet Jack. Tre av användarna som är anställda på konsultföre-
tagen som ingick i studien är förutom användare av olika typer av manikinpro-
gramvaror även försäljare, marknadsförare och utbildare av olika programvaror 
och de har även support på programvarorna. Industriföretagen som ingick i stu-
dien använder sig av datormanikinprogram på olika sätt inom olika avdelningar 
på företagen.
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DATORMANIKIN–
PROGRAM

Datormanikinprogram2 är ingen ny företeelse. Utveckling av programvaror av 
denna typ har fortgått sedan senare delen av 50-talet och det har funnits en hel 
del olika program genom åren även om de oftast inte funnits allmänt tillgängli-
ga. Programmen har ofta utvecklats på olika håll i olika företag och med egna 
specifika dataformat och datasystem vilket inneburit att de inte har varit kompa-
tibla med varandra (Porter et al. 1993). Manikinerna som använts i programmen 
har även haft stora skillnader i komplexitet vad gäller uppbyggnad och funktion. 
Detta har tillsammans med begränsad datorkapacitet medfört att utvecklingen 
och även spridningen av programvarorna gått trögt. Gemensamt dock för många 
av de tidiga modellerna har varit relativt primitiva människomodeller i både två- 
och tredimensionella utföranden samt att de haft få analysmöjligheter. Analys av 
räckvidd och synfält hör till de två vanligaste analysområdena för dessa tidiga 
manikiner och kraftanalyser som kräver biomekaniska beräkningar var ännu i 
detta tidiga skede otänkbart.

Idag medger manikinprogrammen helt nya möjligheter till simulering3, analys 
och visualisering av arbetsmoment, arbetsmiljöer och förarmiljöer. Den nya ge-
                                          
2Datormanikin: En elektronisk 3D datordefinierad människomodell. En manikin kan manipuleras till olika 
kroppsställningar och utnyttjas vid simulering av mänskliga rörelser i ett datorprogram (Chaffin 2001). 
3 Simulering: Metod där man använder sig av matematiska modeller som matas in i datorer för att efterlikna 
verkliga skeenden och söka bedöma effekter av olika förändringsfaktorer NE).  
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nerationen programvaror som utvecklats under senare tid har modernt grafiskt 
användargränssnitt och sofistikerade tredimensionella biomekaniska människo-
modeller. I programmen kan manikinerna idag manipuleras på olika sätt till både 
fördefinierade och valfria positioner med ett flertal olika kommandon och det 
finns även animeringsfunktioner4 i många av programmen med möjlighet att 
bygga upp rörliga sekvenser. Med hjälp av en mängd olika belastningsergono-
miska analysverktyg som finns integrerade i programmen kan man analysera 
vilka krafter som verkar på manikinen vid olika arbetsmoment och därigenom 
analysera vilka risker för överbelastning dessa arbetsmomentet medför. Pro-
grammen kan därför idag utnyttjas inom ett bredare område än tidigare och spe-
ciellt inom tillverkningsindustrin där man i ett tidigt skede av designprocessen 
kan avgöra om exempelvis förarmiljön, produkten eller arbetsplatsen är ergo-
nomiskt riktig och anpassad efter människans förutsättningar. Meningen med 
dessa moderna manikinprogram var just att de skulle stödja analyser av männi-
ska-maskin interaktion på ett bättre sätt än tidigare enligt Chaffin (2001) som ut-
fört en internationell kartläggning. Utvecklarna ville kunna analysera hur männi-
skor av olika storlekar, kön och ålder ryms och når, hur de rör sig, hur de lyfter 
och balanserar när de går omkring i en virtuell miljö för att på detta sätt före-
bygga skaderisker. Utvecklarna förväntade sig också att deras mjukvaror skulle 
ersätta konsulter och ergonomer vid bedömningar av designförslag (Chaffin 
2001). Programmen är dock väldigt dyra och få har möjlighet att utnyttja dem. 
Återförsäljare av programvarorna utlovar dock sänkta kostnader och snabbare 
utveckling av produkter, arbetsplatser och produktionssystem som är bättre an-
passade till brukaren. Tanken är att programmen ska utgöra ett bra komplement 
vid design av nya produkter och produktionssystem och på ett tidigt stadium ge 
möjlighet till ergonomiska studier. Likt Chaffin har en Svensk sammanställning 
gjorts av (Sundin & Sjöberg 2004) kring användning. 

Enligt Chaffin har digital modellering5 och simuleringsteknik också visats ha en 
förmåga att reducera bland annat cykeltider och kostnader vid design av nya 
produkter. Tekniken har generellt sett också medfört bättre kvalitet på produkter 
och även legat till grund för snabbare, enklare och billigare produktion och un-
derhåll. Många ”högprestandaprodukter” som exempelvis flygplan och rymd-
skepp kräver stora utmaningar när det gäller mänskliga faktorer. För att lyckas 
med det bästa utförandet, komforten och säkerheten i dessa produkter måste in-
genjörer tidigt i designprocessen veta hur effektivt människor kan interagera 
med produkterna.

                                          
4 Animering: Levandegör genom att spela upp ett flertal bilder snabbt efter varandra i en sekvens. 
5 Modellera: Rita upp en geometri digitalt i ett dataprogram, exempelvis ett 3D CAD-program. 
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HISTORIA OCH UTVECKLING 

Datormanikinprogrammens historia tar sitt avstamp redan i slutet på 50-talet då 
kanske det allra första försöket till ergonomisk simulering i dator genomfördes 
på en av flygbolaget Boeings designavdelningar (Fetter 1978). Figuren benämn-
des Landing Signal Officer (LSO) och utgjordes av en databas som angav in-
formation om storlek och position hos en officer på ett hangarfartyg, i form av 
en 12 punkters tvådimensionell siluett, sedd från cockpit vid landning (figur 1).  

Figur 1. Landing Signal Officer (LSO) och First Man (källa: Fetter 1978). 

Utvecklingen av denna figur fortsatte och den fick sju rörliga segment, som vi-
sualiserades och avgränsades med konturlinjer, vilket medförde att den kunde 
användas vid simulering av piloters rörelser i flygplan (figur 1). Den fick också 
ett nytt namn, First Man. Programmet hade en inbyggd antropometrisk databas 
med en 50 percentil amerikansk man och som matematiskt kunde skalas till stör-
re eller mindre format (Fetter 78). Tanken med denna digitala docka var att få 
simulera piloters räckvidd då instrumentpanelen utformades i Boeing 747 (Nils-
son 1994; Lake 1990). Utvecklingen av denna figur fortsatte och utmynnade så 
småningom i en ny figur, denna gång med 19 leder och förbättrad antropometri, 
namnet var Second Man (Fetter 78). Figuren var nu möjligt att animera och an-
vändes bland annat vid studier av piloters rörelser i cockpit. Med hjälp av en se-
rie fotografier gjordes även några försök till animerad film. Den tredje modellen 
Third Man and Woman (figur 2) utvecklades på universitetet i södra Illinois 
och var ett första försök till en serie hierarkiskt uppbyggda figurer med skillna-
der i storlek och komplexitet mellan varje enskild figur. Den enklaste figuren 
utgjordes endast av en punkt och användes vid demografiska studier och den 
mest avancerade figuren var uppbyggd av 100 punkter föreställande en 50 per-
centil och användes vid antropometriska studier. Figuren hade tio rörliga seg-
ment och användes tillsammans med andra objekt som exempelvis bilar och ar-
kitektoniska miljöer (Fetter 78). För att få bättre symmetri i figuren utvecklades 
den vidare till en 1000 punkters figur som också blev lättare att manipulera. 
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1977 återupptogs utvecklingen i ett nystartat forskningsinstitut i Illinois och 
programvaran utvecklades så att man kunde bygga upp figuren med polygoner 
vilket medförde bättre ytor (figur 2). En annan fördel med att beskriva modellen 
med ytor var att kollisioner kunde upptäckas mellan manikinen och andra ob-
jekt. Manikinen saknade dock information om massa och andra egenskaper som 
används vid biomekaniska beräkningar (Nilsson 1994). Figuren fick åter ett nytt 
namn Fourth Man and Woman och kunde nu också visualiseras mer realistiskt 
med olika material/färg (Fetter 78). 

1968 började utvecklingen av manikinen Boeman hos Boeing i Seattle, Wash-
ington, (figur 2) (Bubb 1999). Modellen representerade en 50 percentil männi-
ska och all data till manikinen lästes in från datakort och för att kunna studera 
resultaten fick bilderna plottas (Lake 1990). Boeman modifierades med tiden 
och nya möjligheter till analyser utvecklades (figur 2). Boeman var i bruk under 
1969 men intresset minskade för denna modell då grafiska terminaler inte fanns 
för generellt bruk på den tiden (Porter et al. 1993). 

Figur 2. Till vänster: Third Woman och Fourth Man and Woman (källa: Fetter 1978) och till 
höger Boeman (Källa: Porter et al. 1993). 

I början på 70-talet valde Armstrong Aerospace Medical Research Laboratory 
(AMRL) att ta upp utvecklingen av Boeman igen (Chaffin 2001). Programsprå-
ket förenklades så att positionering av manikinen blev lättare att utföra och möj-
ligheten att simulera olika stora människor, av båda könen, med hjälp av antro-
pometriska mått, lades till. Även nya algoritmer utvecklades för att man lättare 
skulle kunna utföra räckviddsanalyser. Den slutliga modellen fick åter igen ett 
nytt namn, Combiman (figur 3). Manikinen hade 33 leder som höll ihop 
kroppssegmenten och ledvinklarna kunde definieras med realistiska värden, 
möjliga för människan. Av dessa 33 leder utgjorde två en referenspunkt i sätet 
(Lake 1990). Den nya tredimensionella manikinen blev mer intressant och bör-
jade distribueras till andra stora företag inom flygindustrin (Porter et al. 1993).  
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Figur 3. En äldre Combiman (källa: Porter et al. 1993) och en modern Combiman (källa: Hu-
man Engineering). 

Under början av 80-talet fanns ytterligare behov av utveckling och denna gång 
konfigurerades manikinen till att kunna stå, böja knälederna och kroppen och 
inte bara vid räckviddsanalyser utan även vid moment som kräver att manikinen 
lyfter, drar eller skjuter objekt eller verktyg som placeras i händerna (Chaffin 
2001). Modellen fick åter igen ett nytt namn, Crew Chief (figur 4). Även om 
vissa grundfunktioner som räckviddsanalyser och siktanalyser fungerade till-
fredsställande så tilldelades denna nya manikin helt ny populationsdata. 
AMRL:s personal utfördes också empiriska studier av människors styrka och 
studien fick sedan ligga till grund för en omfattande statistisk databas. I Crew 
Chief fanns sedan möjlighet att utnyttja denna databas vid analyser (Chaffin 
2001).

Figur 4. Crew Chief (Källa: Porter et al. 1993) och dagens 3DSSPP (källa: Humosim). 

I slutet av 60-talet utvecklade Chaffin tillsammans med hans medarbetare på er-
gonomiavdelningen, på universitetet i Michigan, en tredimensionell biomeka-
nisk människomodell som var avsedd för generellt bruk, 3DSSPP (3D Static 
Strength Prediction Program) (figur 4). Med denna docka kunde statiska krafter 
analyseras då astronauter utförde olika arbetsuppgifter i rymdfarkoster. Grund-
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idén var att med hjälp av antropometrisk data beräkna vilka krafter som uppstår i 
alla större kroppsleder. När en människa utför en ansträngande rörelse kommer 
krafter från både händer och kroppens egentyngd att påverka varje led. När kraf-
ten som påverkar händerna vid arbetsmomentet var känt kunde de med hjälp av 
antropometriska mått och själva arbetsställningen beräkna krafterna i varje led 
för sig. Även kompressionskrafter på ländryggskotorna kunde förutsägas i en-
lighet med NIOSH6 riktlinjer. I slutet på 80-talet utvecklades en ny algoritm för 
invers kinematik7 som medförde enklare positionering av manikinen (Chaffin 
2001). En databas med statistik från över 2000 personer kopplades till denna 
docka och fick fungera som riktmärke för hur mycket leder kan belastas. Dock-
an kunde även förutsäga halkrisker med hjälp av ett inbyggt balanssystem. Pro-
grammet har distribuerats till en mängd företag runt om i världen sedan 1984 
och används än idag.

Under samma period, det vill säga från slutet av 60-talet, utvecklades datorma-
nikiner även på andra håll i världen. I England på universitetet i Nottingham och 
Loughborough utvecklades manikinen SAMMIE8 (Porter et al. 1993; Chaffin 
2001) (figur 5).

Figur 5: Sammie, till vänster visas en simulering av passageraravstigning och till höger visas 
spegelfunktionen, notera den lilla backspegeln (källa: Porter et al. 1993). 

Detta var en manikin som sedermera också spred sig till övriga omvärlden (Bad-
ler 1999; Porter et al. 1993; Chaffin 2001). Manikinen var uppbyggd av olika 
segment som sammanhölls av 17 leder. SAMMIE hade en variabel antropomet-
risk databas med komfort- och maxvinklar för alla sina 17 leder (Porter et al. 
1993). Databasen gav även möjlighet till val av nationalitet, ålder och kön. 
SAMMIE utnyttjades precis som First Man vid utvärdering av räckvidd men 
även vid synfältsanalyser (Porter et al. 1993). Med hjälp av en spegelfunktion 
                                          
6 NIOSH: National Institute of Occupational Safety and Helth.  
7 Invers kinematik: Matematisk modell som beräknar ledvinklar i en ledad struktur (exempelvis manikinens arm) 
givet en punkt i rymden för ändpunkten i strukturen (manikinens hand). Jämför med kinematik där punkten i 
rymden beräknas givet alla ledvinklar. 
8 SAMMIE: System for Aiding Man- Machine Interaction Evaluation 
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(figur 5) kunde olika förarmiljöer studeras genom manikinens ögon. SAMMIE 
är framtagen för generellt bruk (Lake 1990) och har använts inom olika områden 
som design av arbetsplatser och vid studier av förarmiljö (Porter et al. 1993). 
Människodockan var integrerad i ett 3D-CAD modelleringsprogram vilket tillät 
designern att testa olika konfigurationer av arbetsplatser och förarmiljöer i en 
virtuell miljö. Programmet har använts sedan mitten på 70-talet av utvecklarna 
som ett ergonomiskt designverktyg vid konsultuppdrag. Programmet finns till-
gängligt än idag i en modern version hos SAMMIE CAD Ltd i Loughborough, 
England.

Under 1974 utvecklade Chrysler Corporation manikinen CYBERMAN9 (Porter 
et al. 1993; Lake 1990). Den 15 ledade tredimensionella manikinen kunde ma-
nipuleras interaktivt och användes främst vid designstudier av bland annat bilin-
teriör och exteriör (Lake 1990) (figur 6). Manikinen var mycket svårhanterlig 
vilket medförde att de ergonomiska utvärderingarna blev mycket begränsade. 
CYBERMAN finns inte tillgängligt för allmänt bruk Porter. et al. (1993). 

Buford (figur 6) är en enkel modell av en astronaut och visualiserades med eller 
utan dräkt. Buford utvecklades på Rockwell International i Kalifornien (Porter et 
al. 1993). Manikinen är en ihopmontering av individuella lösa kroppsdelar som 
inte är länkade till varandra på något sätt. Själva geometrin genererades i ett 
CAD-program genom en mängd polygoner (Lake 1990) och en simulering av en 
kroppsställning krävde att kroppssegmenten fick flyttas var för sig (Porter et al. 
1993; Lake 1990). Manikinen föreställde en 50 percentil människomodell och 
användes vid analyser av räckvidd och utrymme (Lake 1990). Systemet finns 
inte för allmänt bruk. 

Figur 6. Cyberman och Buford (källa: Porter et al. 1993). 

                                          
9 CYBERMAN: CYBERnetic MAN Model 
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MINTAC10 utvecklades under 1984 och 1985 vid Kuopio Regional Institute of 
Occupational Health och vid Uleåborgs universitet (figur 7) och behovet av att 
kunna analysera svåra arbetsmoment inom det finska jord- och skogsbruket var 
grunden till programvarans uppkomst (Kuusisto & Mattila 1990). Mintac är en 
tredimensionell docka och den antropometriska databasen härstammar från den 
civila amerikanska befolkningen från 1966 (Kuusisto & Mattila 1990). Den enk-
la modellen innehåller endast sex leder och ett av de viktigaste kriterierna när 
programmet skapades var att OWAS analyssystem skulle vara kompatibelt med 
programmet. Vid positionering listade programmet bland annat följande data: 
Storleken på dockan, vinkeln på ryggen, vilken OWAS-klassificerad arbetsställ-
ning dockan hade, vilken åtgärd som krävdes (enligt OWAS), arbetshöjd, höjden 
på arbetsobjektet och avståndet mellan bröstet på dockan och arbetsobjektet 
(Kuusisto & Mattila 1990). Resultat från studier med Mintac visade att pro-
grammet gav viktig ergonomisk information om arbetssituationer och speciellt 
då arbetspositioner och antropometrisk data. Programmet hade även sina be-
gränsningar, speciellt gällde detta vid analys av olika typer av arbetsuppgifter 
som krävde modifiering av positioner. Programmet var mycket tidskrävande att 
hantera (Kuusisto & Mattila 1990).  

Figur 7. MINTAC (källa: Launis & Lehtelä 1990) och Anybody (källa: Porter. et al. 1993). 

Anybody (figur 7) var en tredimensionell avbild av människan som användes i 
kombination med modelleringssystemet Cadkey. Anybody marknadsfördes av 
tyska IST Gmbh och avbilderna fanns tillgängliga som 05 och 50 percentil kvin-
na och 50 och 95 percentil man. Antropometrisk data var hämtad från DIN 
33402 del 2 som innehåller information över den tyska populationen. 50 percen-
til modellen fanns tillgänglig även för andra databaser och Enligt Porter et al. 
(1993) finns inga publicerade studier över vidare utveckling av Anybody. Chaf-
fin (2001) menar dock att ANTHROPOS från IST är efterföljaren till denna ma-
nikin.
                                          
10 MINTAC: Man Machine INTerACtion 
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ErgoShape (figur 8) var en av få tvådimensionella manikiner som utvecklades 
mellan 1987-1988 vid Institute of Occupational Health i Helsingfors i Finland.  
Manikinen var integrerad i AutoCAD:s system vilket var en stor skillnad i jäm-
förelse många tidigare system som hade sitt egna slutna programspråk. Detta 
medförde att fler kunde utnyttja programmet och även vidareutveckla egna spe-
cifika applikationer till programmet (Launis & Lehtelä 1990). Manikinen kunde 
åskådliggöras i fyra olika vyer, vänster, höger, uppifrån och framifrån (Porter et 
al. 1993). Manikinen kunde också enkelt manipuleras till två olika grundpositio-
ner, stående och sittande, och fanns tillgänglig som 5-, 50- och 95 percentil i 
båda könen. Den antropometriska databasen var baserad på den finska, nordeu-
ropeiska och nordamerikanska populationen men manikinen kunde även skalas 
linjärt av användaren till önskad storlek (Porter et al. 1993). Vid en bestämd 
kroppsställning och med en känd extern vertikalt påverkande kraft kunde pro-
grammet biomekaniskt beräkna den kraft som krävdes, i procent av den maxi-
mala statiska muskelkraften, för momentet (Launis & Lehtelä 1990). Resultatet 
från analysen kunde sedan visualiseras i tabellform. Programmet konstruerades 
för att ingenjörer rutinmässigt skulle få en möjlighet att ta hänsyn till ergono-
miska aspekter vid snabba förändringar på arbetsplatsen (Launis & Lehtelä 
1990).

Franky (figur 8) utvecklades av GIT i Essen och blev tysklands motsvarighet 
till SAMMIE. Manikinen var en tredimensionell människomodell och hade fyra 
olika storlekar baserade på DIN 33416 men kunde även skalas till önskade mått. 
Franky hade en detaljerat modellerad hand för närstudier. Ett CAD-program 
(Romulus) användes vid modellering av fysiska detaljer. Franky kunde användas 
vid analyser av räckviddsområden, utrymme och synfält på ett liknande sätt som 
SAMMIE. Nedläggningen av GIT under 1987 är troligen orsak till att systemet 
inte finns tillgängligt för allmänt bruk (Porter et al. 1993). 

Figur 8. Ergoshape (källa: Launis & Lehtelä 1990) och Franky (källa: Porter et al. 1993). 
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Utvecklingen av datormanikinprogram har gått framåt i snabb takt under senaste 
decenniet vilket medfört att dagens moderna manikiner har ett helt annorlunda 
utseende och en mängd nya typer av analysverktyg integrerat i programmen 
jämfört mot tidigare. Idag har nästan alla program också ett grafiskt användar-
vänligt gränssnitt och mer avancerade tredimensionella manikiner. Nedan följer 
korta beskrivningar över några av dagens moderna program.  

ERGOMan utvecklades 1984 på Laboratorie D´Antropologie Appliquee et 
d´Ecole Humain i Paris och fokus låg då på räckvidd av bilförares armar (Rix & 
Stork 1999). Inget manikinprogram hade tidigare varit utrustad för analys av 
både nåbarhet och synfält samtidigt med ett objektivt utvärderingsverktyg för 
analys av bilförares komfort. ERGOMan fungerade också som en modul till pro-
gramvaran Ergoplan och var där främst avsedd för analyser av arbetsstationer 
och produktionssystem (figur 9). ERGOMan tillhörde inte de mest avancerade 
manikinerna men hade dock rörliga leder enligt (figur 9). I programmet var det 
också möjligt att animera en arbetssekvens och med hjälp av programmets au-
tomatiska MTM11- analysverktyg kunde exempelvis monteringssekvenser opti-
meras tidsmässigt. 

Figur 9. ErgoMan (källa: Delfoi) och Envision Ergo (källa: Delfoi12).

Det fanns även möjlighet till belastningsergonomiska analyser med analysverk-
tyget OWAS13. ERGOMans antropometriska databas innehöll data från den tys-
ka standarden DIN 33 402 och det fanns i 5-, 50- och 95 percentiler av männi-
skomodeller. ErgoMan är idag integrerad i Delmias ”Human” (Delfoi14).

Envision Ergo (figur 9) var en programvara framtagen för simulering och ut-
värdering av fysiska arbetsmiljöer (Human Engineering). Ergo tillhörde inte hel-
ler de mest avancerade programmen på senare tid men det fanns möjlighet till 
utvärdering av layout och speciellt då med tanke på tidsåtgång. Programmet 

                                          
11 MTM: Measurement Tima Method 
12 Delfoi:  Bilden har erhållits genom personlig kontakt. 
13 OWAS: Ovako Working Posture Analysis System 
14 Delfoi: Fakta rörande programmen har erhållits genom personlig kontakt. 
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hade bland annat ett inbyggt MTM-system likt ErgoMan och det fanns också 
möjlighet till belastningsergonomiska analyser med hjälp av NIOSH och RULA. 
Andra typer av analysmöjligheter var räckvidds- och synfältsanalyser samt kol-
lisionsdetektering mellan föremål etc. Programmet fungerade som en ”Plug-in” 
till modellerings- simulerings- och analysprogrammet Envision vilket gav möj-
ligheter till andra applikationer som VR-teknik etc. (Human Engineering). 

En av de mer avancerade och även mest spridda manikinerna idag är RAMSIS15

(figur 10). Programmet började utvecklas under 1987 i ett samarbete mellan 
mjukvaruföretaget Techmath och en ergonomiavdelning på tekniska universite-
tet i München (Chaffin 2001). Ramsis finns idag liksom manikinen AnyMan 
från Tecnomatix helt integrerat i Tecnomatix simuleringsprogram eM Human. 
AnyMan (figur 10) är en manikin som är jämförbar med ErgoMan och som an-
vänds också till liknande simuleringar (Tecnomatix16). Manikinen Ramsis är en 
avancerad manikin som lämpar sig för områden som ställer höga krav på anato-
misk korrekthet, trånga utrymmen med mera. Fokus ligger på optimering av ar-
betsstationer och monteringssekvenser även om det finns belastningsergonomis-
ka analysverktyg i form av NIOSH lyftekvation och OWAS (Tecnomatix). 
Ramsismanikinen är uppbyggd av 53 leder som tillsammans ger manikinen to-
talt 104 rörelsefrihetsgrader17. Programmet har en databas med populationsdata 
från Frankrike, tyskland, Korea, Japan, USA, Canada, Mexico, Sydamerika och 
China (Human Solutions). Till programmet finns idag fem olika tilläggsmoduler 
och beroende på vad användaren vill utnyttja programmet till så väljs modul 
därefter. Med hjälp av programmet kan användaren optimera en arbetssekvens 
tidsmässigt med det inbyggda MTM-systemet och det finns även möjlighet att 
samtidigt analysera nåbarhet, sikt och kollisioner mellan föremål samt säkerhet. 
Det finns också animeringsfunktioner i programmet (Tecnomatix).

           

Figur 10. AnyMan och RAMSIS (källa: Tecnomatix18 och Volvo Cars Corporation19).

                                          
15 RAMSIS: Realistic Anthropological Mathematical System for Interior Comfort Simulation 
16 Tecnomatix: Muntlig information har erhållits genom personlig kontakt. 
17 Frihetsgrader: Leder kan ha olika antal frihetsgrader, dvs. leden kan röra sig på olika sätt. Ex: armbågsleden 
har 1 frihetsgrad vilket innebär att leden endast kan rotera runt 1 tänkt axel, jämför med axelleden som kan rote-
ras i olika riktningar vilket därmed ger fler frihetgrader.  
18 Tecnomatix: De två bilderna till vänster har erhållits genom personlig kontakt. 
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Till manikinen RAMSIS hör också ett antal avancerade hjälpmedel, wizards, 
som gör det lätt för användaren att åstadkomma korrekta ställningar, s.k. Postu-
res för manikinen. Genom den inbyggda algoritmen invers kinematik kan Ram-
sis själv räkna ut mest lämplig och ergonomiskt gynnsammaste kroppsställning-
en för en given uppgift. Meningen från början var att programmet skulle använ-
das vid utveckling av fordon och förarmiljö men används idag inom en mängd 
olika applikationer inom bil- motorcykel- lastbils-, tunga fordons-, flyg- och 
rymdindustrin (Human Solutions).  

ManneQuinnTM (figur 11) är en programvara utvecklad för AutoCAD-systemet 
och speciellt framtagen för ingenjörer, arkitekter och designers som stöd i de-
signarbetet där mänsklig simulering kan vara ett stöd (NexGen Ergonomics Inc). 
Mannequinn har funnits sedan introduktionen 1990 och finns idag i tre olika 
versioner BE, PRO och ELITE varav BE är den enklaste och ELITE den mest 
avancerade. I den enklaste versionen finns endast få analysmöjligheter som 
räckvidds- och synfältsanalys, samt animeringsmöjlighet. I den mest avancerade 
versionen finns även möjlighet till belastningsergonomiska studier med hjälp av 
NIOSH lyftekvation. Programmet har även ett gränssnitt som är anpassat till 
programmet 3DSSPP. Den antropometriska databasen har färdiga 2,5-, 5-, 50-, 
95-, 97,5-percentiler av barn och vuxna kvinnor/män och baseras på elva olika 
populationer inklusive den amerikanska armens, 1988 Natick US Army, och 
NASA-STD 3000 (NexGen Ergonomics).  

Figur 11. ManneQuinn (källa: NexGen Ergonomics) 

Human (figur 12) är Delmias senaste version av manikinprogram. Programmet 
är en sammansatt konstellation av tidigare Safework, ERGOMan och Envision 
Ergo (Delfoi20) och tillhör idag tillsammans med Jack och RAMSIS de mer 
avancerade manikinprogrammen. Programvaran som är integrerad i Delmias 
                                                                                                                               
19Volvo Cars Corporation: Bilden har erhållits genom personlig kontakt med Tecnomatix. 
20 Delfoi: Fakta rörande har erhållits genom personlig kontakt. 
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V5-plattform används vid detaljerade analyser av produkter från tidigt stadium i 
designprocessen och genom hela produktens livscykel (Delmia). Human är idag 
indelad i fem olika moduler: Human Builder, Human Task Simulation, Human 
Activity Analysis, Human Posture Analysis och Human Measurements Editor 
(Delmia) som alla är fullt integrerade i Delmias DPM-system21. Manikinen är 
uppbyggd av 99 av varandra oberoende leder och programmet har en mängd oli-
ka analysverktyg integrerat som möjliggör ergonomiska analyser av varierande 
slag. Förutom analyser som räckvidd och synfält finns belastningsergonomiska 
analysverktyg i form av bland annat NIOSH och RULA. Programvaran kan im-
portera de flesta på marknaden förekommande antropometriska databaser och 
det finns även inbyggda databaser för komfort- och arbetsställningar samt en 
mängd finesser för positionering, manipulation och animering (Delmia).  

Figur 12. Human (källa: Delmia) 

BHMS22 (figur 13) är Boeings senaste programvara för simulering och analys av 
mänskliga faktorer. Programvaran är i grunden ett CAD/CAM designverktyg 
med en integrerad manikin som bland annat medger möjlighet till analys av 
räckvidd, synfält och kollisioner mellan föremål. CAD/CAD-systemet är samti-
digt ett ingenjörsverktyg som ger tillträde till en mängd andra funktioner som 
underlättar produktutvecklings- och tillverkningsprocessen (Boeing). Manikinen 
är uppbyggd av bland annat en 24 leders ryggrad som kan manipuleras med 
hjälp av kontroller för invers kinematik. Det finns även flera olika antropomet-
riska databaser att tillgå och manikinen kan också animeras mellan olika kropps-
ställningar (Boeing). 

                                          
21 DPM: Digital Process Manufacture 
22 BHMS: Boeing Human Modeling System 



20

Figur 13. BHMS i fyra olika utföranden (källa: Boeing) 

Anthropos ErgoMax (figur 14) är en plug-in för programmet 3D Studio MaxTM

och används vid visualisering inom arkitektur, grafisk design och film där höga 
krav ställs på grafisk kvalitet (ErgoMax). Den biomekaniska manikinens skelett 
är uppbyggt av 90 leder varav 24 utgör ryggraden (Bauer et al. 2000).

Figur 14. Anthropos (källa: Ergomax). 

Den antropometriska databasen innehåller populationsdata om ålder, kön, 
kroppslängder och kroppstyper från tio olika nationaliteter och modellen är upp-
byggd av 10000-40000 polygoner vilket ger en fotorealistisk representation (fi-
gur 14, mittenbilden). I programmet finns möjlighet till färg- och textursättning 
av kläder och hår och det finns även enkla funktioner för ergonomiska analyser 
av synfält och komfort samt mer avancerade funktioner för animering. Till skill-
nad från många manikiner så kan Anthropos röra på både ögon och mun vilket 
ger möjlighet till spännande applikationer (ErgoMax). Anthropos är också an-
passad för och integrerad i Virtual Reality -programmet ”Lightning” som ut-
vecklats på Fraunhofer IAO i Stuttgart (Bauer et al 2000). Under år 2000 utlo-
vade utvecklarna av programvaran att manikinen skulle få ett nästintill fotorea-
listiskt utseende och begränsningarna skulle endast sitta i användarens dator-
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kraft. De arbetade även med att utveckla modellen så att den skulle kunna utföra 
mer komplexa uppgifter och reagera på extern påverkan (Bauer et al 2000). 

Jack (figur 15) är ett komplett system för generering av virtuella miljöer (tredi-
mensionella digitala miljöer) med möjlighet till direkt interaktion i en grafisk 
datormiljö. Jack är tillsammans med  Ramsis och Anthropos en av de mer avan-
cerade datormanikinprogrammen på marknaden idag och är utvecklad sedan 
1975 på Center for Human Modeling and Simulation vid universitetet i Pennsyl-
vania med Norman Badler som huvudansvarig. Programmet används idag bland 
annat vid simulering och analys inom arbetsplatsutformning och produktutveck-
ling.

Programmet har en inbyggd antropometrisk databas som härstammar från den 
amerikanska militärens undersökning Ansur-88 år 1988 och i programmet finns 
både manliga och kvinnliga manikiner samt barn. Barnen kan endast skalas mel-
lan olika åldrar från 1 till 18 år medan vuxna skalas mellan olika percentiler (01, 
05, 50, 95 och 99 percentiler). Manikinerna kan även skalas manuellt och myck-
et detaljerat till valfria mått och storlekar. Alla manikiner i Jack är biomekaniska 
tredimensionella människodockor, uppbyggda av 71 rörliga segment samman-
kopplade med 69 leder som tillsammans ger manikinerna 135 frihetsgrader i 
sina rörelser.

Figur 15. Manikinerna Jack och Jill i fyra olika utföranden, från vänster i bild, skelett, tråd-
modell, trådmodell med synligt skelett och som renderad modell.  

I programmet finns möjlighet att manipulera och positionera manikinerna på ett 
flertal olika sätt, bland annat med hjälp av fördefinierade kroppspositioner som 
snabbt kan hämtas från ett integrerat bibliotek. Det finns även möjlighet att ju-
stera ett system av leder samtidigt med hjälp av programmets invers kinematik-
funktion, exempelvis handen med alla dess leder, eller så kan varje led justeras 
separat var för sig eller. Hela manikinen kan dessutom manipuleras och pro-
grammeras till hela rörelsesekvenser med hjälp av ett inbyggt animationssystem 
(Figur 16). 



22

Figur 16. Bilderna visar olika funktioner i Jack för manipulering och animering av manikiner-
na. Till vänster visas ett kommandofönster för manipulering av exempelvis handen eller rygg-
raden med ett system av leder. Bakom detta enkla sätt att manipulera ligger algoritmen invers 
kinematik. Med kommandofönstret i mitten manipuleras varje led för sig och med animations-
fönstret till höger byggs hela rörelsesekvenser systematiskt upp i programmet. 

I programmet kan användaren interagera med manikiner och modeller av reella 
miljöer som byggs upp med hjälp av detaljer från ett integrerat bibliotek. Biblio-
teket innehåller dock bara ett fåtal mycket enkla geometrier men dessa kan mo-
difieras i programmet eller kompletteras med andra geometrier. Till detta ända-
mål krävs emellertid tillgång till ett mer avancerat CAD-program för solid- eller 
ytmodellering från vilka geometrier importeras till Jack. 

Figur 17. Till vänster visas en industriell arbetsplats som analyseras med modulen TAT och 
dess analysverktyg och till vänster en förarmiljö som analyseras med modulen OPT och dess 
analysverktyg.

Vid ergonomisk analys av produkter och arbetsmiljöer av olika slag används 
programmets två tilläggsmoduler TAT23 och OPT24 i vilka det finns en mängd 
                                          
23 TAT: Task Analysis Toolkit 
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olika analysverktyg (figur 17). Modulen TAT används bland annat i samband 
med design av produkter och industriella arbetsstationer. I modulen finns ett 
flertal olika typer av belastningsergonomiska analysverktyg med vilka det går att 
studera eventuella risker för överbelastning vid olika typer av arbetsställningar 
och arbetsmoment. Till dessa hör bland annat RULA, OWAS, NIOSH, LBA och 
3DSSPP. Med modulen OPT analyseras bland annat nåbarhet, synfält och kom-
fort i förarmiljö. Programmet stödjer även mycket avancerad VR-teknik som 
används vid skapandet av realistiska rörelser. Idag marknadsförs Jack av företa-
get UGS. 

                                                                                                                               
24 OPT: Occupant Packaging Toolkit 
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ARBETSPLATSUTFORMNING

Arbetsplatsutformning är ett vidsträckt begrepp och kan innefatta allt från pla-
nering och design av en enskild arbetsstation till planering och design av en 
komplett verkstad eller fabrik (Sundin 2001). Vad som räknas till en arbetsplats 
kan diskuteras: Arbetarskyddsstyrelsen definiera dock arbetsplatsen som följer: 
varje plats inne eller ute där arbete utförs. Definitionen ger möjlighet till vida 
tolkningar och när jag diskuterar begreppet arbetsplats och arbetsplatsutform-
ning i denna uppsats avser jag industriella arbetsplatser och speciellt då avgrän-
sade arbetsstationer där människor utför manuellt helkroppsarbete.

I ett vitt perspektiv kan utformningsarbetet ses som en designprocess där en 
mängd olika faktorer som exempelvis produktionsteknologi, material, flöden, 
produkter, transportsystem och operatörer samtidigt beaktas. Även detaljerad 
produktinformation som vikt och dimensioner är viktigt att beakta liksom vidare 
frågor kring organisation och anställdas kompetens (Sundin 2001). Jag har dock 
inte studerat organisatoriska aspekter utan hållit mig till studier av arbete vid av-
skilda arbetsstationer och dess tillhörande verktyg och utrustning. Feyen et al. 
(2000) nämner tre viktiga uppgifter som måste genomföras i arbetsplatsutform-
ningsprocessen. Informationen kring processer, verktyg, maskiner, detaljer, 
uppgifter och operatörer måste integreras. Designkrav som ofta är konfliktfyllda 
måste tillfredsställas och ett acceptabelt utformningsförslag, för alla berörda par-
ter, måste genereras. Feyen et al. beskriver vidare att processen innebär svårig-
heter med involvering av ergonomisk information om operatörerna och menar 
vidare att datorbaserad teknik kan vara ett hjälpmedel vid utvärdering av mänsk-
ligt arbete. Tekniken har dock fokuserat på enskilda aspekter av mänskligt arbe-
te såsom biomekanisk styrka, ämnesomsättning, nåbarhet eller tidsstudier vilket 
kräver att designers måste använda sig av flera olika typer av analysverktyg som 
inte är helt enkla att lära sig. 

Launis et al (1996) beskriver också arbetsplatsutformning som en mycket kom-
plex och tidsödande process och att arbetet är mycket teknisk och utförs ofta av 
specialiserade designers som tekniker och ingenjörer inom olika områden med 
involvering av en mängd anställda på företaget. Sundin (2001) beskriver proces-
sen något annorlunda: att människor som ansvarar för produktionen, exempelvis 
produktionschef, produktionsplanerare, produktionsledare är de som planerar 
och designar arbetsplatserna själva, ibland med stöd från externa arkitekter eller 
annan utomstående expertis. Sundin nämner vidare att det traditionellt sett oftast 
är produktionsingenjörer eller arkitekter som utför arbetet och att det är ovanligt 
med involvering av andra discipliner. Granath (1991) ser utformningsarbetet 
som ett samarbete mellan flera olika professioner där exempelvis produkten är 
ett verk av produktdesigners och maskiningenjörer, det tekniska systemet ett 
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verk av produktionsingenjörer med stöd från olika specialister, byggnaden ett 
verk av arkitekter och byggnadsingenjörer. De mänskliga faktorerna i utform-
ningsarbetet handhas i regel av specialister inom exempelvis arbetsorganisation. 
Sundin (2001) nämner likt Launis et al (1996) att det är vanligt att aspekter 
rörande arbetsplatsen inte diskuteras i nog stor utsträckning, speciellt mellan de-
signers och användarorganisationen. Detta är ett problem som delvis har sin 
grund i att moderna arbetsplatser är mycket komplexa med sofistikerad teknolo-
gi, snäva tidsramar mellan designfasen och färdig plan samt att kostnadsberäk-
ningar av de individuella arbetsuppgifterna professionerna emellan är separera-
de. Den kontinuerligt ökande konkurrensen med snävare cykeltider gör inte hel-
ler uppgiften enklare. Launis et al nämner vidare att designers inte tacklar de-
signproblemen systematiskt och inte heller följer någon systematisk designpro-
cess. De arbetar hellre efter tidigare erfarenhet och testar idéer och koncept i 
förhoppning om att hitta en lösning på problemet. Det är endast i inledningsske-
den som de är villiga att använda sig av information, därefter fastnar de i sina 
egna subjektiva tankar kring problemet och samarbetet med andra designers 
minskar eller uteblir. Under tidspress fokuserar de på produktionssystemet me-
dan de specifika arbetsuppgifterna ofta kommer i andra hand. 

VERKTYG OCH METODER I UTFORMNINGSPROCESSER 

Det har genom åren utvecklats en hel del verktyg och metoder som stöd i ut-
formningsprocessens olika faser. Inom arbetsanalys används exempelvis olika 
metoder för mätning av fysisk belastning och det finns även olika metoder för 
utvärdering av en uppgifts krav på människan, exempelvis ergonomiska check-
listor etc. (Karlsson 1997). Det finns även olika verktyg och metoder som stöd 
vid visualisering av tänkta lösningar och förslag i form av skisser, ritningar, fy-
siska modeller och CAD etc. Under senare år har även manikinprogram börjat 
utnyttjas som stöd inom olika planerings- och utformningsprocesser.  

Nedan följer en beskrivning över några traditionellt använda verktyg och meto-
der och jag diskuterar fördelar och nackdelar med respektive verktyg/metod. Jag 
beskriver även manikinprogram som verktyg och till vad och hur programmen 
kan användas och vilka fördelar/nackdelar som finns med dessa program. 

Skisser ritningar och fysiska modeller 

Skisser och ritningar tillhör de vanligaste traditionella redskapen vid föränd-
rings- och utformningsarbeten. Med hjälp av frihandsskisser kan projektidéer, 
utan större krav på måttriktighet, snabbt visualiseras och ändras. Detta är en cen-
tral metod för bland annat arkitekter vid fysisk planering och projektering men 
kan vara lika passande vid arbetsplats- och layoutplanering (Ranhagen 1995). 
Penna och papper är naturligtvis inte bara centralt för arkitekter. Ottosson (1999) 
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nämner att dessa verktyg under många år har varit konstruktörers främsta verk-
tyg vid utveckling av mekaniska produkter eller processer. Lövgren (2002) jäm-
för skisser med datorer och nämner följande tre skäl till att använda sig av skis-
ser istället för datorer:

Det går snabbt att skissa ner idéer 
Det går snabbt att göra enkla presentationer 
Det finns inte alltid tillgång till en dator 

Lövgren beskriver vidare att skissen också fungerar som ett mycket bra kom-
plement vid produktutveckling för att snabbt kunna testa och beskriva idéer och 
lösningar, både för sig själv och andra. Skissen skapar en dialog och kan för-
medla annorlunda information jämfört med en ritning. Skissen förtydligar också 
på ett bättre sätt än ren text och kan snabbt faxas till andra berörda. Idéskisserna 
fungerar som dokumentation utan krav på exakthet eller mått och kvantitet före-
går kvalitet. För mer detaljrik information används presentationsskisser som är 
en vidareutveckling av idéskisserna. Inom företag används dessa vanligtvis i 
samband med diskussioner med konstruktörer. 

Ritningar som fortfarande är det vanligaste sättet att visualisera förslag används 
i senare skeden då mer noggrannhet krävs i förslagen. I en ritning kan förslagen 
presenteras i plan, sektioner, tvärsnitt, i höjdled eller i perspektiv. Plan eller sek-
tionsritningarna kan dock vara svåra att tyda då de i regel innehåller en mängd 
symboler som kanske inte alla förstår sig på. Perspektivritningen däremot är lät-
tare att förstå sig på. Perspektivritningar som är gjorda i cad-program kan juste-
ras manuellt med färgsättning och andra konstnärliga metoder. Det finns även 
ritningsdekaler i form av symboler på människor, maskiner, pallar etc. som kan 
gnuggas fast för att bättre illustrera tänkta layouter av lokaler och arbetsplatser 
(Ranhagen 1995). Många typer av ritningar som exempelvis byggnads-, kon-
struktions-, layout- och installationsritningar är dock tekniskt inriktade och sak-
nar viktig information om bland annat hur effektivt underhåll och reparationer 
kan utföras och hur den framtida arbetsmiljön kommer att se ut (Olsson & Ran-
hagen 1997). Det uppstår också ofta misstolkningar av ritningar vilket leder till 
långa diskussioner och att berörda pratar förbi varandra vilket i sin tur leder till 
att idéer och problem inte framkommer eller uppdagas alltför sent i projektet. 
Olsson & Ranhagen ställer följande krav på framtidens verktyg. De ska: 

underlätta kommunikation i projektgrupperna. 
vara syftesanpassade, dvs. de ska utformas så att diskussionen och arbetet 
kring olika delfrågor underlättas, målinriktas och effektiviseras. 
lyfta fram de aspekter som ska diskuteras och bedömas så att funktion, 
problem mm blir tydliga. 
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vara så visuella som möjligt för att underlätta förståelse och kommunika-
tion.
befrämja kreativiteten i projektgrupperna. 

Med ”verktyg” menar Olsson & Ranhagen i detta sammanhang analysverktyg i 
form av sambandsanalys, processcheman samt olika redovisningstekniker som 
exempelvis kombinationer av olika ritningar och fotografier, dock inte CAD och 
IT som de klassar som tekniska hjälpmedel. Jag gör dock ingen sådan åtskillnad 
utan klassar manikinprogram under kategorin ”verktyg”. 

Ofta används tredimensionella fysiska modeller inom utformningsarbetet där de 
fungerar som generaliserade avbildningar av verkligheten (Ranhagen 1995). 
Ranhagen beskriver vidare att det finns en mängd olika typer av modeller och 
modellmaterial och de används till olika syften. Inom planerings och projekte-
ring används ofta pappskivemodeller, flexibla modeller med flyttbar inredning 
och utrustning, fullskalemodeller, arkitekt- och presentationsmodeller samt le-
gobygglådor. Pappskivemodeller går snabbt att tillverka och är illustrativa vid 
utvärdering av för- och nackdelar av ett arbetsplatsalternativ. Modellerna kan 
även fotograferas byggas om och det är enkelt och billigt. Flexibla modeller är 
användbara vid simulering av olika layoutalternativ och detaljerna bör vara lösa 
så att många olika alternativ kan testas i olika skeden. Berörda kan i modellen 
pröva sina egna idéer och opponera på andras. Erfarenheter av modeller visar att 
människor med helt olika bakgrunder får en gemensam referensram för förståel-
se kring förslag. Alla får en klar bild över sammanhanget och frågor och idéer 
uppkommer under arbetets gång. Erfarenheter av modeller visar även på bättre 
integreringsmöjligheter mellan organisation, tekniska system och rumslig ut-
formning. Fullskalemodeller används oftast vid studier av arbetsplatser före ett 
investeringsbeslut. Olika lösningar kan testa genom utplacering av element var-
vid konsekvenser av ändringar studeras. Presentationsmodeller utnyttjas vid stu-
dier av byggnaders placering och arbetsplatsers planlösning och konstruktion. 
Vanliga material är papp, frigolit, gips, balsa, plast och plexiglas. Lego kan an-
vändas i vid bemärkelse, bland annat vid uppbyggnad av allt från enkla arbets-
platser till komplexa layouter. Metoden är dock tidskrävande och används därför 
oftast vid presentationer eller i senare skeden av projekt då detaljkraven är stora. 
Ranhagen beskriver också den fysiska modellen som enda metod för förslagsar-
bete som medger samarbete på lika villkor mellan olika grupper av individer. 
Det kan dock vara tidsödande att uppdatera modeller och testa nya lösningar. 

Lövgren (2002) menar att enkla modeller kan vara lättare att förstå sig på än de 
mest avancerade illustrationerna och att modeller dessutom avslöjar eventuella 
problem med funktionalitet. Lövgren beskriver vidare att modeller har pedago-
giska värden och lämpar sig som åskådningsobjekt vid diskussioner. De kan 
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också förses med verkliga egenskaper i form av vikt etc. och kan upplevas i 
sammanhang i den tänkta miljön och de kan enkelt varieras i form och funktion.

Inom produktutveckling används ofta traditionella verktyg som skissmodeller el-
ler arbetsmodeller, ofta av papp, cellplast eller trä. Meningen med dessa är att 
kunna se och uppleva helheten i produkten menar Lövgren. Denna typ av modell 
används som arbetsmodeller för att testa funktion och utseende. Inom bilindu-
strin används ofta lermodeller, ibland i kombination med gips, för att skulptera 
handtag eller greppytor. Modellerna kan behandlas på olika sätt eller beläggas 
med andra material för att uppnå önskad effekt. En fördel med gips är möjlighe-
ten att kunna gjuta av andra modeller. Även inom produktutveckling används 
funktionsmodeller och fullskalemodeller. Funktionsmodellerna används vid stu-
dier av bland annat reglageplacering eller ergonomisk utformning i exempelvis 
bilar eller tåg vagnar för att se om produkten motsvarar ställda krav. Vanligt ma-
terial är träskivor, träreglar, kartong och frigolit. Vid högre krav på finish an-
vänds ofta polyuretan som kan bearbetas, slipas och lackeras.  

Fullskalemodeller ger möjlighet till interaktion med produkten i dess rätta miljö. 
Genom simuleringar av arbetsmoment kan modellens funktion avgöras. Broms 
et al (1991) nämner avslutningsvis att modeller har en förmåga att engagera be-
rörda och stimulera det kreativa skapandet vilket medför att nya idéer växer 
fram under arbetets gång och tidigare idéer mognar och utvecklas. 

Traditionella belastningsergonomiska analysmetoder 

Behovet av metoder för identifiering och bedömning av belastningsergono-
miskt riskfyllda arbeten har funnits länge (Arbetsmiljöverket 2004). Det har 
också genom åren utvecklats många olika typer av verktyg för beräkning av fy-
sisk belastning. OWAS (Karhu et al. 1977), RULA (McAtamney & Corlett, 
1993) och NIOSH lyftekvation (Waters et al. 1994) är några av dessa och de är 
sedan länge väl etablerade fristående och utvärderade analysverktyg som an-
vänds idag vid kartläggning av belastningsergonomiska problem av olika slag.  

OWAS används vid utvärdering av skadliga arbetsställningar vid grovt och rör-
ligt helkroppsarbete med armar, ben och rygg. I en analys med OWAS bedöms 
kroppsställningar subjektivt och systematiskt enligt ett bedömningsprotokoll (fi-
gur 18). Protokollet ger en värdesiffra för rygg (1-4), armar (1-3) och ben (1-7). 
Till detta läggs en värdesiffra (1-3) som anger vikten på bördan som hanteras i 
momentet. Värdesiffrorna förs över till ett sammanställningsprotokoll som gene-
rerar den slutgiltiga värdesiffran som talar om hur belastande arbetsställningen 
är.
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1. Normala arbetsställningar som inte kräver vidare uppmärksamhet annat än 
i vissa specialfall. 

2. Arbetsställningarna måste uppmärksammas vid nästa kontroll av arbets-
metoder.

3. Arbetsställningarna kräver uppmärksamhet inom en snar framtid. 
4. Arbetsställningarna kräver omedelbar uppmärksamhet. 

Figur 18. Till vänster OWAS bedömningsprotokoll för arbetsställningar (källa: Karhu, O., 
Kansi, P. & Kuorinka, I. 1977), i mitten en sammanställningstabell (källa: Mattila & Vilkki 
(1999).

En enskild värdesiffra förtäljer inte hur belastande arbetsställningen är utan den 
måste kompletteras med information om hur stor del (i procent) av den totala 
studerade tiden som operatören befinner sig i positionen (Mattila & Vilkki 
1999). Denna information fås från observationerna och sammanställningstabel-
len där antalet träffar inom en viss kategori divideras med det totala antalet ob-
servationer i studien.

RULA är baserad på OWAS-tekniken och används vid utvärdering av risker för 
överbelastning i kroppens övre extremiteter som armar, handleder, nacke och 
bål, vid en given arbetsställning. Skillnaden mot OWAS ligger i att RULA utgår 
från skadliga vinklar på enskilda extremiteter istället för hela kroppspositioner. 
Systemet med att fylla i värden i protokoll som sammanställs i ett slutligt proto-
koll är mycket likt förfarandet vid en OWAS-analys.  

NIOSH lyftekvation används vid utvärdering av arbetsplatser där manuella två-
handslyft utförs. NIOSH bygger på statistisk data och resultatet från en analys 
ger bland annat en rekommenderad vikt för det aktuella arbetsmomentet som en 
normal och frisk person klara av att lyfta under en rimlig tidsperiod (normalt ej 
längre tid än en vanlig arbetsdag dvs. 8 tim) utan risk för skador i ländryggen. 
Även denna typ av analys kräver ett protokoll som fylls i efter arbetsmomentets 
förutsättningar och ger bland annat slutliga rekommendationer för hur stor last 
som kan hanteras utan risk för skador i ländryggen. 

2133 = 3 

Kod genererad av ar-
betsställningen samt 
värdesiffra som anger 
hur belastande arbets-
ställningen är 
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Alla dessa metoder, och andra liknande med dem, följer en systematik där ar-
betsställningar, arbetsmoment och kroppsbelastningar mycket systematiskt ut-
värderas steg för steg med hjälp av olika frågeformulär och protokoll. Kanske är 
arbetet tidsödande och krånglig men det är måhända just detta systematiska ar-
betssätt som krävs för att analysen skall ge ett tillfredsställande resultat.

Datormanikinprogram

I dagens manikinprogram finns möjlighet att simulera tredimensionella model-
ler av produkter och arbetsplatser med hjälp av detaljer som finns lagrade i pro-
grammens bibliotek. Dessa bibliotek är dock som jag nämnde tidigare mycket 
begränsade och används endast för mycket schematiska modeller. I regel kan 
man inte heller direkt i manikinprogrammen modellera mer detaljerade produk-
ter eller miljöer vilket betyder att ett annat CAD-program krävs för detta ända-
mål vilket i sin tur kräver ytterligare kunskaper hos användaren. Stora företag 
som Delmia och UGS arbetar dock med integrering av olika manikinprogramva-
ror i större CAD-system vilket i framtiden ger större möjligheter till mer detalje-
rad utformning. Ett exempel på detta är Delmias manikin Human (tidigare Sa-
fework) som idag finns integrerad i CATIA (Delmia).  

Med stöd av andra mer avancerade CAD-program kan däremot mycket detaljri-
ka produkter och arbetsmiljöer byggas upp men detta kan, enligt mina erfarenhe-
ter av CAD, vara ett mycket tidskrävande arbete. Det kan även vara tidsödande 
att arbeta med skisser eller modeller och hur fort arbetet går beror naturligtvis på 
vilken talang och kunskap man besitter inom respektive område. 

Modellerna/miljöerna och manikinerna kan utnyttjas tillsammans med de integ-
rerade belastningsergonomiska analysverktygen vid studier av produkter eller 
arbetsplatser för att avgöra huruvida dessa är ergonomiskt rätt utformade. Mani-
kinerna kan interaktivt manipuleras till olika arbetsställningar varefter det finns 
möjlighet att utföra olika typer av analyser. Nåbarhet och synfält är vanliga ana-
lysområden sedan länge tillbaka men idag finns även möjlighet till mycket 
avancerade belastningsergonomiska analyser av arbetsmoment/arbetsställningar 
med hjälp av ett flertal integrerade analysverktyg.

Förfarandet är dock inte detsamma som med de  traditionella metoderna utan 
programmen sköter beräkningarna av vinklar och arbetsställningar automatiskt 
(detta kan dock skilja programvaror emellan). Några få alternativ bockas för i 
olika protokoll och resten av beräkningarna sköter programmet. Programmen 
utnyttjar den positionerade manikinens kroppspositioner och ledvinklar vilket 
inte kräver någon subjektiv bedömning av användaren. Däremot krävs att mani-
kinen manipuleras av användaren till de tänkta positionerna och varje position 
måste bedömas subjektivt av användaren vilket inte är en helt problemfri upp-
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gift. Svaret från analysen i Jack erhålls för övrigt på liknande sätt som vid en 
traditionell analys förutom att man i programmet även kan visualisera resultatet i 
en färdig rapport med färdiga kommentarer (figur 19).  

Figur 19. En RULA-analys i programmet Jack. I det vänstra protokollet fylls förutsättningarna 
för analysen i och i det högra protokollet syns resultatet från analysen.

Det finns många fördelar med programmen men det finns även nackdelar. Feyen 
et al. (2000) lyfter fram några fördelar med ergonomiska simuleringsprogram:  

Tillsammans med CAD reduceras projekttider och man får en möjlighet 
att tidigt i en designprocess få med ergonomisk information.  
De medger bättre kommunikation kring ergonomi, design och kostnader.  

Designers har i och med detta en möjlighet att förebygga skaderisker före den 
fysiska arbetsplatsen är uppbyggd. 

Chaffin (2001) sammanfattar i sin bok följande erfarenheter från sju fallstudier 
och han tar upp både fördelar och nackdelar: 

För att kunna utnyttja programmen på ett effektiv och bra sätt krävs en hel 
del data kring arbetsmiljön och kring arbetsmomenten som studeras.  
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För att undvika missbruk av programmen krävs av användaren en bred 
kompetens i ergonomi och om människan och dess förutsättningar i arbe-
te.
Alla användare lyckades med hjälp av manikinprogrammen i de beskrivna 
projekten lösa viktiga frågor men alla lyckades inte med besparingar i 
form av tid och pengar jämfört med traditionella metoder. 
Manikiner kan mycket enkelt manipuleras och skalas till önskad storlek 
och ersätter därför i många fall de fysiska 2D och 3D manikinerna. 
Två svaga områden i manikinprogrammen är belastningsanalyser och 
animering. Orsakerna till detta ligger i att belastningsanalyserna än så 
länge är för komplexa nämner Chaffin och att animeringarna inte ser rea-
listiska ut. I de flesta fallen lyckades de dock klara av att lösa problemen 
utan animering.  

Chaffin nämner vidare att programmen måste innefatta mer kunskap kring 
mänskligt beteende och biomekanik för att de ska bli mer lättanvända och mer 
användbara. Han nämner även att det finns andra intressanta områden att ta hän-
syn till i framtiden och nämner ett exempel på när våra bilar utrustas alltmer 
med ny teknologi som vi ska interagera med. Det räcker kanske inte med att vi 
ska nå alla funktioner utan vi måste även förstå I/Q-funktioner med minsta möj-
liga träning och kunna använda dem mitt i all trafik. Vid tanken på vad detta be-
tyder rent ergonomiskt blir det pinsamt märkbart hur långt efter dessa program 
befinner sig (Chaffin 2001).  

Chaffin diskuterar mycket kring vilka tekniker programmen ska inrymma medan 
jag menar att det är minst lika viktigt att studera användningen av programmen 
för att se hur de kan eller bör användas och till vad och även vilka konsekvenser 
användningen medför. Det är också viktigt att ha klart för sig hur resultaten från 
programmen kan tolkas.

Återförsäljare av programvaror utlovar som jag nämnde inledningsvis sänkta 
kostnader och snabbare utveckling av produkter, arbetsplatser och produktions-
system som är bättre anpassade till människan. Med tanke på Chaffins erfaren-
heter så verkar detta dock kräva en hel del av användaren. Vad som krävs förut-
om det Chaffin nämner ovan kommer att diskuteras i denna uppsats. 
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METOD OCH 
GENOMFÖRANDE

Jag beskriver i detta kapitel inledningsvis hela studiens disposition för att ge lä-
saren en helhetsbild över hur studien har sett ut och hur den stegvis har genom-
förts samt vilka tankar som styrt studien. Vidare beskriver jag vilka datainsam-
lingsmetoder som använts i varje delstudie samt aktionsforskning. Därefter går 
jag in detaljerat på genomförandet av respektive delstudie. Eftersom varje del-
studie har så olika karaktär har jag valt att beskriva dem var för sig. Kapitlet av-
slutas med analys av insamlad data samt en diskussion kring validitet och relia-
bilitet i studien. 

STUDIENS UPPLÄGG 

Denna licentiatuppsats diskuterar datormanikinprogram som verktyg vid ar-
betsplatsutformning. Avsikten är att diskutera användningen av programmen, 
vilka möjligheter och hinder som uppkommer kring dessa program vid utform-
ning av befintliga eller planerade arbetsplatser. 
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För att få mer kunskap kring användningen av datormanikinprogram, både vad 
gäller konkret användning av programmen i sig men även hur programmen fun-
gerar i förändringsprojekt, har jag utfört tre helt olika typer av delstudier som 
alla belyser användandet från olika perspektiv.

Delstudie 1 har inneburit intervjuer med mestadels erfarna användare som alla 
använder någon typ av programvara en stor del av sin arbetstid. Dessa intervjuer 
har gett mig information om vilka det är som använder sig av manikinprogram, 
vad de använder programmen till och vilka möjligheter och hinder de ser vid 
användandet.

Delstudie 1 var sedan utgångspunkt för delstudie 2 där jag själv testat och kri-
tiskt granskat användningen av datormanikinprogrammet Jack. I denna studie 
har jag bland annat simulerat arbetsmoment och utfört olika typer av belast-
ningsergonomiska analyser. Studien omfattade även layoututformning av en av-
delning på ett industriföretag. Ett led i denna delstudie var att parallellt medver-
kade i ett skarpt förändringsprojekt på företaget. Jag hade möjlighet att vara med 
och påverka företagets planerings- och utformningsprocess vid en förändring på 
en avdelning. Delstudie 3 har jag utfört delvis parallellt med delstudie två och 
den har inneburit en enkätstudie där 56 universitetsstudenter fått delge sina åsik-
ter om datormanikinprogrammet Jack. 

Dessa tre olika delstudier har tillsammans legat till grund för mina tolkningar 
över hur man kan eller bör arbeta med denna typ av programvara vid arbets-
platsutformning och vilka möjligheter och hinder som finns vid användandet 
samt vilka risker användandet är förknippat med. 

DATAINSAMLING

Det finns en hel del olika metoder för insamling av data och jag har arbetat 
med olika metoder vid olika tillfällen i min forskning beroende på studiens ka-
raktär. Mina val av metoder har hela tiden utgått från studiens specifika fråge-
ställningar. Jag har färdigställt intervjuunderlag, enkätunderlag och underlag för 
andra metodiska moment under projektets gång. Frågeställningar och fundering-
ar har vuxit fram på vägen liksom metoder för att klargöra dessa frågeställning-
ar. Det viktigaste vid val av metoder är att de baseras på de specifika problemen 
som ska studeras, eller som Walhjalt (1999) nämner: 

”Om man diskuterar metodologiska ansatser kan det vara bra att först ställa sig 
frågan vad man ska ha metoderna till. Metoder är instrument i kunskapssökande 
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strategier. Om man söker kunskap är den viktigaste frågan: Vad är värt att 
veta?”

Man kan naturligtvis välja fel ”instrument” i sin strategi och därför är det extra 
viktigt att ha klart för sig vilken metod som passar bäst i den aktuella studien. 
Oavsett metod så är det viktigt också att vara insatt i vad det är man mäter för att 
kunna tolka svaren på bästa sätt, olika metoder ger olika svar. 

Min studie är en kvalitativ studie och genomsyras också därför av kvalitativa 
metoder. Dessa metoder passar utmärkt vid studier inom mitt område, arbetsve-
tenskap, där människor är inblandade och där en djup förståelse av individens 
uppfattning är av betydelse. Jag har i min studie strävat efter en helhetsbild av 
människors, inklusive min egen, förståelse och uppfattning och därför också an-
vänt mig mestadels av kvalitativa metoder.  

Nedan beskriver jag använda informationsinsamlingsmetoder och jag kommer 
att gå in djupare på ett par av dessa, den kvalitativa intervjun och enkäten efter-
som dessa ligger till grund för större delen av den insamlade empirin. 

DIREKT OBSERVATION 

Direkt observation är en direkt, eller primär, informationsinsamlingsmetod där 
forskaren själv observerar en händelse direkt på plats (Merriam 1994). Denna 
metod kan i vissa fall ge information som är svårt att få fram med hjälp av andra 
metoder (Bell 2000). Exempelvis kan man genom noggranna studier av männi-
skors beteenden kontrollera deras tidigare uttalanden. Enligt Merriam (1994) ger 
observationer en stor möjlighet till större förståelse av hela sammanhanget i och 
med att observatören genom sin roll som ”outsider” kan lägga märke till saker 
som blivit rutin för deltagarna själva. Merriam beskriver vidare observation som 
den bästa tekniken då deltagare inte kan eller vill ge sig in i diskussioner. 

Jag har använt mig av observationer vid olika tillfällen i delstudie två. Dels för 
att få en helhetsbild över hur den studerade avdelningen ser ut och hur den fun-
gerar i stort, vilka aktiviteter som utspelar sig på avdelningen, flödet av material 
till och från avdelningen och de två stationerna, vilka typer av maskiner och ut-
rustning som finns etc. Men även dels för att grundligt studera ”hur” operatörer-
na utför arbetet vid arbetsstationerna. Till min hjälp vid observationerna har jag 
använt mig av videokamera och stillbildskamera. Filmerna har varit till hjälp på 
många sätt, bland annat vid analys av arbetsmiljön och olika arbetsmoment. 
Filmerna har även varit till nytta vid återskapande av arbetsplatsen i form av di-
gitala modeller i manikinprogrammet Jack. Jag använde även filmerna för att 
återkommande påminna mig om hur arbetsplatsen såg ut utan att behöva åka till-
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baka för att verifiera detta. Ytterligare fördelar med filmerna har varit att få en 
verifiering av kroppsrörelser hos arbetande operatörer. Jag har också använt mig 
av fotografering som ett komplement till videofilmning. Detta för att snabbt få 
bilder av specifika föremål eller vyer av arbetsområdet och även maskiner och 
utrustning.

FRÅGEMETODER 

Forskaren kan genom olika typer av frågemetoder fånga in viktig information. 
Frågemetoder kan vara indelade i strukturerade och ostrukturerade vilket inne-
bär att de kan vara olika hårt styrda med avseende på frågor och svar (Ekholm 
1975). Ett extremfall är den ostrukturerade intervjun där intervjuaren endast 
styrs av en mycket grov uppfattning av frågeområdena och där respondenten har 
full frihet att formulera sina svar. Det andra extremfallet är en enkät där både 
frågor och svarsalternativ formuleras i förväg. Svaren kan emellertid formuleras 
på en mängd olika sätt och beroende på struktur kan båda metoderna användas 
både kvalitativt och kvantitativt. I min studie ville jag få en djupare insikt i an-
vändningen av datormanikinprogram och med hjälp av dessa metoder har detta 
möjligt. 

INTERVJUER

Det finns ett flertal olika varianter av intervjutekniken och den som används 
inom kvalitativ forskning kallas ofta för ostrukturerad intervju. Yin (1994) be-
skriver intervjun som en av de absolut viktigaste källorna för informationsin-
samling och att den vanligast förekommande intervjun är av öppen karaktär 
(kvalitativ intervju). Vid kvalitativa intervjuer styr i regel respondenten fråge-
ställningarna och denne kan under intervjun med ord och kroppsspråk förklara 
och beskriva händelser och förhållanden. Intervjuaren kan omedelbart vid inter-
vjutillfället följa upp svaren med fler detaljerade och djupare frågor genom 
”probing” (uppföljnings-, kompletterings- och kontrollfrågor) för att inte oklar-
heter ska uppstå. Kvale (1997) beskriver intervjusamtalet som ett sätt för forska-
ren att ta del av människors berättelser om deras livsvärld.

Människor har förväntningar om personer redan innan de mötts vilket kan leda 
till att intervjuaren förväntas bete sig på ett speciellt sätt likväl som responden-
ten (Hörte 1982). Dessa förväntningar kan leda till att svaren formuleras på det 
sätt som respondenten tror att intervjuaren förväntar sig. Svaren kan även 
misstolkas av intervjuaren och detta kan inträffa när intervjuarens uppfattningar 
strider mot de svar respondenten ger. Ett annat sätt att se på intervjusituationen 
är att se det som ett möte mellan människor som vanligen tidigare aldrig mötts 
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(Hörte 1982). Här är det inte bara det som sägs som är viktigt utan även olika 
kroppssignaler kan uttrycka information som tolkas på olika sätt. Under inter-
vjun äger en hel del olika processer rum och den bild som projiceras från början 
eftersträvas av personerna att upprätthållas genom hela interaktionen. Den kvali-
tativa forskningsintervjun handlar således mycket om att genom samspel med 
respondenten bygga upp en kunskap och förståelse inom ett gemensamt ämne 
eller kunskapsområde. Detta kan tyckas enkelt men kräver noggrann planering, 
mycket tålamod och stor erfarenhet (Hörte 1982).  

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer i mina studier och intervjuerna har 
sett lite olika ut från gång till gång. Under delstudie ett har jag försökt att följa 
olika frågeteman vid de olika intervjutillfällena men jag har även låtit respon-
denterna fritt spinna vidare på varje fråga för att utveckla intervjun till diskus-
sion eller ett vanligt samtal för att sedan återvända till ett nytt tema. På liknande 
sätt har jag utfört intervjuerna i delstudie två. Jag har under intervjuerna också 
försökt att hålla avslappnad attityd och inte försökt att förstora vikten av inter-
vjun. Detta tror jag har lett till att respondenterna kännt ett större förtroende till 
mig och delgett mig sina subjektiva tankar kring frågorna. Jag har också själv 
försökt hålla mig objektiv under intervjuerna just för att inte påverka dessa i nå-
gon speciell riktning.   

Att använda sig av intervjumetoden är dock inte helt problemfritt. En viktig fak-
tor att tänka på vid analyser av intervjuer är skevhet (bias) (Miles & Huberman 
1994, Bell 2000). Ett samtal människor emellan kan, beroende på en mängd oli-
ka faktorer, utvecklas åt olika håll och det som sägs kan tolkas på många olika 
sätt. Människan är som bekant mycket komplex och en frågeställning kan tolkas 
olika från gång till gång och från person till person beroende på en mängd olika 
orsaker (Bell 2000). Intervjuaren kan också påverka respondenten att svara på 
ett visst sätt genom sitt eget kroppsspråk. Jag har försökt i mina intervjuer att 
vara så tydlig som möjligt för att just undvika dessa skevheter.

Det finns en mängd fördelar med intervjutekniken och Hörte (1982) tar upp någ-
ra av de han anser vara de viktigaste. Han beskriver att intervjuer kan göras med 
alla människor och kräver inte att dessa ska vara belästa. Människor är mer sam-
arbetsvilliga vid en intervju och detta medför att bortfallet blir mindre. Detta är 
något även jag upptäckt vid mina intervjuer. Intervjun ger också större möjlighet 
till en uppskattning av validiteten genom att forskaren vid intervjutillfället inte 
bara får ett svar på frågan utan även ett svar på hur respondenten svarar. Inter-
vjuns flexibilitet gör att det finns möjlighet till upprepning eller omformulering 
och komplettering av frågan så att inget misstolkas. Intervjun kan innehålla ett 
större antal frågor jämfört med enkäten och vid intervjun kan respondentens 
identitet säkerställas (Hörte 1982). Avslutningsvis nämner Hörte att en skicklig 
intervjuare kan gå in på mer intima och privata förhållanden. Målsättningen med 
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en intervju är att den ska spegla verkligheten eller hur den intervjuade uppfattar 
sin omgivning. Detta kan vara svårt eftersom intervjuaren alltid måste göra en 
tolkning av det som sägs.

Intervjuerna kan vara olika hårt styrda med avseende på frågor och svar som jag 
nämnde tidigare. En kvalitativ intervju är ofta mycket vagt eller helt ostrukture-
rad och används framförallt när det inte finns tillräckligt vetskap om fenomenet 
som skall studeras. Fördelen med denna metod är bland annat att den är mycket 
flexibel tack vare friheten till formulering av egna ord. En erfaren intervjuare 
kan även följa upp svaren direkt med följdfrågor och gå in djupare på känslor 
och motiv vilket är svårt med andra metoder (Bell 2000). Jacobsen (1993) näm-
ner att en bra intervju kan förmedla information om betydligt mer komplicerade 
förhållanden än en enkät. 

Jag har under mina intervjuer haft en frågemall som stöd vilket har gett mig den 
flexibilitet som Bell (2000) nämner. Jag har under intervjuerna kunnat låta re-
spondenterna fritt spinna vidare på varje fråga för att på detta sätt fånga in fakta 
kring frågeställningar som inte jag tänkt på tidigare. Frågemallen har sedan fun-
gerat som stöd då jag sökt mig tillbaka till specifika frågeställningar. 

ENKÄTEN

Det finns liksom med intervjun en rad olika varianter av enkättekniken och me-
toden förknippas vanligtvis med kvantitativ forskning där mängden svar är av 
intresse, inte kvalitén. Respondenten har i denna typ av enkät endast ett få antal 
olika förutbestämda och slutna svarsalternativ att välja på och detta medför att 
flexibiliteten i frågeställningarna är helt begränsade.  

Enkäten kan användas som komplement till intervjun i en kvalitativ studie,  lik-
väl kan intervjun användas som komplement till enkäten. Med hjälp av enkäten, 
som i många fall är en billigare och mindre tidsödande metod kan man snabbt få 
överblick över ämnes-/problemområden som bör undersökas grundligare. Denna 
teknik har jag också använt mig av i delstudie 2 där jag med hjälp av enkäter 
snabbt ringade in några större problemområden som jag sedan fördjupade mig i 
genom efterföljande intervjuer med operatörer på avdelningen. Några av mina 
frågeställningar i enkäten löd: Besväras du av dåliga lyft i ditt arbete, eller, före-
kommer det att du måste arbeta i dåliga arbetsställningar? I detta fall kan man 
bara låta respondenten svara ja eller nej för att snabbt hitta problemområden och 
med svar från många respondenter växer det efter hand fram ett mönster över 
problemområden. Jag valde dock att utforma enkäten med möjlighet för respon-
denterna att beskriva svaren med egna ord för att på detta sätt kunna komplettera 
svaren med kommentarer. Enkätsvaren klargjorde dock inte orsakerna till vissa 
av problemen och därför använde jag mig av en kvalitativ intervju i nästa skede 
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för att få klarhet i dessa frågor. Metoderna ovan kan naturligtvis användas i om-
vänd ordning. Herzberg25 visade detta i sin undersökning från mitten av 1900- 
talet där 600 tjänstemän intervjuades om arbetstillfredsställelse (Westlander 
1999). I första steget utfördes kvalitativa intervjuer som analyserades med kvali-
tativ innehållsanalys och där svaren sammanställdes i ett tiotal olika kategorier 
av utlösande faktorer. Innehållsanalysen kombinerades sedan i följande steg med 
en kvantitativ metod som innehöll frågor om graden av varaktighet på arbetstill-
fredsställelse.

Jag uppfattar dock den kvantitativt klassade enkäten  i hög grad som kvalitativ 
metod, beroende på hur den utformas. Man kan naturligtvis inte gå in lika djupt i 
ämnesområdet som i en helt ostrukturerad intervju där man kan följa upp svaren 
med djupare frågor allteftersom intervjun pågår. Däremot kan man även i enkä-
ten formulera öppna frågor som där svaren kan sammanställas i kvalitativa 
grupper av fraser och inte siffror. Man kan även uppmana respondenten att ut-
veckla ett ja-, nej eller annat alternativt svar. 

Det finns, liksom med den kvalitativa intervjun, en del problem med enkättekni-
ken. Ett problem är att formulera frågorna på ett sådant sätt att alla respondenter 
förstår dem på samma sätt (Bell 2000). Alla människor bildar sig en egen upp-
fattning om saker och ting och att formulera en fråga som ett stort antal personer 
ska svara på kan vara mycket svårt. Ett annat problem kan vara att en fråga är 
svår att förstå eller svår att svara på och respondenten hoppar över den och bort-
fallet av svar kan bli betydande för studien. I en större studie kan man inte alltid 
heller vara säker på vem som besvarat enkäten. I denna typ av frågemetod styr 
frågeställaren helt frågorna och respondenten kan inte på något sätt påverka hur 
svaren senare tolkas. Vid en intervju kan respondentens kroppsspråk ge informa-
tion som inte ett skriftligt svar avslöjar (Bell 2000). För att undvika delar av des-
sa problem har jag efter enkätstudien utfört intervjuer. 

Det finns dock många fördelar med enkäten och detta gäller vare sig den an-
vänds i en fallstudie eller en marknadsundersökning. Hörte (1982) beskriver 
några av de viktigaste fördelarna: En enkät är billigare per respondent jämfört 
med intervjun och kräver mindre skicklighet att administrera. Enkäten kan med 
post skickas ut till ett stort antal respondenter samtidigt och på detta sätt kan 
man täcka ett större geografiskt område. En större tilltro till anonymitet är en 
viktig faktor för att respondenten ska uttrycka sina åsikter. Det finns möjlighet 

                                          
25 Frederic Herzberg: Motivationspsykolog som 1959 i The Motiva-
tion to Work redogör, tillsammans med sina kollegor, för metoder 
och resultat från studien. Tvåfaktorsteorin användes sedermera av 
andra forskare (Westlander 1999). 
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att tänka över svaren vid enkät och även uppkomsten av intervjuareffekt för-
hindras, alltså, intervjuarens inställning kan smitta av sig till respondenten och 
kan även medverka till misstolkning. Bell (2000) beskriver enkäten som en bil-
lig och snabb metod att få fram fakta såvida den är välplanerad och strukturerad. 

Jag har i mina enkäter använt mig av en kombination av frågetyper som exem-
pelvis öppna frågor, alternativfrågor, skalfrågor och kvantitetsfrågor. Jag har 
också kombinerat frågorna på så sätt att i de fall jag använt mig av slutna svars-
alternativ (exempelvis ja eller nej alternativ) har jag även ombett respondenten 
att utveckla, beskriva eller förklara svarsalternativet de valt. På detta sätt har jag 
sökt ett mer kvalitativt svar. Jag har också använt mig av olika metoder för 
sammanställning av all data från enkäterna. I programmet Excel har jag i förväg 
utformat funktioner och diagram för att underlätta sammanställningen och för att 
sedan kunna visualisera resultatet för de berörda. För varje inlagt svar har dia-
grammen ändrats automatiskt och för att få in alla kommentarer från de intervju-
ade har jag använt mig av ett vanligt ordbehandlingsprogram. 

AKTIONSFORSKNING

I delstudie 2 var huvudsyftet att testa manikinprogrammet Jack i ett skarpt för-
ändringsprojekt på ett industriellt företag. För att få en möjlighet till detta kon-
taktade jag ett antal företag för att undersöka om det fanns intresse för ett sam-
arbete. Ett av företagen visade intresse och blev sedermera också ansvarig upp-
dragsgivare för mitt projekt även om vi gemensamt formulerade ett uppdragsdi-
rektiv (bilaga 7). Uppdraget på företaget bestod i att analysera dagens situation 
(ur ett ergonomiskt perspektiv) på en avdelning där mycket tung manuell hanter-
ing existerar. Meningen med projektet var, från företagets sida, att få bukt med 
de ergonomiska problemen som fanns på en av avdelningarna. Uppdraget be-
gränsades till att innefatta intervjuer, videofilmning och datorstödd simulerings-
analys (i manikinprogrammet Jack) samt förslag till förändringar i två olika ni-
våer. Projektet fick således två olika mål att uppfylla, dels företagets mål som 
för mig innebar arbete med att eliminera eller reducera ergonomiska missförhål-
landen på en avdelning och dels mitt eget mål som forskare, att få testa pro-
grammet Jack och dess olika applikationer för att bredda kunskaperna kring det-
ta. I detta arbete fungerade jag själv som den som utförde olika aktioner och 
analyserade effekter av dessa. Enligt Harald Swedners beskrivning i Nationalen-
cyklopedin anses detta vara aktionsforskning: 

 ” forskning som innebär att man genomför noggrant planerade åtgärder som 
syftar till att eliminera eller reducera missförhållanden inom ett socialt sy-
stem (t.ex. ett företag, en skola, ett bostadsområde) och analyserar effekten 
av dem.  
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Det specifika för aktionsforskningen är ett nära samband mellan den som 
igångsätter och verkställer en aktion (åtgärd) och den som analyserar för-
ändringsprocessen och dess effekter. I regel menar man med ett aktions-
forskningsprojekt ett förändringsarbete där forskaren är starkt engagerad 
både i planeringen och genomförandet av en aktion och i analysen av för-
ändringsprocessen och dess effekter, men man brukar ibland tala om ak-
tionsforskning även när forskaren har en mer passiv roll i planeringen och 
genomförandet.” NE (2005).

Gummesson (1985) nämner att aktionsforskning kräver ett konsultuppdrag där 
man arbetar som förändringskonsult. I mitt projekt fungerade jag som denna 
konsult. Han nämner också vidare att det är svårt att få tag i konsultuppdrag som 
lämpar sig för aktionsforskning. Med detta menar han att det inte räcker med att 
uppdraget redan är finansierat, det måste också finnas ett problem som forskaren 
aktivt skall lösa. I mitt fall skulle jag lösa de ergonomiska problemen företaget 
hade på en avdelning. Gummesson beskriver också att definitionerna skiljer sig 
mellan författare och idealt ska aktionsforskning uppfylla sex krav. Ett av kra-
ven innebär att aktionsforskning alltid ska ha som mål att både lösa problem och 
att öka den vetenskapliga kunskapen vilket jag också haft möjlighet att göra i 
mitt projekt. Ett annat krav är att aktionsforskaren måste samarbetar med männi-
skor som arbetar på det företag som studeras. Mitt samarbete har bestått av fria 
diskussioner med alla involverade i projektet på företaget inklusive projektleda-
ren. Gummesson nämner att alla de sex kraven inte måste vara uppfyllda utan 
det viktiga är att det finns tre intressenter, uppdragsgivaren, forskaren/konsulten 
och vetenskapen och att arbetet rapporteras till andra än uppdragsgivaren samt 
att konsulten/forskaren aktivt påverkar händelseförloppet. Genom denna uppsats 
uppfylls både rapporteringskravet och den vetenskapliga nivån. Under projektets 
gång startade företaget upp ett eget projekt på samma avdelning. Mitt projekt 
länkades in i detta projekt och jag följde deras arbete genom projektmöten och 
diskussioner med projektdeltagarna. Min roll i detta projekt blev att fungera som 
konsultstöd när det gällde ergonomiska frågor kring bland annat utrustning och 
layout. Även om jag inte hade en aktiv roll i planeringen och genomförandet av 
projektet så hade jag hela tiden under projektmötena möjlighet att kommentera 
och komma med förslag och på detta sätt påverka processen. Jag fick även ett 
nytt uppdrag inom detta projekt som denna gång bestod i att fritt forma ett helt 
nytt layoutförslag över en avdelning. Som stöd i detta arbete skulle en anställd 
fungerade som kontaktperson och samarbetspartner. Kontaktpersonen och jag 
samarbetade mycket tätt med allt från uppmätning av detaljer på avdelningen till 
att tillsammans forma en ny layout i programmet Jack. Med dessa insatser anser 
jag att jag även uppfyllt Gummessons sistnämnda krav för att delar av studien 
skall klassas som aktionsforskning. I och med att jag själv varit med och påver-
kat resultaten i detta projekt genom mitt arbete med programmet Jack så har 
också mina erfarenheter från projektet varit en central del av min empiri. 
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DELSTUDIE 1: MANIKINPROGRAM – ANVÄNDNING 
INOM SVERIGE 

Denna studie genomförde jag under våren 2001 och den innebar intervjuer med 
användare av olika typer av datormanikinprogram. Med ”användare” menar jag 
personer som arbetar dagligen med någon typ av datormanikinprogramvara 
inom industriell produktionsmiljö eller som utnyttjar denna typ av programvara 
inom olika förändringsprojekt där människan och arbetsmiljön stått i fokus.  

URVAL

Tre av de intervjuade personerna arbetar på konsultföretag som säljer och har 
support på programvarorna. Fyra av intervjupersonerna arbetar på tillverknings-
företag och använder olika typer av datormanikinprogramvaror inom produk-
tions- och ergonomi avdelningar. En intervjuperson arbetar vid en akademisk in-
stitution och använder en programvara både inom undervisning och vid olika 
forskningsprojekt. Alla respondenter har också en ingenjörsutbildning bakom 
sig. Det enda kriterium jag haft för de valda intervjupersonerna i denna studie är 
att personerna ska vara användare av datormanikinprogram eller mycket väl in-
satt i vad datormanikinprogram innebär. Jag har försökt per telefon att ringa runt 
olika företag för att hitta dessa användare och det svåra i denna studie har varit 
just att hitta användare av programvaror av denna typ eftersom området är rela-
tivt nytt inom Sveriges gränser. Därför har jag inte heller haft större problem 
med urvalet, jag har helt enkel valt att intervjua alla jag lyckat få kontakt med. 

UPPLÄGG

Upplägget för studien har varit att besöka användare av datormanikinprogram 
och genom kvalitativa intervjuer samla in fakta från dessa personer som dagli-
gen arbetar med någon typ av datormanikinprogram. Viktig information som jag 
är ute efter är vad programmen används till, hur de används och vilka eventuella 
möjligheter och hinder dessa utgör i ett förändringsprojekt 

GENOMFÖRANDE

Jag utförde intervjuer med åtta olika användare. Intervjuerna var av kvalitativ 
karaktär innehållande olika teman kring konkret användning (bilaga 1). Jag spe-
lade in alla intervjuer på band.
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DELSTUDIE 2: ETT PRAKTISKT FÖRSÖK MED JACK 
– ANALYS AV MANUELLT ARBETE 

Denna delstudie inleddes under hösten 2001 och avslutades under våren 2003 
och har inneburit flera olika delmoment för vilka jag redogör här. Studien har 
varit av explorativ karaktär men den grundar sig även på de erfarenheter jag er-
hållit från delstudie ett. Syftet med denna studie var att själv testa och kritiskt 
granska datormanikinprogrammet Jacks möjligheter och brister, som simule-
ringsprogram och ergonomiskt hjälpmedel, med avseende på hur program av 
denna typ bör och kan användas vid arbetsplatsutformning. Därför har jag också 
format projektet på ett sådant sätt att jag själv haft möjlighet att testa program-
met på olika sätt, exempelvis genom att utföra belastningsergonomiska analyser, 
simulera en fabrikslayout, simulera arbetsmoment och visualisera i en 3D-miljö. 
Erfarenheterna från detta arbete har varit en grundläggande del av min empiri. 

URVAL

Ett urvalskriterium var att studien skulle utföras inom produktionsindustrin. Att 
jag valt ett företag inom detta område har att göra med ett eget intresse i att för-
bättra arbetssituationen för dem som arbetar inom produktionsindustrin. Jag har 
själv arbetat ca tio år inom industrin och har en stor erfarenhet av dåligt utfor-
made arbetsplatser. Jag har också i och med detta en hel del erfarenhet i hur 
människor fungerar och tänker på en industriell arbetsplats vilket ger mig möj-
ligheter till att uträtta ett givande arbete. Ett annat kriterium har varit att arbetet 
ska vara fysiskt tungt och manuellt för att jag ska kunna utnyttja de belastnings-
ergonomiska analysverktygen i programmet Jack. 

UPPLÄGG

Projektet har två olika syften. En del har varit att uppfylla uppdragsgivarens 
krav där kravet bestod i att, ur ergonomisk synvinkel, analysera dagens arbetet 
vid två bestämda stationer på avdelningen med hjälp av intervjuer, videofilm-
ning samt analyser i programmet Jack samt förslag till förändringar. Den andra 
delen har varit rent forskningsinriktad enligt mina forskningsfrågor. 

Upplägget i denna studie har varit att i ett första steg samla in information om 
hur ytbehandlingsavdelningen fungerar och är uppbyggd och vilken typ av ar-
betsuppgifter som utförs på avdelningen och även vilka maskiner och vilken ut-
rustning som finns på avdelningen. I ett andra steg har jag sökt svar på vilka er-
gonomiska problem som finns på avdelningen för att därefter kunna utföra egna 
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tester med programmet Jack. Till sist har jag gett förslag till förändringar och vi-
sualiserat delar av dessa i Jack. 

För att kunna testa ett datormanikinprogram bör man ha god insikt i bland annat 
hur arbetet utförs. Hur ofta något moment utförs, vilka typer av arbetsuppgifter 
som finns, arbetstider, arbetscykler etc. Man bör också ha insikt i vilka ergono-
miska problem som existerar på arbetsplatsen. Dessa data ligger sedan till grund 
för analyser med några av verktygen i manikinprogrammet Jack. För att få fram 
all data som behövs för analyserna krävs information från berörd personal på ar-
betsplatsen. Jag har därför i denna studie utfört en mängd olika moment och 
ställt en mängd frågor i enkäter och intervjuer som inte direkt ger svar på forsk-
ningsfrågorna i denna uppsats men som har varit högst relevanta i studien för att 
senare kunna ge svar på forskningsfrågorna.  

GENOMFÖRANDE

Inledningsvis kontaktade jag olika företag per telefon för att undersöka om det 
fanns något lämpligt projekt som passade in i min studie. Med lämpligt projekt 
menar jag att det på företaget skulle finnas en arbetsstation eller en arbetsplats 
där personalen visade på tydliga tendenser till belastningsergonomiska problem 
av något slag som jag skulle kunna analysera och visualisera i manikinpro-
grammet Jack. Av praktiska skäl valde jag i första hand att kontakta företag i 
nära anslutning till min egen arbetsplats. Detta för att, om nödvändigt, snabbt 
kunna besöka företaget och även för att kunna hålla en god kontakt med de be-
rörda i företaget. 

När jag hittat ett företag som passade in som studieobjekt kontaktade jag pro-
duktionschefen där och bestämde en träff med honom för att visa upp program-
met och även för att diskutera fram en lämplig arbetsplats som jag skulle kunna 
använda som studieobjekt. Jag presenterade resultaten från min föregående stu-
die som visar hur man kan använda datormanikinprogram för produktionschefen 
som i sin tur ville att fler avdelningschefer skulle få möjlighet att se detta. Han 
kallade därför till ett större möte efter en tid och jag visade på detta möte vad 
man kan åstadkomma med programmet. Tillsammans med produktionschefen 
och en avdelningschef skrev vi ett uppdragsdirektiv som innebar att jag skulle 
analysera två arbetsstationer på en ytbehandlingsavdelning med avseende på er-
gonomi och eventuellt ge förslag till förändringar. Att jag fick vara med och be-
stämma hur projektet skulle se ut var av stor vikt för min forskning eftersom jag 
själv nu kunde testa programmet fritt utan större press från företaget. Detta var 
också ett krav från min sida i detta projekt. 

Den första informationsinsamlingen utförde jag vid ett besök på avdelningen. 
Under detta besök diskuterade jag också med ett antal operatörer på avdelning-
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en. Vid besöket videofilmade och fotograferade jag avdelningen och även en del 
arbetsuppgifter som utfördes för tillfället. Informationen som erhölls vi det för-
sta besöket fick ligga till grund för utformning av en enkät som berörde avdel-
ningens problemområden. 

ENKÄTER

Jag utformade enkäten med olika typer av svarsalternativ där operatörerna fick 
möjlighet att utveckla sina svar. Sammanlagt formulerades ett trettiotal frågor 
som berör både arbetsmiljön på avdelningen och ergonomiska problem hos ope-
ratörerna. Enkäterna placerades sedan i en låda i avdelningens lunchrum och in-
formation om hur den skulle fyllas i beskrevs på plats för delar av personalen. 
Även ett informationsblad om hela projektet lämnades på en vägg i lunchrum-
met så att andra, för tillfället frånvarande, kunde ta del av informationen i ett se-
nare skede. Enkäterna samlades in efter en tid och sammanställdes mestadels i 
diagramform tillsammans med kommentarer från operatörerna. 

INTERVJUER

Jag har utfört intervjuer vid tre olika tillfällen i denna studie. Efter samman-
ställningen av enkäten utförde jag kvalitativa intervjuer med sju operatörer på 
avdelningen och spelade in dessa på band. Dessa intervjuer genomförde jag med 
en operatör åt gången i nära anslutning till avdelningen eftersom produktionen 
var i full gång. Intervjuerna hölls mer som ett vanligt samtal där vi tillsammans 
stegvis gick igenom den tidigare enkäten med dess frågor och mina samman-
ställda svar. Operatörerna fick kommentera fritt både frågor och mina slutsatser. 
Meningen med dessa intervjuer var att få en extra verifikation om att svaren i 
enkäten överrensstämmer med operatörernas tankar. Ibland kan det vara så att 
enkätfrågor inte besvaras på rätt sätt på grund av att frågorna missförstås eller 
för att det finns en allmän rädsla för att svaren ska kunna spåras till enskilda in-
divider på avdelningen.

Jag observerade operatörer när de fyllde i enkäterna och upptäckte att några av 
dem fyllde i enkäten mycket hastigt. Jag blev osäker på om de över huvud taget 
var intresserade av ett samarbete och bestämde mig därför att i nästa steg, efter 
enkäten var sammanställd, att intervjua några operatörer för att reda ut detta. Sju 
operatörer ställde upp på intervju och tillsammans gick vi bland annat igenom de 
sammanställda svaren från enkätstudien. Under intervjuerna fick operatörerna 
fritt kommentera varje frågeställning men även ta upp annat som inte ingick i 
enkäten.
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Jag utförde ytterligare intervjuer med personalen efter det att jag redovisat resul-
taten från projektet för de anställda. Sammanlagt intervjuade jag åtta operatörer 
samt en projektledare. Dessa intervjuer följde vissa frågeteman men även här 
fick operatörer fritt diskutera i vida ramar allt de tyckte var angeläget för studi-
en. Meningen med dessa intervjuer var att få reda på hur de berörda på avdel-
ningen uppfattade programmet Jack som ergonomiskt hjälpmedel vid ett föränd-
ringsprojekt. Intervjuerna hölls med en person åt gången i ett rum i nära anslut-
ning till avdelningen likt den första intervjuomgången men till skillnad från de 
första intervjuerna där jag hade sammanställningen av enkäten som grund så 
hade jag förberett olika teman att diskutera kring (bilaga 8). Avslutningsvis in-
tervjuade jag också projektledaren för att få med hans åsikter kring hela projek-
tet. Här ingick frågor från allt som berörde projektet inklusive hur han uppfatta-
de programmet Jack. 

OBSERVATIONER

Det framkom genom enkäten och intervjuerna att det var ett flertal artiklar som 
orsakade ergonomiska problem hos operatörerna. Jag bestämde mig därför för 
att filma arbetsmomenten där dessa artiklar hanterades och upptäckte att arbetet 
med de olika artiklarna liknade varandra väldigt mycket. Jag och nöjde mig där-
för med att filma ett antal utvalda arbetsmoment som sedan fick stå som referens 
för större delen av floran av artiklar. Jag ställde upp två kameror på olika ställen 
vinkelrätt mot operatören, en som filmade operatören i arbetet från sidan och en 
som filmade arbetet framifrån/bakifrån, beroende på utrymme. Filmerna använ-
des därefter som hjälp vid modellering av olika detaljer på avdelningen och även 
tillsammans med programmet Jack för att i analysskedet verifiera arbetsställ-
ningar hos operatörerna. Jag samlade också in information om olika detaljer, 
bland annat kroklängder, data på artiklar, paketeringsinstruktioner och lastnings-
listor etc.

BELASTNINGSERGONOMISKA ANALYSER I JACK 

En stor del av detta projekt har ägnats åt arbete med programmet Jack. Jag har 
arbetat mycket självständigt men även i samarbete med en kontaktperson på fö-
retaget. I den första delen av projektet arbetade jag helt självständigt med be-
lastningsergonomiska analyser i Jack och jag har använt mig av analysverktygen 
RULA, OWAS och LowerBack Analysis System. RULA vid statiska beräk-
ningar på överkroppen i vissa sekvenser av arbetsuppgifter som operatörer utför 
på de studerade avdelningen. Jag har även använt LowerBack Analysis System 
för att undersöka hur operatörerna belastar ländryggen vid olika tunga lyft och 
jag har utnyttjat OWAS vid analys av olika arbetsställningar. För att kunna utfö-
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ra dessa analyser på ett realistiskt sätt har jag i projektet utnyttjat två olika 3D-
CAD-program för modellering av miljön och andra objekt på ytbehandlingsav-
delningen. 

Den andra delen av projektet har bestått i att simulera en ny layout över avdel-
ningen och i detta arbete har jag haft ett mycket tätt samarbete med en kontakt-
person på företaget. Vi har tillsammans mätt upp olika objekt på avdelningen 
som vi ansåg vara av vikt och tillsammans format en layout i programmet Jack. 
Kontaktpersonen har stöttat med kunskaper kring allt som rör avdelningen, allt 
från hur arbetet utförs och vad detta innebär till att namnge alla objekt som mo-
dellerats för den nya layouten.
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DELSTUDIE 3: STUDENTERS SYN PÅ JACK – EN 
UTVÄRDERING 

Denna delstudie har utförts i tre omgångar under våren 2003 och 2004 och hös-
ten 2004 och har inneburit en enkätstudie där universitetsstudenter som arbetat 
med programmet Jack i undervisningssammanhang under en läsperiod fått fylla i 
en enkät för att delge sina åsikter kring användandet av programmet Jack. 

URVAL

Urvalet för denna studie består av studenter som läst en kurs i Ergonomisk si-
mulering. Urvalet har varit lätt eftersom det endast finns en kurs av detta slag. 
Jag har inte haft några specifika krav på personerna vid urvalet annat än att de 
inte tidigare fått arbeta med datormanikinprogram. Tanken med detta är att jäm-
föra erfarna användare av datormanikinprogram i delstudie 1 med oerfarna an-
vändare i denna studie. 

UPPLÄGG

Upplägget för denna studie har varit mycket enkelt. Att genom enkäter samla 
in studenternas åsikter kring användandet av programmet Jack. 

GENOMFÖRANDE

Genomförandet har också varit mycket enkelt. Jag har under sista lektionen i 
en kurs delat ut enkäten till alla studenter och själv övervakat under tiden den 
ifylldes. Jag samlade också själv in enkäten direkt på plats allteftersom de fyllts 
i. Jag har sedan sammanställt analyserat enkäterna på olika sätt, bland annat ge-
nom kvalitativ innehållsanalys. 



49

ANALYS AV INSAMLAD DATA 

All data som erhålls från kvalitativa studier måste på något sätt undersökas, ka-
tegoriseras, tabuleras eller på annat sätt sammanställas så att den kan kopplas till 
den ursprungliga forskningsfrågan (Yin 1994). Detta gäller även fakta insamlat 
genom intervjuer, enkäter, observationer eller egna tester som i min studie. Vad 
forskaren i ett inledande skede av analysen kan leta efter är likheter, gruppering-
ar, skillnader och mönster kring det som är viktigt (Miles & Huberman 1994, 
Bell 2000). Detta är också en av metoderna jag använt mig av vid analyserna.  

I delstudie 1 spelade jag in intervjuerna på band som jag sedermera avlyssnade 
och sammanställde direkt i ett ordbehandlingsprogram. Texten har jag sedan be-
handlat i flera omgångar på ett kvalitativt sätt genom att först sammanställa sva-
ren under olika kategorier och sedan med hjälp av kategorierna forma en matris. 
Denna matris innehåller mycket kortfattat olika kategorier av användningsområ-
den för manikinprogram.  

I delstudie 2 har jag utfört både en enkätstudie och ett flertal intervjuer. Enkäten 
är sammanställd med hjälp av ett dataprogram där jag fört in enkätsvaren alltef-
tersom i ett diagram. Intervjuerna har jag behandlat på olika sätt. En intervju har 
jag spelat in på band och sedan skrivit ut ordagrant för att sedan läsa igenom den 
ett flertal gånger, analysera och sammanfatta det viktigaste i innehållet. De 
andra intervjuerna har jag också spelat in på band men till skillnad från den helt 
utskrivna intervjun har jag avlyssnat dem och direkt i ett ordbehandlingsprogram
sammanställt det jag ansåg vara viktigaste för studien. Jag har även allteftersom 
projektet framskridit reflekterat och noterat i en loggbok mitt eget arbete med 
programmet Jack. Detta material har jag sedan analyserat och sammanställt till-
sammans med det övriga materialet. 

I delstudie 3 var enkäten utformad delvis med ja och nej frågor men med möj-
lighet till utveckling av svaren. Vissa frågor var också graderade med en fem-
gradig skala vilket medfört att jag har sammanställt enkätsvaren på olika sätt. 
Den graderade skalan använde jag för att få fram medelvärden för samtliga svar. 
Detta gav mig en bra översiktsbild över hur respondenterna generellt tycker i en 
fråga. Ett exempel på fråga som har en graderad skala från 1-5 är: Vilket är Ditt 
intryck av programmet Jack som helhet? Medelvärdet på svaren blev 3,65 vilket 
kan tolkas som positivt då 1 betyder mycket dåligt och 5 mycket bra. Kommen-
tarerna från alla enkäter har jag sedan samlat i kluster under varje enskild fråga 
för att sedan analysera och sammanställa svaren.  

Enkättekniken har medfört stora tidsvinster eftersom jag redan i förväg kunde 
bestämma vilka svarsalternativ som ska finnas i frågeformuläret. I och med detta 
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kunde jag även iordningsställa svarsprotokollet med tabeller och diagram så att 
svaren snabbt kunde registreras och sammanfattas kontinuerligt. Beroende på 
vad jag sökt för svar så har jag analyserat insamlad data på olika sätt. Alla inter-
vjuer i studien är inspelade på band som jag sedan avlyssnat och sovrat i. Jag har 
i flera steg gallrat ur, för studien, ointressant data och metodiskt arbetat fram den 
slutliga texten. På liknande sätt har jag arbetat mig igenom enkätsvaren men till 
skillnad från intervjuerna har jag även sammanställt data i form av tabell och di-
agram. Jag har dock i samtliga fall sökt efter mönster och likheter i svaren från 
de intervjuade och sammanställt dessa under specifika kategorier för slutlig ana-
lys.
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VALIDITET OCH RELIABILITET 

Validitet är ett mått på i vilken utsträckning undersökningen eller studien mäter 
det som är avsett att mätas. Mindre mätfel i undersökningen ger således större 
validitet. Det är dock svårt att validera det jag gjort i studien eftersom studien 
delvis varit av explorativ karaktär. Meningen med hela studien var att belysa an-
vändandet av manikinprogram. Jag har i min studie belyst användandet på tre 
olika sätt (triangulering), genom intervjuer med erfarna användare, genom egna 
tester med ett manikinprogram och genom en enkätstudie där oerfarna använda-
re delgett sina åsikter kring användningen och ser man till detta så har jag bra 
validitet. Studien kan dock utföras på många andra olika sätt vilka alla kan ge 
olika svar. Manikinprogramanvändning inrymmer en mängd olika aspekter men 
utifrån mina utgångspunkter anser jag dock att studien svarar på mina forsk-
ningsfrågor. I delstudie 1 har jag utfört intervjuer med erfarna användare av ma-
nikinprogram. Meningen med dessa intervjuer var att få en första bild över vad 
programmen används till och vilka problem och möjligheter de inrymmer. Me-
toden att intervjua användare har också ett mig denna första bild. Meningen i 
delstudie 2 var att kritiskt granska programmet Jack som verktyg vid arbets-
platsutformning. I studien har jag utfört bland annat egna tester med ett mani-
kinprogram. Testerna kan utföras på en mängd olika sätt som alla förmodligen 
ger olika typer av svar. Jag har dock genom mina tester fått svar på mina frågor 
om än inte fulländade svar. I delstudie 3 ville jag veta studenters åsikter kring 
användningen av manikinprogrammet Jack. Genom en enkät med öppna frågor 
har jag fått dessa svar.

Reliabilitet innefattar undersökningens tillförlitlighet, d.v.s. om flera oberoende 
av varandra forskare utför en undersökning på samma sätt och kommer fram till 
samma slutsatser ökar reliabiliteten i undersökningen. Det är svårare att svara på 
om reliabiliteten i undersökningen är bra eller inte. Om exempelvis en ny enkät 
delas ut på samma avdelningen eller till samma studenter är det inte helt säkert 
att svaren är densamma nästa gång. Inte heller är det säkert att nästa forskare ut-
för analyserna i Jack exakt på samma sätt som jag utfört dem i mitt projekt. För 
detta krävs mycket välutvecklade metoder kring användningen. Analyserna i 
programmen handlar mycket om subjektiva bedömningar och även om kunskap 
och erfarenhet, speciellt i programvaran som används.  

Jag har dock hela tiden strävat efter att beskriva min empiri på ett sådant sätt att 
andra kan tolka mina analyser och slutsatser på ett liknande sätt som jag själv.
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RESULTAT 

I detta kapitel kommer resultaten från följande tre delstudier att presenteras: 
Manikinprogram – användning inom Sverige 
Ett praktiskt försök med Jack 
Studenters syn på Jack – en utvärdering 

DELSTUDIE 1: MANIKINPROGRAM – ANVÄNDNING 
INOM SVERIGE 

Resultatet från intervjuer med åtta olika användare inom Sverige visar att da-
tormanikinprogrammen har utvecklats kraftigt de sista åren. Utvecklingen har 
bidragit till att programmen fått bredare möjligheter till alltmer avancerade ana-
lyser och har i och med detta också medfört att programmen blivit mer använd-
bara inom andra områden, framför allt inom arbetsplatsutformning (figur 20).  
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Figur 20. Tabellen visar en sammanställning över åtta olika användares tillämpningsområden 
av manikinprogram. I sex fall har arbetsplatsutformning varit fokus. 

Många programvaror har idag ett modernt grafiskt användargränssnitt och klarar 
av analyser inom en mängd olika områden vilket tilltalar nya typer av använda-
re, bland annat inom arbetsplatsutformning (figur 21). Manikinprogrammen an-
vänds idag främst inom industrin där man simulerar allt från förarmiljöer till 
hela arbetsplatser och därpå utför olika typer av analyser i en grafisk tredimen-
sionell miljö.  

Figur 21. Ett manikinprogram med grafiskt användargränssnitt. 

Inom de olika områdena används programmen på olika sätt och till olika typer 
av analyser. Vissa typer av analyser, exempelvis synfältsanalys och nåbarhets-
analys, kan i regel utföras inom olika områden medan andra är mycket specifika 
för varje eget delområde. Vanligt inom förarmiljöutveckling är att utnyttja pro-
grammen vid komfortanalys för att få fram exempelvis justerområden för förar-
stol, pedaler och ratt. Inom arbetsplatsutformning är det vanligt är att visualisera 
layoutförslag över en befintlig eller ny tänkt framtida arbetsstation eller arbets-

      Användare 

Område
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Arbetsplatsutformning X X X X X X 
Produkt- och förarmiljö-
utveckling X X X

Flödessimulering X
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plats. Andra exempel på användningsområden är monteringssimulering och be-
lastningsergonomisk analys av olika arbetsmoment. 

Skillnader i simulering av miljöer varierar kraftigt beroende på vem som utför 
simuleringen och vad simuleringen ska användas till. I de flesta fall simuleras en 
schematisk arbetsmiljö med få detaljer, exempelvis med hjälp av primitiver 
(enkla geometrier som exempelvis kuber och cylindrar etc.) som i flera fall finns 
färdiga i biblioteken i programmen. Geometrierna från biblioteken kan skalas,  
färgsättas och byggas ihop till mer komplexa geometrier. I biblioteken finns 
även färdiga modeller av manikiner i olika storlekar som kan användas vid si-
muleringarna och analyserna. En av de intervjuade nämner att biblioteken i pro-
grammen kan byggas ut i efterhand med fler geometrier så att de kan utnyttjas i 
andra framtida projekt. 

En del manikinprogram finns idag integrerade i andra CAD-program vilket med-
för att användaren kan överföra modeller enkelt. I vissa fall samarbetar mani-
kinprogramanvändare även med andra avdelningar på företaget, exempelvis en 
designavdelning, och får färdiga modeller som kan importera till manikinpro-
grammet. En av de intervjuade nämner att vissa av dessa geometrier kan behöva 
justeras eller rensas från onödig data som belastar datorn och som i vissa fall är 
helt orelevant för den tänkta analysen. 

Animering i datormanikinprogram är vanligt. I de fall det har varit möjligt, pro-
gramvarumässigt (funktionen finns inte i alla program) har de intervjuade utfört 
olika avancerade animeringar. De flesta utför oftast korta animeringssekvenser 
eftersom det tar tid och är svårt med att skapa längre sekvenser. Flera av de in-
tervjuade nämner också att det är viktigt med ett syfte/mål med animeringen. 
Vad ska visas och varför, behövs animeringen eller kan man visa problemet på 
ett annat sätt är frågor man bör ställa sig? Flera av de intervjuade nämner också 
att det kan vara svårt att göra verklighetstrogna rörelser med manikinerna. Män-
niskan är mycket komplex i sina rörelser vilket är svårt att efterlikna i en dator. 
Speciellt gäller detta de finmotoriska rörelserna. Vid befintliga arbetsplatser kan 
arbetsmomenten videofilmas och sedan användas som stöd vid animering av rö-
relserna. När det handlar om arbetsplatser som ännu inte existerar ligger det svå-
ra i att föreställa sig vilka moment som kommer att uppstå på den nya arbets-
platsen. Flera nämner även att det är viktigt att arbeta metodiskt för att få rätt-
visande analyser. 

Det finns många olika analysverktyg i dessa datormanikinprogram och de väljs 
beroende på vilken typ av analys som är av intresse. Många är överens om att 
det krävs grundläggande kunskaper i ergonomi och även goda kunskaper om de 
olika analysverktygen i respektive programvara för att kunna utföra belastnings-
ergonomiska analyser på ett rättvisande sätt. En intervjuad nämner att det är väl-
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digt lätt att göra en ”käck” analys men om man inte har goda kunskaper om ana-
lysverktygen så blir analysen inte bra. Man bör också utföra flera analyser, gärna 
en före en förändring och en efter förändringen, och jämföra skillnader. En an-
nan nämner att en enskild analys inte säger något om förhållandena på arbets-
platsen utan det krävs åtminstone några jämförande analyser för att kunna påvisa 
skillnader. Det kan också vara svårt att göra en analys på något helt nytt efter-
som det inte finns någon referensram att hålla sig inom. Det är också sällan två 
arbetsplatser eller arbetsstationer är identiska vilket gör varje fall till unika sär-
fall. Vid användning av biomekaniska analysverktyg som exempelvis OWAS 
och RULA måste användaren också veta att det är en naturlig rörelse som analy-
seras. Man måste även se så att övriga kroppsdelar har rätta positioner och att 
alla rörelser är mänskliga och korrekta. Några nämner också att det ibland kan 
vara svårt att tolka resultaten från en analys och vid vissa kritiska fall bör en er-
gonom kontaktas.  

Förändringar planeras och utförs ofta av dem som ansvarar för produktionen, 
exempelvis produktionschef, produktionsplanerare och produktionsledare. Vilka 
hinder eller möjligheter för brukarmedverkan som finns när man arbetar med da-
tormanikinprogram är mycket beroende av vilken typ av projekt man arbetar 
med enligt en intervjuad. Det är inte alltid de bedömer att brukaren behövs. Of-
tast finns dock en representant för brukarna med som är ganska insatt både i si-
mulering och verklighet på arbetsgolvet. Brukaren kan ofta påverka designpro-
cessen genom att tycka till innan en förändring utförs. Enligt en intervjuad bör 
en beslutsfattande person på företaget vara med i processen liksom en ekono-
miskt ansvarig, en produktionstekniker, en ergonom samt två personer som arbe-
tar på arbetsplatsen (brukare). Detta för att få allas synvinkel på saker som rör 
själva arbetsplatsen. Brukaren kan ge mycket fakta om arbetsplatsen och pro-
dukterna som kan medföra att simulerings och utvärderingsarbetet blir mer ef-
fektivt. Bilder och animeringar ifrån programmen är utmärkta underlag för dis-
kussioner. En annan intervjuad nämner att de ergonomiska analysverktygen som 
finns integrerade i programmen i sig inte är speciellt effektiva men med den ob-
jektiva informationen ifrån analysverktygen tillsammans med den subjektiva in-
formationen ifrån brukaren blir arbetet mycket effektiv. 

En av de intervjuade tycker att manikinprogrammen har en del begränsningar 
och som användarna måste man vara medvetna om dessa. Att efterlikna männi-
skans rörelser är inte lätt. Långa sekvenser tar tid att skapa och validiteten blir 
ofta dålig. Import av stora 3D filer är ett annat problem då det ofta handlar om 
stora filer som skall överföras från olika avdelningar och mellan programvaror. 
Detta arbete tar mycket tid i anspråk. Men det är inte bara datormanikinpro-
grammen som har begränsningar. Den kanske största begränsningen är att an-
vändaren måste ha en mycket bred kompetens för att förstå allt. Bland annat 
krävs kunskaper i ergonomi och en förståelse för vilka begränsningarna alla ana-
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lysverktyg har, exempelvis OWAS, NIOSH och RULA. Användaren måste även 
ha goda kunskaper om designprocessen och datoranvändning i allmänhet.

ARBETSPLATSUTFORMNING MED MANIKINER 

Arbetsplatsutformning är enligt denna studie det område där manikinprogram 
utnyttjas mest frekvent idag. I sex fall av totalt åtta används manikinprogram vid 
utformning av arbetsplatser och vid analys av arbetet vid arbetsplatser eller ar-
betsstationer. I alla dessa sex fall har en schematisk miljö modellerats upp i olika 
manikinprogram vilket enligt de intervjuade också är ett huvudsyfte och genom-
gående viktigt moment då det gäller användandet av manikinprogram. Enligt de 
intervjuade är inte det viktiga att miljön modelleras upp detaljrikt utan oftast 
räcker det med en enkel miljö för att kunna utföra de viktiga analyserna som be-
hövs. Några av de intervjuade nämner att den tredimensionella miljön ger möj-
ligheter att tidigt i en förändringsprocess testa olika förslag på utformning före 
en fysisk arbetsplats byggs upp. Nedan ger jag en kort beskrivning av fem olika 
fall där de intervjuade eller kunder till de intervjuade använt sig av manikinpro-
gram vid arbetsplatsutformning. I ett av fallen har jag intervjuat två användare 
samtidigt och jag väljer att presentera dessa intervjuer som ett fall. 

FALL 1: KONCEPTSTUDIE 

I detta fall visualiserades en manikin samt tre NC-maskiner och arbetsmiljön 
kring dessa i ett manikinprogram (figur 22). Syftet var att i ett tidigt skede i pla-
neringsprocessen få ett underlag för att kunna ta beslut för hur betjäning av ma-
terial till tre NC-maskiner på bästa sätt bör ombesörjas i framtiden. Tre olika 
konceptförslag visualiserades i en tredimensionell miljö i ett manikinprogram 
och för varje förslag utfördes olika typer av analyser. Två av förslagen innebar 
automatisk betjäning utan operatör och ett av förslagen innefattade manuell be-
tjäning för en person och det var detta förslag som sedermera valdes för fortsatta 
studier. Arbetet innebar olika typer av analyser, exempelvis utfördes cykeltids-
studier som gav riktvärden över hur lång tid ett arbetsmoment tar, från laddning 
av ett arbetsstycke tills bearbetningen av stycket är fullbordad och lyfts ut ur 
maskinen. En annan typ av analys som utfördes var kollisionsdetektering. Med 
hjälp av denna analys verifierades att föremålen fick plats och hade fria vägar i 
hela processen. En tredje typ av analys som utfördes i denna studie var belast-
ningsergonomisk analys av olika arbetsmoment. Vid denna analys studerades 
hur människans muskler och leder belastades vid de olika uppkomna arbetsmo-
menten.
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Figur 22. Bilder från ett manikinprogram som visar ett konceptförslag  
(källa: Delfoi26).

Arbetet innebar även mer detaljerade analyser av bland annat arbetsflödet, höjd 
vid maskin där man studerade räckvidd vid laddning och plundring av maskin 
med avseende på avstånd in i maskin och operatörsstorlek samt placering av reg-
lage. Även utformning av nya lyfthjälpmedel diskuterades. Efter att alla analyser 
utförts så åtgärdades framkomna problem. Golvet fick höjas eftersom maskiner-
na sedan tidigare varit konstruerade för portalladdning. Reglage och dörrhandtag 
fick flyttas och ett hål fick sågas ut i golvet framför maskinen så att operatören 
kunde komma närmare maskinen.

FALL 2: BELASTNINGSERGONOMISK STUDIE 

I detta fall visualiserades delar av en monteringsstation i ett manikinprogram 
där manikinen manipulerades till att utföra ett enkelt monteringsarbete (figur 
23). Ett syfte med denna studie var att utröna vilka möjligheter och brister ett 
manikinprogram medger vid analys av arbete och vid arbetsplatsutformning. 
Operatörerna som arbetade vid stationen hade under en tid haft problem med ax-
lar, nacke och ländrygg och därför var ett viktigt mål att förbättra arbetsplatsen 
ergonomiskt för operatörerna.  

Figur 23. Manikinprogrammet Jack (källa: Xdin27).

                                          
26 Delfoi: Bilderna har erhållits genom personlig kontakt. 
27 Xdin: Bilderna har erhållits genom personlig kontakt. 
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I studien utfördes belastningsergonomiska analyser av operatörers arbetsställ-
ningar och specifikt vid detta monteringsmoment studerades operatörernas hu-
vudpositioner med analysverktyget Rapid Upper Limb Assessment (RULA) som 
finns integrerat i manikinprogrammet. Trots att operatörerna tyckte att de hade 
en behaglig arbetsposition på denna arbetsplats så visade analyserna i manikin-
programmet att operatörerna utsatte sig för statiskt belastande arbetsmoment då 
de arbetade med armarna i högt läge. För låg arbetshöjd på löpande bandet hade 
resulterat i långa stunder av statisk belastning av nacke och högt placerade för-
varingslådor hade resulterat i långa stunder av statisk belastning i nacke och ax-
lar och ländrygg. Det löpande bandet höjdes upp och den intervjuade införde 
andra snabba, enkla och billiga förändringar genom att sänka ner lådor som var 
högt placerade och placerade dem istället på var sin sida av operatören, en stås-
tol placerades också vid stationen för ytterligare avlastning etc. 

FALL 3: MONTERINGSSIMULERING OCH UTFORMNING AV 
ARBETSSTATIONER 

Detta fall omfattas av intervjuer med två olika användare som arbetar inom 
samma avdelning men med två olika typer av manikinprogram. Programmen 
används delvis vid studier av monteringssekvenser men till största delen vid stu-
dier över arbetsstationers utformning och miljön runt stationerna. En av de in-
tervjuade utför studier över olika typer av monteringar som förekommer vid sta-
tionen för att verifiera att detaljer kan monteras utan problem. I ett fall visualise-
rades en manikin samt geometrin på en bildörr (figur 24) för att sedan genom en 
animering över monteringssekvensen i ett manikinprogram studera om det är 
möjligt för manikinen att utan problem montera fast en detalj i dörren. 

Figur 24. Bilderna är tagna från en animeringssekvens i manikinprogrammet Ergo. Anime-
ringen visar på problem med åtkomlighet för armen vid montering av en detalj i en bildörr 
(källa: Saab28).

                                          
28 Saab: Bilderna har erhållits genom personlig kontakt. 
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Den andra intervjupersonen simulerar delar av arbetsstationer och analyserar 
vilka verktyg och vilken utrustning som behövdes vid stationerna (figur 25). I ett 
specifikt fall studerades vilket av två förslag på mothåll för en momentdragare 
som bäst passar vid en station. I samband med detta studerades även arbetshöj-
der och nåbarhet vid stationen och det löpande bandet. Genom animeringsse-
kvenser där manikinen får gå efter fördefinierade stigar kan de intervjuade utfö-
ra olika typer av analyser av utrymmesbehov och säkerhet vid det löpande ban-
det. Tidigare när manikinprogrammen infördes på avdelningen undersökte de 
ofta produkter, eller vissa detaljer, hur de skulle sitta ihop och om de gick att 
montera ihop. Idag undersöker de mest konstruktionsfel. 

Figur 25. Bilderna från manikinprogrammet ErgoMan visar två alternativa utformningsförslag 
av mothåll för en momentdragare (källa: Saab29).

FALL 4: ANALYS AV MILJÖN I EN OBSERVATIONSMODUL 

I detta fall visualiserades innermiljön i en observationsmodul för en rymdsta-
tion. Projektet utfördes av på uppdrag av Alenia Spazio/ESA och enligt den in-
tervjuade var syftet att i ett tidigt skede, innan en fysisk modell byggs upp, utfö-
ra en mängd olika analyser (figur 26). I projektet undersöktes bland annat om 
manikinen kom åt att sätta i kontakter, byta och serva utrustning etc. Att studera 
om alla komponenter får plats utan att störningar uppstår var också viktigt att 
analysera. Under projektet har de utgått från olika positioner vid tyngdlöshet. 
Det fanns också en databas som stöd där de förde in data från alla analyser. Ana-
lyserna utfördes för att i ett tidigt skede verifiera att allt kommer att fungera när 
väl astronauter och kosmonauter skall vistas och arbeta i modulen. När analy-
serna var klara byggdes en fysisk modell där de sista testerna utfördes av dem 
som skulle arbeta i den.  

                                          
29 Saab: Bilderna har erhållits genom personlig kontakt. 
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Figur 26. Jack inne i modulen. Till höger en fysisk mockup med två astronauter inför tester 
(källa: Alenia Spazio/ESA30).

FALL 5: NÅBARHETSANALYS OCH TIDSSTUDIER 

Detta fall är ett exempel där delar av en arbetsstation simuleras och olika typer 
av analyser utförs (figur 27). Den intervjuade nämner att ergonomiska studier av 
arbetsplatser är vanligt, exempelvis studeras om arbetarna når att göra alla mo-
ment. Även tidsstudier över vissa arbetsmoment är vanligt. 

Figur 27. Bilderna visar en monteringssimulering med tillhörande belastningsergonomisk ana-
lys med manikinen AnyMan. Den högra bilden indikerar överbelastning genom den gula fär-
gen på överkroppen samt en kod som anger vilka åtgärder som krävs (källa: Tecnomatix31).

                                          
30 Alenia Spazio/ESA: Bilderna har erhållits genom personlig kontakt. 
31 Tecnomatic: Bilderna har erhållits genom personlig kontakt. 
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PRODUKT OCH FÖRARMILJÖUTVECKLING MED MANIKINER 

Produkt-/förarmiljöutveckling är sedan slutet på 60-talet ett område där mani-
kinprogrammen utnyttjats frekvent. Själva begreppet Produkt-
/förarmiljöutveckling kan dock kännas tvetydigt och kräver ett förtydligande. 
Beroende på nivå eller avdelning på företaget ses begreppet på olika sätt. Ett 
fordon som är sammansatt av en mängd produkter kan ses som en hel produkt. 
Vid förarmiljöutveckling studeras innermiljön i fordonen och här studerar man 
ofta ergonomiska aspekter och produkters inverkan på förarmiljön. I detta sam-
manhang kan en produkt utgöras av exempelvis en ratt, förarstol, växelspak eller 
andra knappar och reglage.

Nedan beskrivs kort tre fall där de intervjuade använt sig av manikinprogram vid 
olika typer av analyser inom dessa områden.  

FALL 6: UTVÄRDERING AV TRUCKFÖRARMILJÖ 

I ett fall har ett manikinprogram utnyttjats vid utvärdering av truckförarmiljö. 
Enligt den intervjuade var det viktiga i denna studie att verifiera hur mycket 
plats föraren hade och vad föraren såg vid arbete. Det var också viktigt att ana-
lysera komforten i trucken. 

FALL 7: UTVÄRDERING AV DESIGN 

I ett fall utnyttjas manikinprogram inom förarmiljöutveckling för att bland an-
nat studera om en design på en produkt är bra eller om det finns något som kan 
förbättras innan en fysisk modell byggs. Den intervjuade nämner att det ofta är 
konstruktörer som arbetar med produkter på andra avdelningar som vill ha en 
utvärdering, om det finns små brister eller om det är något man missat vid ut-
formningen av produkten. På detta sätt kan stora kostnader undvikas genom att 
de inte behöver testa produkterna (i detta fall tredimensionella modeller) med 
hjälp av försökspersoner. Konstruktörerna slipper även i vissa fall att bygga en 
prototyp utan kan direkt konstruera den slutgiltiga produkten. Det går fortare i 
en del fall att göra en utvärdering direkt i 3D-miljö nämner den intervjuade och 
utvärderingen kan bli minst lika bra som om det fanns en attrapp att diskutera 
kring. En attrapp kan ta veckor att bygga och kan i vissa fall redan vara omodern 
innan utvärdering av den är klar. Tidigare har de använt sig av 10-20 försöksper-
soner vid utvärdering av en prototyp och denna siffra har minskat radikalt med 
datormanikinprogrammens inträde.  
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Den intervjuade nämner även att studier av olika rörelser i manikinprogram är 
vanligt. Växlingsmanövrar, pedalmanövrar och sträckning till handsfack etc. ut-
förs och samtidigt studeras om föremål är i vägen för en rörelse. Nåbarhetsana-
lyser, analys av komfort och siktanalyser där sikten studeras genom manikinens 
ögon är också vanligt. 

FALL 8: UTVÄRDERING AV FÖRARMILJÖ 

I detta fall utnyttjades en manikin inom förarmiljöutveckling vid utvärdering 
och visualisering av designkoncept. Den intervjuade fokuserar på föraren och 
använder sig av ett komfortanalysverktyg vid sina analyser. Ofta görs flera ana-
lyser för att kunna välja mellan alternativen. Den intervjuade nämner att det är 
viktigt att få fram olika justerområden för förarstol, pedaler, ratt och andra reg-
lage (figur 28). Ett exempel på analys är att studera hur mycket isolering som får 
plats i taket med bibehållen komfort. Utrymmesbehov och nåbarhetsområden är 
också viktigt. I projekt utnyttjas personalen på företaget som antropometrisk da-
tabas och prototyper används senare vid verifiering av analyserna i manikinpro-
grammet. 

Figur 28. Bilderna från manikinprogrammet Ramsis visar möjlig placering av olika detaljer 
(källa: Saab32).

FLÖDESSIMULERING MED MANIKINER 

Flödessimulering i en tredimensionell miljö är ett ovanligt exempel på använd-
ningsområde för manikinprogram. Vanligtvis simuleras flöden tvådimensionellt. 
Nedan beskrivs kort ett fall där manikinprogram utnyttjats vid flödessimulering. 

                                          
32 Saab: Bilderna har erhållits genom personlig kontakt. 
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FALL 9: FLÖDESSIMULERING AV MÄNNISKOR I EN 
PASSAGERARFÄRJA 

I detta fall utnyttjades flera manikiner vid 3d-flödessimulering och analys av 
trånga passager i en passagerarfärja. Den intervjuade beskriver att de utgår från 
en 2d-miljö där de utför flödessimuleringarna.  De kan exempelvis studera om 
en passagerarfärja kan tömmas på två minuter då brandlarmet går. Lyckas man 
inte tömma färjan under den avsatta tiden så utförs en 3d-simulering i ett mani-
kinprogram där de låter manikiner promenera efter fördefinierade stigar som le-
der ut från färjan. Med hjälp av denna metod kan de studera var det finns trånga 
passager eller andra hinder som gör att tidsplaneringen inte kan hållas. Den in-
tervjuade nämner att det tar mycket tid i anspråk att skapa långa förlopp och där-
för görs istället korta studier av vissa viktiga delar av sekvenser. 

EN KORT SAMMANFATTNING AV DELSTUDIE 1 

En översiktlig identifiering och sammanställning över användningsområden vi-
sas i tabellen nedan. Manikinprogrammen har många olika funktioner och ana-
lysverktyg och vissa av dessa är mycket specifika för ett visst arbetsområde och 
andra kan användas inom flera olika arbetsområden. Animering är ett exempel 
på funktion som kan användas inom flera olika områden. Tabellen nedan (figur 
29) visar också att detta är en funktion som utnyttjats flitigt liksom analys av ut-
rymme och åtkomst. I sju fall av nio utfördes någon form av animering och i sex 
fall utfördes analyser av utrymme och åtkomst. Nåbarhetsanalyser tycks också 
vara en funktion som används inom flera olika områden. Ofta utförs analyser i 
samband med något annat moment. Ett exempel på detta kan tas från fall tre. 
Här används manikinprogram för att utforma en arbetsstation med dess verktyg 
och utrustning som är en egen kategori i tabellen. Samtidigt i denna utform-
ningsprocess utförs nåbarhetsanalyser, studier av arbetshöjd och analys av ut-
rymme och åtkomst. I fall sju, som kan ses som ett ytterligare exempel på vad 
jag menar, utförs tester av olika produkter i förarmiljön och i samband med detta 
utförs en mängd olika analyser. Jag har valt att sammanställa användningen på 
detta sätt eftersom det ger en klarare bild över vilka olika typer av funktioner 
och analyser som finns och utförs samt för att enklare hitta vad som är gemen-
samt mellan de olika områdena. 

Resultaten från denna studie visar på stora skillnader vid användning av mani-
kinprogram. Simulering av miljö tycks variera kraftigt liksom utnyttjandet av 
olika funktioner som exempelvis de ergonomiska analysverktygen som finns in-
tegrerade i programmen. I de flesta fall simuleras bara en schematisk miljö med 
hjälp av geometrier som finns färdigt i bibliotek i programvaran men i vissa fall 
utnyttjas miljöer eller geometrier som är utformade i något annat CAD-program. 
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I enstaka fall får användarna färdiga geometrier från andra avdelningar som se-
dan modifieras inför specifika analyser. Animeringsfunktionen i programmen 
utnyttjas frekvent även om de flesta anser att animering är förknippat med olika 
typer av problem. 

Användningsområden inom
arbetsplatsutformning

Fall
1

Fall
2

Fall
3

Fall
4

Fall
5

Animering x x x x x
Nåbarhetsanalys x x x x
Studier av arbetshöjd x x x 
Monteringssimulering x x x
Analys av utrymme/åtkomst x x x
Tidsstudier x x
Belastningsergonomisk ana-
lys

x x    

Studier av arbetsflöde x 
Utformning,verktyg/utrustning x
Säkerhetsanalyser x
Granskning av produkter x
Kollisionsdetektering x 

Användningsområden inom 
Produkt-/förarmiljöutveckling

Fall
6

Fall
7

Fall
8

Fall
9

Animering x x
Analys av utrymme/åtkomst x x x
Siktanalys x x 
Komfortanalys x x x 
Granskning av produkter x
Studier av kroppsrörelser   x 
Analys av justerområden för förarstol 
och ratt 

x x 

Reglage-, och pedalplacering x x 
Nåbarhetsanalys x x
Flödessimulering i 3D    x

Figur 29. Tabellerna visar en sammanställning över användningsområdena. Notera de färgade 
fälten som visar på likadana eller liknande användningsområden. 
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Ett av problemen är att det tar mycket tid i anspråk och ett annat att det är svårt 
att få naturliga rörelser hos manikinen. Det kan också vara svårt att veta vilka 
rörelser eller arbetsmoment som kommer att uppstå på en ny eller en modifierad 
arbetsplats. Delstudien visar även att de belastningsergonomiska analysverkty-
gen inte utnyttjas i någon större utsträckning, detta trots att det finns flera ana-
lysverktyg integrerade i programmen (detta skiljer dock programmen emellan). I 
de flesta fall utförs analyser av nåbarhet, utrymme och arbetshöjd och i ett enda 
konkret fall utnyttjades ett belastningsergonomiskt analysverktyg (RULA). Or-
sakerna till denna låga utnyttjandegrad kan bero på att flera av respondenterna 
inte kände sig förtrogna med analysverktygen och/eller att de inte har någon er-
gonomisk utbildning för att kunna använda analysverktygen. Alla intervjuade är 
dock överens om att det krävs åtminstone en grundläggande utbildning inom er-
gonomi för att kunna utnyttja programmen med dess analysverktyg på ett kor-
rekt sätt. När programmen används i projektsammanhang är det också viktigt, 
enligt flera av dem som ingick i studien, att forma en projektgrupp eller att åt-
minstone de som berörs av förändringen (anställda/operatörer) får vara med och 
säga sitt. Enligt en respondent är programmen i sig inte så effektiva men till-
sammans med diskussioner med anställda blir programmen mycket effektiva. 
Bilder och animeringar från programmen utgör ett mycket bra diskussionsunder-
lag nämner en av de intervjuade som har erfarenhet från projektarbete med ma-
nikinprogram.  

Studien har gett mig en första mental modell som beskriver hur man kan arbeta 
med datormanikinprogram och resultaten från denna delstudie har till stor del 
påverkat angreppssättet i delstudie 2. 
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DELSTUDIE 2: ETT PRAKTISKT FÖRSÖK MED JACK 
– ANALYS AV MANUELLT ARBETE 

Analys av manuellt arbete och ergonomisk utformning av arbetsplatser som 
denna studie har inneburit kan metodiskt genomföras på en mängd olika sätt. Ef-
tersom jag utnyttjat ett manikinprogram i detta projekt så har också mitt an-
greppssätt i stor utsträckning påverkats av resultaten från delstudie 1 som gett 
mig en första bild över hur manikinprogram kan användas i ett förändringspro-
jekt som utförs i samarbete med ett företag. Upplägget och genomförandet har 
naturligtvis även påverkats av mina egna erfarenheter av arbete inom industrin 
och även av teorier kring arbetsplatsutformning.  

PROJEKTPLAN OCH INLEDANDE TANKAR 

För att kunna utnyttja manikinprogram vid studier av arbete och vid föränd-
ringar av en industriell arbetsplats krävs inledningsvis en del indata från arbets-
platsen och de arbetsmoment som utförs på arbetsplatsen. Dessa data kan samlas 
in på en mängd olika sätt och jag har under projektets gång använt mig av meto-
der som observationer, diskussioner med anställda, enkäter och även intervjuer 
för insamling av dessa data. Enkätstudier ger i många fall snabbt en första bild 
kring problematiska områdena och intervjuer ger sedan en djupare insikt i pro-
blematiken. För att få en djupare insikt i respondenters kommentarer finns också 
möjligheten att observera och videofilma hela arbetssekvenser. Filmerna kan se-
dan användas på många olika sätt och ett sätt är, enligt delstudie 1, att använda 
dem som stöd vid ergonomiska analyser i ett manikinprogram.  

En kort sammanfattande bild av användningen av manikinprogram i delstudie 1 
visar bland annat att de belastningsergonomiska analysverktygen inte används i 
någon större utsträckning och ett mål med detta projekt har varit att bredda kun-
skaperna kring just användandet av analysverktygen. Ett annat mål har varit att 
öka kunskapen om vilket stöd manikinprogram medger vid ett förändringspro-
jekt i samarbete med ett industriellt företag. Ytterligare ett mål har varit att öka 
kunskaperna kring förberedelserna som krävs för att effektivt kunna nyttja ma-
nikinprogrammen i ett förändringsprojekt. Vilka indata behövs inför bland annat 
ergonomisk analys av arbete och vid utformning av fysiska arbetsplatser. 
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KORT BAKGRUNDSFAKTA INFÖR STUDIEN 

Arbetet på den studerade arbetsplatsen ställer stora fysiska krav på operatörer-
na som arbetar där vilket medfört att personalen på denna avdelning haft ergo-
nomiska problem av olika slag sedan en tid tillbaka. Det har utförts försök tidi-
gare med att komma tillrätta med problemen bland annat genom installation av 
en sjukgymnastikmottagning där anställda fått möjlighet att boka tid för behand-
ling. Det har även genomförts en ergonomisk utbildning för de anställda med 
både en teoretisk och praktisk del där bland annat lyftteknik studerats. De an-
ställda har även erbjudits gratis träning på olika träningscenter men intresset för 
dessa olika åtgärder har minskat efter hand vilket medfört att många problemen 
kvarstår.

BESKRIVNING AV DEN STUDERADE ARBETSPLATSEN 

Den studerade arbetsplatsen är en ytbehandlingsavdelning i ett medelstort in-
dustriföretag och som ett första steg i projektet valde jag att observera arbetet på 
avdelningen. Jag försökte identifiera en vanlig arbetsgång på avdelningen och 
även studera vilka verktyg och vilken utrustning som finns och används på av-
delningen. I detta skede kändes det också viktigt att få en uppfattning om vilka 
specifika arbetsuppgifter som förekommer och utförs av operatörerna på avdel-
ningen, vilka detaljer som flödar genom avdelningen och vilka andra aktiviteter 
som utspelar sig där. Observationerna varvade jag med korta diskussioner med 
operatörerna för att på detta sätt allt eftersom bygga upp en kunskap om hur av-
delningen fungerar. Nedan följer en kortfattad beskrivning av arbetsplatsen och 
arbetsgången på arbetsplatsen.

Avdelningen är uppbyggd av tre arbetsstationer där pålastning och avlastning 
sker av detaljer som skall vidare till ytbehandling eller kommer från ytbehand-
lingen. Detaljerna (artiklarna) består till största del av stålbalkar av olika slag. 
Förutom dessa tre stationer finns ett antal stationer där själva ytbehandlingen 
sker. Detta projekt riktar dock fokus främst mot två av de tre stationerna där av- 
och pålastning av artiklar sker. Arbetet vid dessa två stationer består till stor del 
av tunga, repetitiva manuella lyft i obekväma arbetsställningar (figur 30). Artik-
lar lastas upp på, eller av från, vagnar som transporterar artiklarna efter convey-
orbanor monterade i taket. Floran av artiklar är mycket stort och geometrin vari-
erar kraftig vilket innebär problem vid hantering.  
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Figur 30. Pålastningsstation och avlastningsstation på ytbehandlingsavdelningen 

Artiklarna (mestadels balkar av olika slag men även andra typer av artiklar så-
som axlar etc.) kommer oftast från en närliggande svetsavdelning och transpor-
teras med truck till ytbehandlingsavdelningen (bilaga 6). Artiklarna samlas i 
buffertar längs en avsatt yta intill en lång vägg på avdelningen i väntan på be-
handling (figur 31). Vissa artiklar körs dock fram direkt till en pålastningssta-
tion.

Figur 31. Till vänster visas en bild över buffertlagret av artiklar som ska ytbehandlas och till 
höger en bild av pålastningsstationen vid ytbehandlingsavdelningen. 

Arbetet vid de enskilda stationerna innebär sedan, i många fall, manuell hanter-
ing av artiklar som ska lyftas upp på vagnar för vidare transport till själva ytbe-
handlingen. Arbetet innebär även manuell hantering vid avlastning av artiklar 
som är färdigbehandlade. Vid avlastningsstationen paketeras artiklarna efter 
kundens instruktioner på pallar med mellanlägg för varje lager och pallen förses 
även med kragar och lock för vidare transport till kund. Pålastning och avlast-
ning varvas med hantering av tompallar, krokar, pallbyggnation, emballagehan-
tering, byte av krokvagnar och transporter av olika detaljer etc.
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Detta är bara en kort beskrivning av avdelningen och efter nästa kapitel där jag 
beskriver de metoder jag använt mig av i studien kommer en mer detaljerad be-
skrivning av arbetet på avdelningen och vilka problem som finns där.  

ENKÄTSTUDIE

När jag började få en klar bild över arbetsgången på avdelningen valde jag att 
ta hjälp av en enkät (bilaga 2) för att på ett bättre sätt kartlägga de belastningser-
gonomiska problemen på avdelningen. Att direkt i detta läge utföra belastnings-
ergonomiska analyser i ett manikinprogram på några få utvalda arbetsmoment 
kändes fel eftersom jag kanske hade missat något viktigt i mina egna observa-
tioner. Av sammanlagt ca 40 anställda operatörer på avdelningen svarade 22 på 
enkäten. Delar av bortfallet förklaras av att operatörerna på avdelningen arbetar i 
4-skift vilket innebär att jag inte kunde fånga in alla anställda under en kort tid. 
Jag skulle därför ha fått vänta ett par veckor till innan alla fått möjligheten att 
svara på enkäten. Jag valde dock att nöja mig med dessa 22 svar som motsvarar 
nästan 75 % av alla operatörer i tre skiftlag.

Sammanställningen av enkäten (bilaga 3) visar att många av operatörerna på av-
delningen känner trötthet eller smärta i ländrygg (6 respektive 8 st.), nacke (5 re-
spektive 4 st.) och axlar (6 respektive 7 st.). Några känner även domningar i 
nacken (3 st.). Dessa problem kan ha ett samband med arbetet på avdelningen 
där nästan alla av de tillfrågade besväras av tunga lyft (19 st.) och många av då-
liga arbetsställningar (13 st.). Andra faktorer som kan påverka operatörerna be-
lastningsergonomiskt är att arbetet upplevs enformigt (13 st.), stressigt (11st.) 
Och att operatörerna utsätts för kalldrag (11 st.) eller värme (11 st.) beroende på 
om det är vinter eller sommar. Operatörerna får även stå mycket i sitt dagliga 
arbete vilket också upplevs mycket belastande (17 st.).  

INTERVJUER

Jag observerade operatörer när de fyllde i enkäterna och upptäckte att några av 
dem fyllde i enkäten mycket hastigt. Jag blev osäker på om de över huvud taget 
var intresserade av ett samarbete och bestämde mig därför att i nästa steg, efter 
enkäten var sammanställd, att intervjua några operatörer för att reda ut detta. Sju 
operatörer ställde upp på intervju och tillsammans gick vi bland annat igenom de 
sammanställda svaren från enkätstudien. Under intervjuerna fick operatörerna 
fritt kommentera varje frågeställning men även ta upp annat som inte ingick i 
enkäten. Dessa intervjuer gav mig mycket kompletterande information som inte 
framkom i enkäten. Bland annat vilka artiklar som ställde till problem av olika 
slag för operatörerna men även bredare information kring arbetet på avdelningen 
och vad detta innebar ergonomiskt för dem.  
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OBSERVATIONER 

Efter intervjuerna gjorde jag nya observationer där jag denna gång studerade 
arbetet mer noggrant. I intervjuerna framkom att de var endast några fåtal av ar-
tiklar som var riktigt besvärliga att hantera. Jag ville därför studera arbetet med 
dessa artiklar och samtidigt föra diskussioner med operatörerna på avdelningen. 
Jag videofilmade även vissa arbetsuppgifter. Jag ställde upp två kameror vid 
varje station för att fånga upp arbetsrörelser från två vinkelräta håll. Jag lät ka-
merorna gå tills arbetsmomentet med en viss sorts artikel var slutförd och starta-
de om dem igen då operatörerna började hantera en ny artikel. Där emellan ob-
serverade jag alla andra aktiviteter som utspelade sig på avdelningen. Samman-
lagt filmade jag i några dagar men bara korta stunder varje gång. Artiklarna 
kommer till avdelningen i olika omgångar och varje omgång ser olika ut. Av-
delningen är till stor del beroende av orderingången som bestämmer i vilken 
ordning artiklarna ska behandlas varför det var svårt att organisera och få konti-
nuitet i arbetet. Detta system är i och för sig bra, ur ett ergonomiskt perspektiv, 
för operatörerna på avdelningen men för mig som observatör ställde detta till 
med en del problem eftersom jag hade ett intresse av att filma arbetet med de 
mest belastande artiklarna. Jag filmade trots allt en stund när jag ändå var på 
plats. Jag fick åka därifrån och invänta samtal från en anställd. Vi hade bestämt 
att han skulle ringa upp mig när det var dags för de specifika artiklarna. 

Nedan följer en resultatsammanställning från enkäten, intervjuerna och observa-
tionerna. Avsnittet är av beskrivande karaktär där jag blandar mina egna åsikter 
kring arbetet, verktyg och utrustning med operatörernas svar från diskussioner, 
enkäter och intervjuer. Denna beskrivning är inte nödvändig för att belysa hur 
och till vad manikinprogram ska eller bör användas men den ger en god inblick i 
hur en förändringsprocess kan gå till och vilka aspekter som måste beaktas vid 
ett utformningsprojekt.

PROBLEMIDENTIFIERING 

Från svetsavdelningen som ligger intill levereras alla artiklar till ytbehand-
lingsavdelningen och personalen där tar inte alltid hänsyn till hur artiklarna ska 
lastas av från pallarna. En operatör nämner att robotarna som lastar artiklarna på 
pallar efter svetsning är programmerade att lägga artiklarna på ett speciellt sätt, 
utan hänsyn till ergonomiska aspekter kring huruvida artiklarna senare ska lyftas 
av från pallen. En anledning är utrymmesbrist nämner en intervjuad. Det har bli-
vit en del förändringar med åren men dock utan större framgång och samarbetet 
med svetsavdelningen har snarare minskat än ökat enligt operatörerna. 
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Vid pålastningsstationen (figur 32) innebär arbetet, förutom pålastning av artik-
lar, framkörning av artiklar till stationen. Det är också mycket arbete med han-
tering av tomma pallar eftersom antalet artiklar som passerar stationen under ett 
arbetsskift kan uppgå till hundratals. Pallarna ska ofta även vändas och transpor-
teras bort från stationen. Vid denna station innebär arbetet mycket tunga manu-
ella och obekväma lyft som är påfrestande för kroppen och även om det vid 
denna station finns ett lyfthjälpmedel i form av en så kallad muskel (figur 33) så 
är det inte alltid den används. Operatörerna tycker att den är tung och obekväm 
att hantera. 

Figur 32. Bilder från pålastningsstationen på ytbehandlingsavdelningen. 

Till muskeln finns ett antal verktyg som är konstruerade för lyft av olika sorters 
artiklar (figur 33). Dessa verktyg är dock inte alltid optimalt anpassade efter var-
je specifik artikel och kan därför orsaka problem vid lyft. Muskeln används mest 
till de tyngsta artiklarna, dock inte alltid. En del av operatörerna tycker att den är 
otymplig att använda och dessutom långsam vilket leder till att operatörerna 
hellre lyfter tunga artiklar för hand. Muskeln är inte heller justerbar för olika 
längd på människor. Detta leder också till att operatörerna får böja sig kraftigt 
vid hantering av vissa artiklar.  

Figur 33. Muskel och ett verktyg till muskeln. 
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Artiklarna spänns inte alltid fast i verktyget vid lyftet och kan, vid för hastiga rö-
relser och på grund av sin tyngd, glida på verktyget och åstadkomma kraftiga 
svängningar i muskeln. För att parera rörelsen innebär detta tvära vridningar av 
kroppen vilket orsakar onödiga belastningar. Om muskeln förflyttas för fort i 
sidled blir den därmed också svår att stanna och samma belastande moment upp-
står här.

Avlastningsstationen (figur 34) som är den andra stationen på den studerade av-
delningen används vid avlastning av färdigbehandlade artiklar som kommer di-
rekt från ytbehandlingen. Arbetet som utförs vid stationen består av ett flertal 
arbetsmoment. Artiklar lastas av från vagnar som transporterar artiklarna efter 
banor monterade i taket och ner på pallar som står på golvlyftar några meter 
ifrån själva stationen. Förutom själva avlastningsmomentet så innebär arbetet 
mycket emballagehantering, pallbyggnation, och bandning av färdigpaketerade
pallar.

Figur 34. Bilder på avlastningsstationen från två olika vyer. 

Arbetet vid avlastningsstationen innebär, liksom vid pålastningsstationen, 
mycket tunga lyft och obekväma arbetsställningar. Det är även mycket trångt vid 
stationen. Pallar, emballage och annan utrustning är placerat runt hela arbetsom-
rådet (figur 34). Ett belastningsergonomiskt problem vid denna station är att 
operatörerna först måste gå ett antal meter med artiklarna innan de kan läggas i 
lådan. Detta leder till vridna kroppsrörelser under kraftig belastning. Antalet ar-
tiklar som passerar stationen på en arbetsdag kan liksom vid pålastningsstatio-
nen uppgå till flera hundra. Detta medför en stor påfrestning på operatörerna. 
Även vid avlastningsstationen finns det idag lyfthjälpmedel i form av två telfrar. 
Dessa fanns inte vid projektets början utan har tillkommit under projektets gång. 
Telfrarna är utrustade med vakumsug så att vissa artiklar kan sugas fast och lyf-
tas ner på pallar utan att handkraft behöver användas. Lyftarna kan dock inte an-
vändas till alla sorters artiklar. 

Vid avlastningsstationen finns två golvlyftar för höjdjustering av de pallar som 
färdigbehandlade artiklar ska packas ner i (figur 35). Lyftarna har heltäckande 
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sidor för att klämrisk skall undvikas. Detta innebär att operatörerna måste stå 
med tåspetsarna mot sidan av lyftarna och därmed hamna längre ifrån lådan då 
artiklar ska lastas ner i lådan. Momentet innebär en halkrisk på grund av sämre 
balans i detta läge. Resultatet av momentet blir ofta stora kroppsliga belastning-
ar. Ofta låter operatörerna golvlyften vara i det lägsta läget istället för att kunna 
sticka in fötterna under pallen och på detta sätt få stöd vid lyftet. Paketeringen 
av artiklarna sker efter speciella instruktioner som finns vid avlastningsstatio-
nerna packas oftast i kragförsedda pallar enligt instruktioner från kunden. Pake-
teringen är ibland svår att utföra efter kundens krav och detta leder många gång-
er till att operatörerna överbelastas. Störst besvär vid dessa moment känner ope-
ratörerna i ryggen eftersom det vanligtvis handlar om framåtböjda arbetsställ-
ningar med tunga artiklar.  

Figur 35. Två olika bilder på golvlyftarna, Notera det heltäckta sidoskyddet. 

Vissa artiklar som lastas på ställs först på golvet innan kroken hakas på plats (fi-
gur 36). Hissen körs sedan ner under huvudhöjd och artiklarna hakas på plats på 
vagnen. Eftersom öglorna på trolleyvagnen är skymda av sidostycket innebär 
momentet att operatören måste böja sig ner för att kunna se öglan som kroken 
ska hakas på. Den böjda kroppsställningen, oftast med vridet huvud, medför på-
frestningar.

Figur 36. Till vänster en operatör som hakar på en artikel. Till höger en bild på öglorna och 
det skymmande sidostycket på Trolleyvagnen. 
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Det är många olika typer av artiklar som ska behandlas och alla är inte besvärli-
ga att hantera enligt operatörerna (figur 37). En del artiklar är lätta i vikt (bilaga 
4) och geometrin medger ofta att artikeln kan lyftas utan några problem. Arti-
keln kan dock produceras i stora serier vilket innebär långa stunder med repetiti-
va lyft och med framåtsträckta armar och böjd kropp vilket i kan vara belastande 
för kroppen.  

Figur 37. Två bilder som visar en operatör i arbete med att lasta på balkar. 

Avlastning av vissa balkar sker ofta med armar ovanför axelhöjd (figur 38). 
Operatörerna nämner att avlastningen går snabbare om de låter bli att sänka 
vagnen under hela avlastningsprocessen. Vissa operatörer svingar balken på hög 
höjd med händerna ovanför axelnivå, och ibland även ovanför huvudnivå, från 
ena handen till den andra och ner i lådan i en gungande arbetsställning. I detta 
fall är det inte bara tyngden av artikeln som är en belastningsfaktor utan även 
antalet artiklar som hanteras och tiden som arbetet pågår. Operatören står ofta 
också still på ett ställe och sträcker sig efter balken och på detta sätt utsätter 
kroppen för extremlägen vilket kan vara skadligt.

Figur 38. Bilderna visar exempel på arbete med armar i högt läge vid avlastning. 

Flera av artiklarna är dåligt lastade på pallarna, ur ergonomisk synpunkt. Hänsyn 
tas inte till dem som ska lasta av artiklarna från pallarna. Detta leder många 
gånger till dåliga arbetsställningar för dem som lastar av artiklarna. I vissa fall 
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finns också stor risk att artiklarna faller ner och skadar operatörerna. En operatör 
nämner att vetskapen om risken att få en fallande balk på foten medför att de 
står en bit ifrån när de lastar artiklarna vilket medför extremlägen för kroppen. 
De står dessutom ofta på ett ben för att balansera lyftet (figur 39). Operatörerna 
använder inte heller alltid de pallyftar som finns för att kompensera nivån på 
pallen då ett lager har lastats av vilket orsakar mycket framåtböjda arbetsställ-
ningar.

Figur 39. Till vänster en operatör på säkert avstånd från fallande artiklar och till höger en ope-
ratör i arbete med böjd rygg. 

Vissa av artiklarna som kommer till avdelningen är paketerade i lådor (pallar 
med kragar) och är mycket besvärliga att lyfta upp. Operatörerna måste böja sig 
maximalt för att nå artiklarna som ligger längst ner i lådan. En operatör nämner 
att orsak till att kragarna inte plockas bort allteftersom nivån sjunker är att pal-
larna återanvänds på avdelningen och operatörerna slipper bygga om pallen 
igen.

En operatör nämner att vissa artiklar är extra svårhanterliga vid pålastning (figur 
40). Artiklarna kräver inte bara att operatören böjer sig ner i lådan efter dem 
utan också att artikeln måste vickas lös först innan den kan lyftas upp ur lådan. 
Orsaken är att de hakar fast i varandra på grund av sin komplicerade geometri 
och placering i lådan. Vid avlastning är det samma problem med artikeln fast 
omvänt. Artikeln är svår att placera rätt i lådan på grund av den komplicerade 
geometrin och detta innebär arbete under långa stunder med böjd rygg. Pakete-
ring i lådor av färdiglackerade artiklar kräver också en större noggrannhet i han-
teringen eftersom inga lackskador får uppstå. 
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Figur 40. Till vänster i bild en besvärlig artikel att hantera och till höger en liten artikel som 
produceras i stora serier. 

Det finns artiklar som inte i sig väger så mycket och orsakar problem på grund 
av dess tyngd (figur 40). Dessa artiklar tillverkas dock ofta i stora serier och blir 
monotona att arbeta med. Arbetet är högfrekvent och innebär också ofta höga 
lyft ovanför axelhöjd vilket i sin tur innebär långa perioder av statisk belastning.

Krokarna som artiklarna hängs upp i finns i några olika varianter, bland annat 
enkelkrokar och dubbelkrokar av olika längd (figur 41). Vissa av dem fastnar i 
artikeln efter ytbehandling och faller ner då artikeln ska lastas av. Krokarna har 
vassa spetsar och kan orsaka personskada då de lossnar från vagnen vid avlast-
ningen och ramlar ner på operatörerna. En operatör nämner att det vid flera olika 
tillfällen har gjorts försök att förbättra dessa krokar. Det är dock inte lätt att ut-
forma en krok som både lossnar lätt vid avlastning och som inte orsakar lack-
skador.

Figur 41. Olika modeller på krokar. 

Arbetet vid båda stationerna innebär många arbetsmoment med armar över axel-
höjd. Ett exempel på ett arbetsmoment som orsakar detta är krokpåhängning och 
avhängning. Krokar går snabbt att haka på plats och haka av och operatörerna 
tycker det känns onödigt att sänka hissen till en ergonomiskt bättre nivå bara för 
en kort stund (figur 42). Operatörerna anser att det blir mindre spring med att 
sänka och höja hissen till rätt nivå om de låter vagnen vara på den nivå den har 
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då den kommer till stationen. Trots krokarnas lätta vikt kan arbetet bli mycket 
belastande om vissa muskelgrupper får arbeta statiskt under längre stunder. 

Figur 42. Påkrokning och avkrokning. 

MODELLERING AV MILJÖ OCH ANALYSER I JACK 

När problemidentifieringen var klar var nästa steg att testa manikinprogrammet 
Jack och dess integrerade analysverktyg, vilket för mig var ett av de mest ange-
lägnaste stegen i projektet. Jag ville studera några av de på avdelningen före-
kommande och till synes besvärliga arbetsmomenten. Så långt i projektet hade 
jag gjort egna subjektiva bedömningar av olika arbetsställningar och arbetsmo-
ment och nu var det dags att analysera dessa i manikinprogrammet. Jag var ock-
så mycket intresserad av att få svar på vad som krävs för att schematiskt kunna 
bygga upp delar av en arbetsstation eller avdelning. En tanke var att miljön se-
dan skulle utgöra grund för vidare diskussioner med de berörda på avdelningen. 
En annan tanke var att miljön senare skulle kunde användas vid animeringsför-
sök av olika arbetsmoment. 

Delstudie 1 visade på olika problem vid geometrihantering och vid modellering 
av miljöer och detta projekt gav mig nu möjlighet till egna försök. Jag ville byg-
ga upp en enkel miljö på ett liknande sätt som användarna i delstudie 1 och till 
en början sökte jag därför efter karakteristiska och viktiga, för analysen, detaljer 
i miljön som även de anställda lätt skulle känna igen på sin arbetsplats. Jag stu-
derade filmerna från avdelningen och valde ut specifika föremål som jag ansåg 
behövas. Jag var även på plats på avdelningen så att jag lätt kunde mäta upp fö-
remålen jag valt ut. En lastpall med kragar, en trolleyvagn och en hiss som för 
trolleyvagnen upp till conveyorbanan i taket var några viktiga detaljer liksom 
själva artikeln som skulle hanteras. Conveyorbanan hade dock mycket kompli-
cerade geometri vilket medförde att den inte gick att modeller upp i manikinpro-
grammet. Den kändes också speciellt viktig att modellera eftersom jag senare 
planerat att använda den vid animeringsförsöken. Det finns dock importmöjlig-
heter i programmet Jack och jag kontaktade därför en anställd som, enligt tips 
från en operatör, hade tillgång till vissa färdiga 3d-geometrier från avdelningen. 
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Det uppstod dock problem vid import av dessa geometrier eftersom programva-
ran Jack inte klarade av att översätta filformaten. Jag fick då ta hjälp av andra 
CAD-program (Ideas och Studio Tools) för att kunna modeller upp dessa geo-
metrier och sedan exportera dessa filer i ett format som kan läsas in programmet 
Jack. Det uppstod dock komplikationer med vissa geometrier. De var uppdelade 
i en mängd små segment som gjorde det omöjligt för mig att använda dem på 
det sätt jag tänkt. Jag ändrade därför strategi och försökte få fram ritningar från 
företaget på den studerade avdelningen och dess interiör (bilaga 5). Arbetet var 
tidsödande och besvärligt men efter en tid lyckades jag till slut få fram skalenli-
ga ritningar på avdelningen som hjälpte mig i mitt modellerande även om inte 
detta heller var helt problemfritt. Ritningarna var inte uppdaterade vilket med-
förde att vissa detaljer i miljön inte fanns eller var flyttade. Ritningarna var inte 
heller måttsatta vilket medförde att jag fick använda mig av en linjal för att mäta 
upp alla avstånd och storlekar på detaljer. Arbetet med att modellera upp miljön 
blev därför besvärlig och tidsödande. Delstudie 1 visade också på liknande pro-
blem vid geometrihantering även om användarna i delstudie 1 arbetade med 
andra typer av geometrier.  

Allt eftersom geometrierna blev klara placerade jag ut dem i den tredimensionel-
la miljön i Jack. För att få alla detaljer på rätt plats i förhållande till varandra och 
även i förhållande till den övriga miljön fick jag mäta upp och placera ut vissa 
referensgeometrier. Jag utgick ifrån bland annat hissens placering men även från 
andra geometrier som exempelvis pallar, manöverbord för hissen och annat ma-
terial som fanns runt området. Detaljerna som jag modellerade i andra CAD-
program och importerade till Jack fick vid import en default färgsättning (en 
grundfärgsättning) vilket medförde att jag fick färgsätta alla detaljer på nytt i 
Jack. Alla detaljer som importerades fick även vridas 90 grader innan jag kunde 
placera ut dem i miljön eftersom koordinatsystemen i de olika programmen har 
olika grundinställningar. Arbete gick dock rätt smidigt när man väl fick ”kläm” 
på detta och det finns många bra snabbkommandon i Jack som underlättade ar-
betet med att placera ut föremålen. 

Efter att jag modellerat upp en mycket schematisk miljö vid arbetsstationen var 
det nu dags för belastningsergonomiska analyser. Problemidentifieringen ovan 
visade att många av arbetsmomenten på ytbehandlingsavdelningen är av liknan-
de karaktär. Jag har därför valt att analysera enstaka arbetsställningar som där-
med fått representera ett flertal olika arbetsmoment. Gemensamt för många av 
arbetsställningarna är att de innebär kraftigt framåtböjda kroppspositioner i olika 
varianter. En del av dessa moment utförs med stöd av båda fötter i golvet och 
andra moment utförs med bara det ena benet som stöd. En del av dessa innebär 
tunga lyft och andra lätta lyft men å andra sidan fler lyft. Andra vanligt före-
kommande arbetsställningar innebär lyft med armar långa stunder ovanför axel-
höjd varför jag även valt att studera dessa moment närmare. Till min hjälp an-
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vände jag åter igen filmerna från avdelningen som jag redigerat till hanterbar 
storlek i ett datorprogram. Innan jag klippt ner filmerna studerade jag dem noga. 
Jag räknade antal lyft som operatörerna utförde vid varje moment och jag stude-
rade tider mellan varje vagn för att på detta sätt få rätt förutsättningar inför ana-
lyserna i Jack. 

I Jack finns några alternativa analysverktyg att välja mellan vid belastningsergo-
nomiska analyser. Man kan bland annat analysera belastningar på överdelen av 
kroppen med analysverktyget (RULA) och man kan analysera belastningar i 
ländryggen med analysverktyget (LowerBack Analysis) och man kan analysera 
helkroppsarbete med OWAS (Ovako Workingposture Analysis System). Det 
finns även andra analysverktyg men jag har valt att utnyttja dessa tre nämnda ef-
tersom de kan analysera liknande problem av den typen som operatörerna på av-
delningen har. I de flesta analysverktygen som finns i Jack kan man fylla i nöd-
vändig indata i olika protokoll som grund för lyftet eller arbetspositionen som 
ska analyseras. Möjlighet finns att ange bland annat specifik vikt på laster och 
om arbetsmomentet utförs med god balans eller om arbetet är repetitivt eller om 
det kräver stor muskelkraft etc. Även om jag för varje arbetsmoment sökt de 
mest extrema lägena så har jag i undersökningen valt att konfigurera arbetsmo-
menten på ett så fördelaktigt sätt som möjligt för att analyserna inte ska bli 
överdrivna. Med detta menar jag att jag testat flera olika alternativ i protokollen 
för att sedan välja den minst belastande för den specifika positionen. Jag har 
även varierat positionen på manikinen något i alla analyser för att se hur analy-
sen påverkas av små förändringar i olika riktningar och för att minimera felkäl-
lor vid positioneringen av manikinen. Ett exempel på detta är att först positione-
ra manikinen i ett läge som ser förhållandevis likvärdigt ut med positionen som 
operatören i videofilmen har. Därefter har jag systematiskt böjt exempelvis ryg-
gen lite extra för att se hur analysen påverkas. Jag har även rätat ut ryggen något 
för att se om det påverkar analysen. På ett liknande sätt har jag positionerat hän-
der, fötter och andra kroppsdelar för att se hur de olika positionerna påverkar 
analysen. Genom denna teknik minimeras risker för felbedömningen av belast-
ningarna på kroppen.

I Jack kan man också välja vilken percentil (vilken storlek på människan) man 
vill använda sig av vid analyserna. Jag har inte haft någon anledning att testa en 
specifik storlek på manikinen utan har i de flesta fallen utnyttjat en 50 percentil 
manikin. Jag har i några analyser utnyttjat två olika percentiler (95 percentil Och 
05 percentil) för att visa vilka skillnader som uppstår i belastning mellan en liten 
och en stor person vid samma arbetsmoment. 

På bilderna som följer i detta kapitel syns mest en typ av artikel (balk) men detta 
har ingen påverkan på analyserna eftersom man vid analys endast anger vilket 
grepp operatören håller. Själva geometrin på artiklarna har alltså inte någon stör-
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re betydelse för slutresultatet i analysen såvida inte artiklarna skiljer väldigt 
mycket i storlek. Det som möjligen kan inverka på analysen är om olika geome-
trier måste hållas på något otympligt eller onaturligt sätt så att armar och hand-
leder eller annan kroppsdel vrids överdrivet. Jag har dock i alla analyser försökt 
att manipulera manikinen till en så naturlig position som möjligt för att inte detta 
ska inverka negativt på analysen. 

Jag började mitt arbete med att positionera en manikin i en mycket vanlig posi-
tion likt en operatör som hänger upp en detalj vid pålastningsstationen (figur 
43). Som stöd vid positioneringen av manikinen använde jag mig av filmer på 
operatörerna som utförde motsvarande moment på arbetsplatsen. Filmerna hade 
jag konverterat från videobanden till ett format som kunde spelas upp i datorn. 
Vid uppspelning av filmerna hade jag möjlighet att stoppa filmen vid valfritt 
ställe. Jag har valt olika lägen i analyserna för att visa på vilken betydelse skill-
nader mellan olika positioner.

I det första fallet var inte positioneringen av manikinen speciellt besvärligt efter-
som operatören står upprätt i en inte alltför komplicerad position (figur 43). Ma-
nikinen kan enkelt i Jack positioneras i en liknande arbetsställning med hjälp av 
programmets fördefinierade positioner. Sedan får man manipulera och finjustera 
positionen med olika hjälpverktyg i programmet. När jag väl positionerat mani-
kinen i rätt läge gjorde jag en första undersökning med analysverktyget RULA. I 
protokollet för RULA-analysen fyllde jag i de värden som gällde för arbetsmo-
mentet (vikt, antal repetitioner etc.) och analysen var klar. Ett mycket enkelt för-
farande tyckte jag. Analysen visar att operatörer belastar överdelen av kroppen 
olika beroende på hur momentet utförs (figur 43 och 44). En Grand Scone: 7 i 
RULA visar att just denna position är extremt krävande om man hamnar i den 
regelbundet under ett arbetspass och om vikten är 10 kg eller mer. Åtgärder 
krävs omedelbart enligt analysverktyget RULA. 

Figur 43. En analys av momentet med analysverktyget RULA i programmet Jack. 
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RULA visar på stora belastningar i bland annat bål och armar om operatören 
håller artikeln en bit från kroppen, vilket ofta är fallet då artiklarna hängs upp.  
Vad analysverktyget inte säger är att analysen endast gäller för den ena delen av 
kroppen, den mest belastade. Här kan det bli svårtolkat eftersom man egentligen 
inte har en aning om vilken som är den mest belastande sidan. Man kan tycka att 
den armen som är högst upp är den som belastas mest men så behöver inte fallet 
vara. Den andra armen kan positioneras fel så att den vrids på något sätt som 
inte är så lätt att se vilket kan ge ett helt felaktigt svar. Här gäller det att vara 
mycket noggrann och metodisk vid positionering av manikinen så att riskerna 
för sådana misstag minimeras.  

En ny undersökning med RULA (figur 44) där manikinen manipulerats att stå 
mer optimalt (bättre balans och med armarna närmare kroppen och längre ner) 
vid pålastning av artikeln visar att även om förutsättningarna för arbetsmomentet 
optimeras så belastas manikinen och därmed operatören och en vidare under-
sökning krävs för att eliminera risken för framtida belastningsskador. Vid denna 
optimerade analys, där bland annat armarna förts närmare kroppen, minskade 
belastningen på bålen medan armarna fortfarande belastas för mycket, därav 
Grand Score 4 istället för 7. 

Figur 44. En ny optimerad undersökning med analysverktyget RULA. 

En undersökning av samma position med analysverktyget LowerBack Analysis 
System visar att värdena ligger långt under gränsen för överbelastning och 
kroppsställningen medför därför ingen risk för överbelastning av ländryggen (fi-
gur 45). Jag hade inte heller väntat mig att detta moment skulle ge några större 
utslag i LBA men jag utförde analysen bara för att testa verktyget och för att 
eventuellt senare ha något att jämföra med om arbetsplatsen byggs om. LBA 
analyserar kompressioner och vridmoment som uppstår i diskarna mellan länd-
kota L4 och L5 och en upprätt position som denna ska inte vara skadligt belas-
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tande för de flesta friska arbetare, enligt analysverktyget (med de vikter jag an-
gett i analysen 5-15 kg). LBA är mycket lätt att utföra, det enda som behöver ut-
föras, förutom att positionera manikinen, är att välja vilken last manikinen ska 
ha i händerna. Gränserna för när analysverktyget skall larma för överbelastning 
ställs dock in manuellt vilket betyder att man måste ha goda kunskaper om vad 
NIOSH riktlinjer betyder eftersom LBA bygger på dessa riktlinjer. 

Figur 45. En analys av arbetsställningen med LowerBack Analysis System. 

En annan vanligt förekommande arbetsställning visas nedan (figur 46). I detta 
fall när jag skulle böja ryggen på manikinen var det svårt att bedöma om det är 
ryggraden som operatören böjer vid lyftet eller om det är höftleden som vrids. 
Jag har dock prövat manipulera Jack på båda sätten för att se hur resultaten på-
verkas och den biomekaniska belastningen skiljer sig inte nämnvärt i fallen. En 
undersökning av arbetsställningen med analysverktyget OWAS är mycket enkel 
att utföra. En markering av vilken manikin man tänkt analysera och sedan ett 
klick till och analysen är klar. Resultatet visar att arbetsställningen med ca tio ki-
los last i händerna, (en vanligt förekommande vikt på en artikel) kan vara belas-
tande. Här talar inte heller analysverktyget om under vilka förutsättningar analy-
sen gäller utan det gäller för användaren att ha mycket goda kunskaper om hur 
analysverktyget fungerar och vilken information den faktiskt genererar. Analys-
verktyget rekommenderar i detta fall en vidare undersökning av arbetsmomentet. 
Man kan dock ställa sig frågan ”varför?”. De flesta kan med sunt förnuft konsta-
tera att endast ett lyft av detta slag med den lilla lasten jag använt mig av i denna 
analys (10 kilo) är ofarligt. Detta resonemang gäller för övrigt alla följande ana-
lyser även om jag inte resonerar kring detta vid varje analys. 
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Figur 46. En analys av arbetsställningen till höger med analysverktyget OWAS. 

En ny analys av arbetet i en mer upprätt position med samma laster på händerna 
visar att positionen inte alls är belastande (figur 47). Analyserna visar att det 
skadliga i arbetsmomentet har enligt analysverktyget OWAS att göra med den 
framåtböjda kroppshållningen. Ett test visar att om böjningen undviks så medför 
inte momentet någon risk för framtida belastningsskada. 

Figur 47. En annan analys av en ny arbetsposition med analysverktyget OWAS. 

En undersökning av nedanstående arbetsposition som även den är vanligt före-
kommande på avdelningen visar med analysverktyget OWAS att positionen är 
extremt krävande och skador kan uppkomma på det muskuloskeletala systemet. 
Nödvändiga åtgärder måste sättas in omedelbart (figur 48). Denna position var 
svårare än de tidigare att åstadkomma i Jack. Det var svårt att få fötter, händer 
och huvud rätt positionerade även om jag hade en film på arbetsmomentet som 
stöd. Jag hade placerat ut två kameror som filmade arbetsmomenten från två oli-
ka håll men ändå var det svårt att i alla lägen se hur armar och ben var vridna på 
operatörerna. Det var också ofta trångt på arbetsplatsen med föremål som stod i 
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vägen för kamerorna vilket medför att man inte ser alla positioner på fötter och 
händer etc. 

Figur 48. En analys av en arbetsposition med analysverktyget OWAS där operatören sträcker 
sig efter en artikel som ligger längst ner på pallen. 

Samma arbetsmoment visar med analysverktyget LowerBack Analysis System 
att ländryggen överbelastas något och en modifiering av arbetsmomentet är nöd-
vändigt (figur 49). I denna analys lades lasten enbart på den ena handen och 
gränsen för NIOSH riktlinjer för kompression på L4/L5 (3400N) överskreds vid 
en last på nio kilo. Alltså nio kilo är gränsen för vad en operatör bör lyfta i den-
na kroppsställning. 

Figur 49. En analys av arbetspositionen med analysverktyget LowerBack Analysis System. 

Även analysverktyget RULA talar om att arbetet är mycket krävande. I detta 
läge är det nacke och bål som belastas extremt mycket (figur 50). En Grand Sco-
re 6 talar om att arbetsmomentet måste åtgärdas inom kort.  
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Figur 50. En analys av arbetspositionen med analysverktyget RULA. 

Många arbetsmoment innebär att operatörerna måste böja sig kraftigt för att nå 
artiklar som ligger längst ner i lådor. Detta gäller flera olika artiklar och en ana-
lys av detta arbetsmoment visar, även om inte manikinen belastas med några las-
ter alls i händerna, att det finns risker för överbelastning av ländryggen (figur 
51). I detta moment ligger värdena långt över NIOSH riktlinjer, 5700 mot max 
gränsvärdet 3400N. Positioneringen var relativt lätt att genomföra även om 
Jacks knän ibland ville vrida sig åt olika håll när jag försökte böja benen.

Figur 51. En analys av arbetspositionen med LowerBack Analysis System. 

Arbetsmomentet med att lasta på och av krokar är inte tungt i sig. Momentet 
medför dock att operatörerna arbetar statiskt med vissa muskelgrupper kring ax-
lar och nacke och dessutom med armarna högt ovan hjärtat vilket är belastande. 
En analys med RULA verifierar också detta figur 52). Operatören belastar över-
armar och nacke enligt RULA och en Grand Score: 5 talar om att en förändring 
av arbetsmomentet krävs inom en snar framtid. 
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Figur 52. En analys av arbetspositionen med RULA. 

Samma arbetsställning som ovan visar med analysverktyget OWAS att arbets-
ställningen verkar normal och inga nödvändiga åtgärder krävs (figur 53). OWAS 
utgår dock från tungt helkroppsarbete vilket inte detta moment motsvarar. Man 
får dock ett svar från analysen som kan jämföras med arbetsuppgifter som kan 
uppkomma på en modifierad arbetsplats.  

Figur 53. En analys av arbetspositionen med analysverktyget OWAS. 

Arbetet vid stationerna innebär ofta att operatörerna arbetar i par och därför var 
jag också nyfiken på att studera hur olika storlek på operatörer påverkar belast-
ningen. En viss arbetshöjd kan vara optimal för en längre människa medan den 
kan vara ergonomiskt belastande för den kortare och vice versa. En analys med 
verktyget RULA visar vilka skillnader i belastning som uppstår mellan en 95 
percentil man och en 05 percentil man när de håller ena handen och även blicken 
mot samma punkt (figur 54). Detta moment kan jämföras med operatörerna då 
de lastar av krokar från vagnarna. Den ena operatören belastar mest nacken och 
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överarmen medan den andra belastar underarmen. Därav en Grand Score 5 istäl-
let för Grand Score 3 för den ena operatören. Notera även avståndsmarkeringen i 
bilden längst till höger som visar att det skiljer ca 15 centimeter i höjd mellan en 
stor och liten operatör. Trots den lilla skillnaden i längd dessa emellan visar ana-
lysverktyget RULA på stora skillnader i belastning mellan operatörerna.  

Figur 54. En analys i RULA visar hur olika längd på operatörer belastar kroppen. En 05 per-
centil man i Jack är ca 165 cm lång och en 95 percentil ca 187cm. Skillnaden i lyfthöjd för de 
båda är ca 15 cm. 

Efter att jag utfört alla analyser i Jack började arbetet med att få fram enkla, 
snabba och billiga lösningar på problemen. Problemen var dock mångsidiga och 
skulle, enligt min uppfattning, kräva stora insatser, både ekonomiskt och ar-
betsmässigt, att genomföra. Jag valde därför att föreslå ett antal förändringar 
som jag tror medför en bättre ergonomi på avdelningen, dock utan att ta hänsyn 
till eller kostnader etc., och som företaget i egen regi skulle kunde arbeta vidare 
med. Vissa av dessa förslag handlade om ny utrustning i form av golvlyftar av 
olika slag men även handlyftverktyg i olika utförande. Några av idéerna  model-
lerade jag upp i Jack och jag utförde även nya analyser i Jack för att visa på 
skillnader mot den tidigare arbetsplatsen (figur 55).  

Andra förslag beskrev jag i ren text där jag påpekade att avdelningen måste för-
bättra samarbetet med andra avdelningar och kunder för att komma åt proble-
men med dåligt paketerade pallar och även problemen med att operatörerna 
måste arbeta i dåliga ställningar för att klara kundens krav vid paketering. För-
utom detta innehöll förslaget även teorier kring belastningsergonomi. 
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Figur 55. Ett förslag där två golvlyftar med tiltbord placeras vid pålastningsstationen. En ana-
lys visar att belastningarna på kroppen minskar radikalt om operatören undviker de tidigare 
framåtböjda kroppsställningarna. 

VISUALISERING AV PROJEKTRESULTAT PÅ STORBILDSSKÄRM  

När projektet var slutfört ville jag presentera resultaten för alla berörda på av-
delningen. Jag sammankallade två skiftlag åt gången till en lokal på företaget 
med några veckors mellanrum och presenterade resultaten via en storbildsskärm 
i form av en Power Point presentation. Stegvis gick jag igenom hela projektet 
med problemidentifieringen, enkäten med svarsdiagrammen, vad intervjuerna 
och observationerna visat och hur jag utfört analyserna i Jack och vad de visade 
etc. Sida vid sida på skärmen visade jag också korta filmsekvenser på de analy-
serade arbetsmomenten tillsammans med bilder på analyserna i Jack. Detta gjor-
de jag för att operatörerna själva lättare skulle kunna relatera och koppla ihop de 
identifierade problemen med deras arbete. Kommentarerna blev många och det 
uppstod en del diskussioner kring arbetet på avdelningen och speciellt kring alla 
obekväma arbetsställningar och analyserna i Jack som visade att dessa arbets-
ställningar är mycket belastande för kroppen. Detta är just en av styrkorna med 
manikinprogrammen, att kunna visualisera analyser av arbetsmoment, idéer och 
slutliga förslag på ett sätt som alla förstår och kan diskutera kring. Samtidigt 
drar jag slutsatsen att manikinprogrammen i detta läge kan missbrukas. Ingen av 
de anställda ifrågasatte resultaten från analyserna som jag utfört i Jack vilket vi-
sar att ett expertverktyg som Jack kan vara mycket övertygande, trots att resulta-
ten kan misstämma.    
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FÖRSLAG TILL UTFORMNING MED HJÄLP AV JACK 

Några veckor efter att mitt projekt var slutfört (dock innan jag hade hållit pre-
sentationerna av resultaten för de anställda) kontaktade en projektledare på före-
taget mig på nytt för att diskutera ett vidare samarbete. Han nämnde att de hade 
bildat en projektgrupp som skulle arbete vidare med problemen på avdelningen 
och ville att jag skulle ingå i denna grupp. Som ett första steg skulle hela grup-
pen träffas utanför företagets lokaler för att diskutera hur ett nytt uppdragsdirek-
tiv för en ny förstudie skulle se ut, denna gång med många fler inblandade och 
med ett större engagemang. Förutom företagets egen personal (ca tio personer, 
bland annat skyddsombud, verkstadschef, produktionsledare, processtekniker 
och ekonomiskt ansvariga på företaget, dock inte medlemmar i den nya projekt-
gruppen på ytbehandlingsavdelningen) var två studenter med som hade arbetat 
med ett examensarbete på företaget. På detta möte fick alla presentera nuläget 
inom respektive område och efter detta arbetade vi en hel dag i grupper med att 
ta fram ett nytt uppdragsdirektiv.  

Efter ytterligare en tid var det dags för ett nytt möte och denna gång tillsammans 
med projektgruppen som bildats på ytbehandlingsavdelning. Projektgruppen be-
stod av åtta anställda, två operatörer från varje skiftlag, och projektledaren. Me-
ningen med att bilda denna projektgrupp var att tillsammans med de anställda 
snabbt få till en lösning på hur avdelningen ska kunna klara av att öka produk-
tionen från dagens ca 110 trolleys/dag till 140 trolleys/dag för att kunna möta 
kommande orderingångar. De två som arbetat med examensarbetet tidigare hade 
utfört flödesanalyser av produktionsprocessen och kommit fram till att ytbe-
handlingsavdelningen utgjorde en flaskhals i produktionen. Detta var ett stort 
problem nu när avdelningen måste öka hastigheten ytterligare. Tanken var också 
att klara av produktionsökningen utan att för den skull behöva belasta operatö-
rerna mer än tidigare. Det var här jag och programmet Jack kom in i bilden. 

Det diskuterades en hel del och en idé var att istället för att ha en avlastningssta-
tion och en pålastningsstation så skulle en del av avlastningen flyttas till pålast-
ningsstationen och där skulle en till operatör anställas. Tanken var även att ope-
ratörerna skulle få en större möjlighet till samarbete genom att flytta maskinen 
som bygger pallar till andra sidan av rullbandet vid stationerna och därmed fri-
göra ytan mellan stationerna. Under mötet uppstår flera problem med förståelse 
och en tanke som slår mig under mötet är att detta skulle vara ett bra tillfälle att 
modellera upp viktiga detaljer på avdelningen i Jack för att på detta sätt kunna 
visualisera och testa olika lösningar i grupp. Under mötet diskuteras bland annat 
olika modeller på maskiner som kan banda pallar och var dessa ska placeras. 
Vissa modeller är små men otympliga att använda och andra modeller är stora 
men enkla att använda.
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Jag hade tidigare påpekat att det skulle underlätta om man modellerade upp mil-
jön schematiskt för att kunna testa olika lösningar men ingen var intresserad av 
detta under mötet. Projektledaren ville i första hand forma ett förslag som jag 
sedan i efterhand skulle kontrollera i Jack. Projektledaren påpekar under mötets 
gång att en lösning måste spikas fort för att han sedan ska kunna arbeta vidare 
med utförandet. Han frågar operatörerna om de är överens om förslaget och de 
flesta svara ja. Två konsulter som arbetar med lyftverktyg var inbjudna till mötet 
för att diskutera lyfthjälpmedel. De har dock ingen presentation att visa utan de-
lar ut en del broschyrer som alla fick titta i. Man kommer inte fram till vilket 
verktyg eller lösning som är aktuell för avdelningen vilket resulterar i att alla går 
ut till avdelningen för att titta hur det ser ut och här fortsätter diskussionerna i 
små grupper. De två konsulterna inser dock att det inte finns en enkel lösning på 
problemet.  

Efter en vecka träffas jag och projektledaren igen för att diskutera min roll i om-
byggnaden av avlastningsstationen och pålastningsstationen på ytbehandlings-
avdelningen. I denna ombyggnation ingick en investering i nya förbättrade lyft-
verktyg och jag skulle utföra analyser i Jack av arbetet med ett nytt lyftverktyg 
innan beslut fattas för inköp. Tanken var att i ett tidigt skede kunna avgöra vilket 
lyftverktyg som ger största ergonomiförbättringen för operatörerna på avdel-
ningen. Vi insåg att simuleringsjobbet skulle vara tidskrävande vilket medförde 
att vi var tvungna att avgränsa oss till analys av några få typer av artiklar. Tan-
ken var också att simulera arbetsmomenten i dagsläget innan ombyggnationen 
sker för att få en referens att utgå ifrån. Meningen var att projektledaren skulle 
filma de arbetsmoment han ansåg vara av vikt för att jag sedan i nästa steg skul-
le använda filmerna som stöd vid analyser i Jack, ungefär på samma sätt som jag 
tidigare utfört analyser på företaget. I första hand skulle jag koncentrera mig på 
kritiska lägen i statiska analyser och i andra hand, om möjligt, utföra en anime-
ring över arbetsmomentet. Vi kom även överens om att jag skulle modellera en 
layout med korrekta mått. Projektledaren skulle kontakta mig igen så fort de be-
stämt vilket lyftverktyg de var intresserade av för att delge mig data om verkty-
get inför analysen. Efter detta möte, medan jag inväntade företaget att kontakta 
mig igen, arbetade jag bara sporadiskt med modellering av en layout.  

Efter ytterligare ett flertal veckor jag blev kontaktad igen angående ett nytt 
möte. Väl på detta möte fick jag reda på att företaget redan köpt in ett lyftverk-
tyg till avdelningen utan att kontakta mig före vilket kändes underligt med tanke 
på den långa diskussionen vi fört tidigare. Förklaringen jag fick var att det inte 
fanns några lyftverktyg som skulle passa exakt deras behov utan alla måste mo-
difieras på något sätt på företaget vilket betyder att det inte spelade så stor roll 
vilket de valde. Därför hade de köpt in ett lyftverktyg som var anpassat efter vis-
sa artiklar och skulle det behöva modifieras så utförs detta direkt på företaget. 
Under mötet framkom det även att de strukturerat om på avdelningen. Vissa ma-
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skiner och stolpar på avdelningen hade flyttats och de var i full gång med modi-
fieringar och förslag till förändringar spikades under mötets gång. Jag visade 
under mötets gång för alla i gruppen det jag hittills arbetat fram i Jack vad gäller 
miljön på avdelningen och det uppstod diskussioner kring huruvida vi ska fort-
sätta samarbetet. Jag märkte under mötets gång att det blev svårt att diskutera 
lösningar eftersom det fattades många detaljer i miljön som jag modellerat upp i 
Jack. Projektledaren och jag kom överens om att jag tillsammans med en kon-
taktperson på avdelningen helt fritt skulle forma ett helt nytt layoutförslag över 
avdelningen i Jack. Tanken med kontaktpersonen var att jag i mitt modellerande 
skulle få ett bättre stöd och hjälp med detaljer i miljön.  

Under ett efterföljande möte med projektledaren och min kontaktperson började 
vi att diskutera vilka detaljer som är viktiga att mäta upp och modellera. Detta 
upptäckte vi vara mycket svårt eftersom vi inte var på plats på ytbehandlingsav-
delningen utan satt i ett kontor en bra bit därifrån. Projektledaren fick från min-
net beskriva de, av han ansedda, mest viktiga detaljerna som måste finnas med i 
miljön inför analyserna och diskussionerna i projektgruppen framöver. Efter det-
ta möte gick jag och kontaktpersonen till ytbehandlingsavdelningen för att mäta 
upp resterande av de objekt vi tillsammans ansedde vara av vikt inför diskussio-
nerna.

Vi arbetade i detta första skede ca 2-3 timmar med att mäta upp olika detaljer. 
Arbetet utförde vi till en början med en vanlig tumstock där kontaktpersonen 
mätte upp detaljer och jag ritade en enkel skiss över detaljerna i ett kollegie-
block och förde in måttuppgifterna. Eftersom lokalerna är ganska stora så var 
det svårt och tidsödande att mäta upp vissa avstånd. Det fanns också många ob-
jekt som stod i vägen och gjorde arbetet extra besvärligt.

Vi skaffade därför fram ett laser mätdon som underlättade arbetet väsentligt. I 
detta första skede mätte vi också upp stolpars placering i lokalen och detaljer 
som krokvagnar, hissarna vid arbetsstationerna, mattor, truckar, manöverbord 
etc. I efterhand mailade även projektledaren data kring geometrier som var vik-
tiga att få med. Jag och kontaktpersonen träffades även på min arbetsplats och 
arbetade där med modellen under en tid. Till stöd använde vi oss av de tidigare 
filmerna från avdelningen. Efter en tid när vi ansåg oss ha något att visa de 
andra ville kontaktpersonen att jag skulle skriva ut färgbilder på det vi åstad-
kommit i programmet så att han kunde visa dem för de andra i projektgruppen 
(figur 56 och bilaga 11).
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Figur 56. Ett layoutförslag i manikinprogrammet Jack. 

Efter detta hörde inte projektledaren av sig under ett flertal veckor och jag bör-
jade undra vad som inträffat. Jag kontaktade honom och han nämnde att de hade 
haft svårt att ta hjälp av bilderna som kontaktpersonen visat dem. De hade därför 
gemensamt tagit beslutet att bygga upp en grunduppställning av objekten på av-
delningen för att sedan ändra eftersom.   

Det finns en mängd allmänna problem förknippat med arbetsplatsutformning. 
Man arbetar efter den referensram som finns och ofta handlar den om egna erfa-
renheter av tidigare projekt. Ofta är det också så att projekt utförs snabbt och ef-
fektivt på företag vilket ofta leder till dålig utformning av arbetsplatsen. Det 
finns inte tid för djupare analyser av problemen utan man testar sig snabbt fram 
med olika lösningar. Fungerar inte en lösning så testar man en annan. Det hand-
lar också ofta om brister i kunskap kring hur arbetsplatsutformning skall bedri-
vas eller så handlar det helt enkelt om att man inte bryr sig om arbetsplatsen och 
ergonomin på arbetsplatsen utan koncentrerar sig för fullt på produktionen. 

För att få mer klarhet i dessa frågor bestämde jag mig för att intervjua projektle-
daren en sista gång. 
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INTERVJUER

Under en period efter att jag presenterat slutrapporten för de anställda på ytbe-
handlingsavdelningen intervjuade jag åtta operatörer och projektledaren angåen-
de deras åsikter kring presentationen och metoden jag använt mig av i projektet 
(att utföra en enkätstudie och att filma de anställda när de arbetar och att utföra 
belastningsergonomiska analyser i Jack och visualisera detta för alla berörda i 
projektet etc.). Under dessa intervjuer ställde jag bland annat frågor kring hur de 
har uppfattat projektet och min medverkan med manikinprogrammet Jack. Inter-
vjuerna utfördes på ett liknande sätt som de tidigare under projektet men till 
skillnad från de tidigare intervjuerna hade jag en frågemall (Bilaga 8) som jag 
försökte följa.

Dessa intervjuer visar bland annat på en mycket positiv attityd till min medver-
kan med Jack. Flera har fått sig en tankeställare när det gäller det tunga arbetet 
som bedrivs på avdelningen och nämner att de har fått bekräftat det många länge 
gått och funderat på. En spontan tanke som en operatör fick vid min presentation 
var ”varför håller vi på med det här” och syftar till det tunga arbetet som jag 
analyserade och visade upp i Jack (där Jack larmar för överbelastning). En an-
nan operatör tänkte ”Kroppen kommer att slitas ut om jag fortsätter att arbeta 
som jag nu gör”. En av operatörerna nämner att de diskuterat varför de inte an-
vänder lyftverktygen i större utsträckning och kommenterar ”Sedan när vi såg 
videofilmerna fick man se att man var långt nere med ryggen och så insåg man 
att det är kanske därför man inte använder dem för de är inte bra”. Man fick sig 
en tankeställare. När vi nu försöker få nya i det här nya projektet är det tänkt att 
stenhårt köra med dem, att använda dem så att säga för att lära sig att använda 
dem”. Ytterligare en operatör hade reagerat på presentationen på följande sätt: 
”Att det var mycket rött” Det var mycket små grejer som man inte tänker på. 
Som det här med krokar, hur man står och hänger dem. En del står ju och häng-
er ovanför pallarna för att komma åt att sätta på kroken snabbt. Man börjar 
fundera på det där efteråt när man sett redovisningen. Vi hade en liten diskus-
sion efter redovisningen och då hade en del åsikter, va fan, det var ju rött på vad 
man än gjorde. Jag och Magnus var med på den linjen att det är långsiktigt man 
måste tänka”. En operatör går så långt som att säga: ”Det stämmer jävligt myck-
et” och syftar till de belastningsergonomiska analyserna i Jack som visar hur de 
överbelastar sig. En ytterligare kommentar är ”Ingen har som tänkt på att av-
lastning, att vadå verktyg, det ska ju bara gå fort, Jag är ju så stark, jag tror att 
alla fick en tankeställare”.

Nästan alla intervjuade var också övertygade om att analyserna som jag utför i 
programmet Jack visar tillförlitliga resultat och att jag utfört analyserna på ett rätt 
sätt. På frågan om Jack verkar vara ett bra hjälpmedel för att visualisera problem 
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och nya förslag svarar de: ”Jo det måste jag säga. Av det lilla jag sett verkar det 
vara jäkligt bra, ” Jo! Det tror jag. Det tycker jag, Ja det bästa hittills av vad jag 
sett för visualisering, Jag har ju inte sett något bättre och slutligen Ja, det tycker 
jag”. Enligt operatörerna har det också bedrivits ett hårt arbete för att få fram nya 
lyftverktyg till avdelningen.

Slutligen i projektet intervjuade jag projektledaren för att få hans åsikter kring 
hela projektet. Även vid denna intervju följde jag en frågemall (bilaga 9).  Den-
na intervju gav mig klarhet i en mängd saker som rörde projektet och som jag 
inte tidigare förstått. Parallellt med mitt projekt hade de diskuterat och genom-
fört en hel del förändringar på ytbehandlingsavdelningen som inte jag fick in-
formation om. Ett flertal konsulter var involverade och det hade bedrivits ett hårt 
arbete med att få fram nya lyftverktyg. Under denna process såg inte projektle-
daren någon vits med att ta hjälp av manikinprogram eftersom det inte fanns 
några alternativ att välja mellan när det gäller lyftutrustning. Alla system som 
presenterades för dem fungerade ungefär på samma sätt vilket medförde att det 
kändes onödigt att visualisera arbetet med lyftverktygen i Jack innan det skulle 
köpas in till företaget. Tanken var från början att jag skulle visualisera arbetet 
med några olika lyftverktyg och utföra analyser i Jack för att sedan kunna välja 
det verktyg som medförde bäst ergonomi.  

Projektledarens uppgift var att försöka hitta långsiktiga lösningar på problem 
och han blev anställd medan jag arbetade med första delen av mitt projekt. An-
ledningen till hans anställning var att den tidigare produktionschefen hade fått 
fungera både som produktionsledare och produktionstekniker vilket inte funge-
rade bra. Projektledaren har en bakgrund som tekniker/ingenjör i material och 
bearbetningsteknik och det var dessa kunskaper som saknades på avdelningen 
tidigare. Innan han blev anställd hade företaget för låg produktionstakt och da-
gen efter han fått sin anställning på företaget utförde de en avbrottsanalys för att 
studera var i produktionen det fanns flaskhalsar eller var det kunde uppstå flask-
halsar när produktionstakten nu skulle ökas. De upptäckte under denna avbrotts-
analys att ytbehandlingen hade vissa begränsningar för en produktionsökning 
och ville nu arbeta med att effektivisera avdelningen. Idéer började diskuteras 
och från början var det inte meningen att detta arbete skulle bli så stort men allt 
fler blev involverade och fler problem upptäcktes och till slut var det så stort att 
de kallade det för ett projekt. Parallellt med denna process hade jag arbetat med 
mitt projekt och blev av den anledningen involverad i detta projekt.

I projektet sattes delmål upp och ett av dessa delmål var att öka produktionstak-
ten men utan att belasta operatörerna mer än tidigare. Tvärt om så ville de få ar-
betet till att flyta smidigare och lättare genom små förändringar som exempelvis 
installera nya lyftverktyg, programmera om conveyorbanan, optimera palltrans-
porter etc. För att få bättre plats att arbeta vid en station var de tvungna att flytta 
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en stolpe. Även en dator placerades mer centralt för att underlätta operatörernas 
arbete.

Under hela projektet har projektledaren arbetat på egen rutin och inte följt någon 
systematisk arbetsmetod.  Kommentarer till detta var ”Följt och följt, jag har tit-
tat på dem men” och ”jag har kört på egen rutin om man säger så”. Han spinner 
vidare och nämner ”det var ju ganska akut också. Det har en förmåga att gå 
ganska fort på det här företaget när det väl händer” vilket jag också fått en 
känsla av under projektets gång. Projektledaren har under projektets gång fått 
göra egna aktivitetslistor och mötesprotokoll där han för varje möte beskriver 
vad de har uträttat sedan det senaste mötet och vad som måste göras fram till 
nästa möte. Där emellan har det utförts en mängd aktiviteter på olika håll. Han 
nämner under intervjun att de studerat bilderna som jag och kontaktpersonen ta-
git fram och beskriver att dessa inte gick att använda. En orsak var att operatö-
rerna ville se hur kablarna skulle dras vid stationerna vilket skulle bli svårt och 
att simulera. Därför hade de tagit beslutet att ställa upp objekten som de tror att 
de vill ha det och sedan flytta om allt eftersom. De vet vad som behövs vid varje 
station nämner han.  

När jag ställer frågan om hur han upplever att projektet gått svarar han ” jag
tycker att det har gått bra, det har varit, det har gått snabbt, förvånansvärt 
snabbt mot vad jag är van vid. Det händer saker” vilket än en gång visar på en 
effektivitet som kanske krävs på ett företag men som inte alltid fungerar om man 
ska arbeta ergonomiskt med arbetsplatsens utformning. Han nämner vidare att 
det handlar om tid och resurser vilket han haft tillgång till i detta projekt. Han 
har dock fått ta de flesta besluten själv och därmed saknat en styrgrupp att ”bol-
la” emot.

När jag ställde frågan om hur han tycker att förslag ska visualiseras svarar han 
”där tror jag faktiskt att vi kan använda oss av det här Jack. I dagsläget vet jag 
inte att det gav så mycket faktiskt men däremot om du gör, säg att vi ska dra om 
conveyorbanan, du gör lite större ombyggnader. Då kan du rita upp detta smi-
digt i Jack och i 3d. Och då är det lätt att se och föreställa sig hur det ska se 
ut”. Jag nämnde då att vi testat just det tidigare i projektet men det verkade inte 
fungera ändå. Han svarar då ” Jag tror helt enkelt vi får inse begränsningar med 
programmet, blir det för mycket detaljer då blir det svårt, du får lägga ner så 
himla mycket tid på programmet för att det ska ge någonting och frågan är om 
vi inte vinner i tid som vi har gjort eller det är jag helt övertygad om, annars 
skulle vi inte gjort så, att vi kör vår lösning och sedan förbättra eftersom. Men 
när det gäller större grejor, till exempel slå ut en vägg, göra om conveyorn, flyt-
ta hissar osv. då tror jag att det kan vara användbart”.
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Jag frågar också om min presentation av resultaten i Jack påverkat deras projekt 
på något sätt och han svarar ” ja det har den gjort. Det var som du sa och som 
killarna också sa man fick en aha-upplevelse, liksom förstod var det belastade. 
Jag insåg att det är tunga moment. Man vet ju när man står där, man vet ju var 
man har ont men att, ja tyckte det var bra, det var väl, fått ske lite extra press på 
det här med att det ska vara, att vi har lyft, jag tror inte det hade varit lika utta-
lat om vi inte hade sett det”. Jag frågar också under intervjun vad han anser att 
det finns för fördelar och nackdelar med programmet och han svarar ”då tänker 
jag främst på när man ser gubben hur han belastas och de bitarna, det tycker 
jag är en bra grej, man ser när ryggen blev röd med en sådan här remsa eller 
vad man säger. Det visualiserar väldigt bra. Du ser ju, jaha, o fan då vet man 
det är inte bra. Man ser ju bra var det belastar. En sak som jag, en specifik sak 
som jag tänkte på var det här med krokarna där man står och tittar upp och ska 
hänga krok. Det står ju där att man får ont i nacken” vilket är liknande svaren 
från operatörerna. Programmet upplevs inte som något ” mumbo jumbo” som 
han uttrycker det utan det upplevs trovärdigt och användbart Han ser inte heller 
att de skulle bli sämre på något sätt ifall programmet används vilket följande 
kommentar visar ” ja det blir knappast sämre av det, frågan är bara när man 
ska använda det. Det är bra att göra som vi gjort nu, före, det kan ju vara ett 
sätt att bevisa ett problem som man har. Det är en helt annan sak om killarna 
säger att det är ett tungt arbete än att man verkligen kan visa det. På något sätt 
är det nog lättare att övertyga ledningen”.

Avslutningsvis ställer jag frågan ifall de tänker arbeta vidare med projektet och 
vad är i så fall nästa mål. Han svarar ” det blir väl aldrig färdigt. Nästa steg när 
vi kommit igång med det här och kör på det här sättet, ett steg som hela tiden 
kommer att utvecklas det är verktygen. Vi får hela tiden in nya balkar, vi kom-
mer att fokusera över nya lyftverktyg men även på de vi har, förbättra dem hela 
tiden. Nästa steg blir att se var vi har nästa flaskhals. Gå igenom en avbrotts-
analys igen fast vi vet idag var de är, det är blästern, det är pulvern. Vi kan även 
trimma ugnstider och sådana saker. Sedan måste vi göra en utvärdering på pro-
jektet. Då ska vi ha uppnått vad vi, om man kan kalla det, ett bra läge, att vi vet 
att vi kör på rätt sätt. Det kommer att ta ett tag innan man gör den”.

EN KORT SAMMANFATTNING AV DELSTUDIE 2 

Denna studie visar att manikinprogram tycks ställa stora krav på användaren i 
ett förändringsprojekt i samarbete med ett industriföretag. Att komma in på ett 
företag som förändringskonsult och arbeta med förändringar med ett manikin-
program som verktyg kräver inte endast kunskaper i programvaran. Det kräver 
även generella kunskaper kring terminologin som används på arbetsplatsen, om 
ergonomi och om CAD.  
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För att kunna föra en diskussion med de anställda på lika nivå måste man förstå 
och hantera den terminologi som finns på den specifika arbetsplatsen. Maskiner, 
verktyg och andra objekt skiljer sig ofta mellan arbetsplatser och kunskapen 
kring detta kan bara erhållas genom diskussioner med anställda och det kan ta 
tid att sätta sig in i alla termer. Detta är ett generellt problem och kan försvåra 
arbetet med manikinprogram. Speciellt gäller detta då nya layouter skall formas 
i programmen som vi gjorde i detta projekt. Här utgjorde dock min kontaktper-
son ett mycket gott stöd.   

Förarbetet inför analyser i programmet kräver dessutom kunskaper kring arbets-
platsutformning och om hur man systematiskt samlar in data om arbetsplatsen 
och arbetet som utförs där. All data måste sedan också analyseras på olika sätt 
och bedömas subjektivt för att kunna användas vid analyserna i manikinpro-
grammet. För att kunna bedöma kritiska arbetspositioner krävs bland annat goda 
kunskaper om människan och dess förutsättningar vad gäller fysiskt arbete (be-
lastningsergonomi). Man måste också ha mycket goda kunskaper om analys-
verktygen i programmen som utnyttjas vid analyserna. Det är mycket lätt att ut-
föra en ”käck” analys (som en respondent i delstudie 1 uttryckte sig) men det är 
svårare att utföra en korrekt analys. Man måste ha klart för sig vad analysverk-
tyget genererar för information och under vilka förutsättningar detta gäller. Re-
sultaten från analyserna är dessutom lätt att misstolka.  

Att bygga upp avancerade modeller av arbetsplatser i manikinprogrammet Jack 
kräver kunskaper i andra CAD-program. Manikinprogrammet inrymmer inte 
alla detaljer som behövs för att man skall kunna bygga upp en miljö och det 
finns inte heller möjligheter att skapa mer avancerade modeller direkt i pro-
grammet. Att simulera virtuella arbetsmiljöer tar därför mycket tid i anspråk.  

Ett utformningsprojekt går ut på att förändra något på den befintliga arbetsplat-
sen. Det kan exempelvis handla om att skaffa fram nya lyftverktyg som i detta 
projekt eller någon annan utrustning. I mitt projekt bestod uppdraget av att ana-
lysera arbetet på avdelningen och att ge förslag som medför en bättre ergonomi 
på arbetsplatsen. Jag har förutom att jag arbetat med Jack arbetat en hel del med 
förslag till förbättringar. Detta har inneburit att jag sökt information kring ut-
rustning av olika slag som skulle kunna underlätta arbetet på avdelningen.  

Projektet på företaget genomfördes mycket snabbt vilket inte medgav mycket tid 
över för samarbete, förutom då jag arbetade tillsammans med min kontaktperson 
med layoutförslagt. Under tiden som jag arbetade enskilt med programmet Jack 
arbetade projektgruppen med flera förändringar som inte jag hade någon insikt i. 
Jag anser att detta utanförskap försvårar samarbetet radikalt.
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Arbetet med manikinprogrammet Jack genererar en mängd data i form av filmer, 
bilder, resultat från analyser och kommentarer som kräver en systematisk han-
tering.

Flera operatörer nämnde i intervjuerna att det efter min slutpresentation uppstod 
mycket diskussioner bland de anställda kring ergonomi och huruvida de belasta-
de sig och hur de skulle klara av ett arbete utan att få problem i framtiden. Även 
projektledaren nämnde i intervjun att fokus på ergonomi hade ökat markant efter 
min presentation. Detta ser jag som en mycket positiv effekt av användandet av 
manikinprogrammet Jack. 



100



101

DELSTUDIE 3: STUDENTERS SYN PÅ JACK – EN 
UTVÄRDERING 

Denna studie har genomförts som ett moment i samband med undervisning på 
en akademisk institution. Universitetsstudenter som arbetat med programmet 
Jack i undervisningssammanhang under en läsperiod har fått fylla i en enkät (bi-
laga 10) för att delge sina åsikter kring användandet av programmet Jack. Ett 
syfte med studien har varit att få svar på hur oerfarna användare, i detta fall stu-
denter som inte tidigare arbetat med manikinprogram, uppfattar programmen 
vad gäller användningen av programmet. Ett annat syfte har varit att jämföra re-
sultatet från studien med resultatet från delstudie 1 för att på detta sätt hitta lik-
heter eller skillnader kring hur olika erfarna användare av programmet Jack eller 
manikinprogram i allmänhet uppfattas.  

I genomsnitt har studenterna arbetat ca 55 timmar per person med programmet 
Jack och de flesta ansåg att de inte saknat några förkunskaper inför arbetet med 
programmet Jack. Endast fyra av totalt 56 tyckte att de hade för lite ergonomi-
bakgrund. Två svarade att det som behövdes lärde de sig under kursens gång. En 
student hade problem med systemkunskaper och en hade önskat ha kunskaper i 
ett annat CAD-program för att kunna skapa föremål och miljöer. 

Själva helhetsintrycket av programmet Jack är positivt. På en skala från 1 till 5 
där 1 står för ”Mycket dåligt” och 5 för ”Mycket bra” var det genomsnittliga 
värdet 3,65 vilket jag tolkar som positivt till programmets fördel. 

Av 48 svar ansåg 43 studenter att det finns positiva saker med Jack. Kommenta-
rerna var många och handlade bland annat om att programmet är lättanvänt och 
att det är bra att kunna visualisera ergonomiska problem vid olika arbetsmoment 
och arbetsplatser med en människa i centrum. Möjligheten att direkt i program-
met kunna utföra flera typer av ergonomiska analyser av arbetsmiljöer var också 
mycket uppskattat liksom animeringsmöjligheten. Flera kommenterade också 
programmet som ”roligt”, ”översiktligt” och ”illustrerande”.

Av 54 svar ansåg 49 studenter att det finns något negativt med Jack. De mest 
frekventa kommentarerna handlade om att Jacks sparfunktioner är dåliga. Det är 
krångligt att spara vilket medför att detaljer försvinner och miljöer ser annorlun-
da ut när de åter öppnas på nytt etc. Enligt studenterna är programmet också in-
stabilt på grund av så kallade buggar vilket visar sig ofta genom att programmet 
helt oväntat stänger av mitt i arbetet vilket orsakar mycket extra arbete. Detta 
medför också att tilliten försämras och man blir rädd för att testa nya saker i 
programmet nämner några studenter. Enligt många är manikinen svår att posi-
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tionera rätt, ” oftast blev det lite fel position i någon led som leder till dåligt ana-
lysresultat ” nämner en student. Flera tycker också att det kan vara svårt och 
krångligt att utföra animeringar, speciellt när manikinen ska vara med, ” lite
svårt att förstå vad man gör för fel när animeringen inte gör som man vill”
nämner en student, ”gör gärna omöjliga rörelser” nämner en annan. Det är ock-
så lätt att göra fel vid analyser vilket leder till osäkerhet vad gäller validiteten i 
analyserna nämner några studenter. Kommentaren ” analyserna kan bli väldigt 
bra men vara dåliga i verkligheten” visar just på denna osäkerhet. ”Svårt, krång-
ligt att modellera, bygga egna saker” och ” Programmet känns ibland lite nytt 
(outvecklat)” är andra kommentarer från studenterna. 

Av 48 svar ansåg 40 studenter att det finns vissa begränsningar i programmet 
Jack. De vanligaste kommentarerna var här liknande kommentarerna i frågan 
om det finns något negativt med Jack. Många tycker det är svårt att positionera 
manikinen rätt vilket naturligtvis utgör en begränsning. Några kommentarer är 
”Det är väldigt svårt att placera händerna bra”, ” Svårt att styra lederna rätt”
och ” Svår att precisionspositionerna” och vittnar om problemet. En nämner 
också att analysresultaten kan påverkas kraftigt av små förändringar som knapp 
är synbara för ögat vid positioneringen. Några har även haft problem med ani-
meringen och kommentarer som ” Det är svårt att veta hur det skulle vara om 
det fungerade ordentligt, som det är nu är även de enklaste rörelserna svåra att 
få till” och ” Svårt att göra bra –korrekta animeringar det blir INTE som man 
gör” talar för att det finns begränsningar med animeringsfunktionen i Jack. Att 
det är svårt att skapa egna miljöer är också en begränsning liksom att inte kunna 
ångra olika kommandon i programmet enligt några studenter. Några saknar möj-
lighet till dynamiska analyser som tar hänsyn till gravitation och accelerations-
krafter. Några efterlyser också bättre och mer överskådliga sparfunktioner. Ett 
par tycker att programmet inte känns färdigutvecklat och ett par andra tycker att 
begränsningarna beror på användaren själv. 

Flera ser programmet Jack som ett bra hjälpmedel vid visualisering av arbets-
moment och nya arbetsmiljöer, ”Snyggt och bra sätt att presentera förbättringar 
av arbetsmiljöer”, ” Just att prova miljöer innan de är byggda” och ” Tror man 
kan använda programmet för att visa hur t ex en ombyggnation av en arbets-
plats kommer att se ut och fungera” är några kommentarer från studenterna. 
”Fungerar bra som komplement till fullständiga ergonomiska utredningar” och
”Integrera mot CAD-program för att visa hur man håller/använder produkter”
är andra kommentarer.

Det var få studenter som konstruerat miljöer med geometrier från biblioteket i 
Jack? De som konstruerat miljöer tycker bland annat att biblioteket har få detal-
jer som går att utnyttja vid modellering av miljöer. De detaljer som finns är enk-
la att använda men ska man göra något mer avancerat eller ”snyggare”, som en 
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student nämnde, gör man det hellre i ett annat program. Någon saknade också 
bra skal- och mätfunktioner.

Vad gäller Import och export så var det även här få som svarat och detta kan 
bero på att studenterna inte fått möjlighet i kursen att arbeta speciellt mycket 
med import eller export under lektionerna. De få kommentarer jag fick har alla 
olika infallsvinklar. Antingen var det enkelt, vilket dessa kommentarer visar: 
“Funkar smidigt”, ”bara att klicka” och ”Suveränt" eller så fanns inga speciella 
åsikter om detta, vilket dessa kommentarer visar: ” Kommer ej ihåg, eller så var 
det inte så svårt” och ” Fast jag inte har provat så mycket”. De olika kommenta-
rerna är svårtolkade och ger ingen säker bild av denna fråga.

Sparfunktionen i Jack är enligt studenterna mycket besvärlig. De nämner att det 
ofta blir fel när något sparas och att funktionen är svår att få kläm på. En kom-
menterar sparfunktionen på följande sätt: ”Onödigt omständigt, svårt att förstå 
logiken bakom. Bara namnen figur o scen leder till fel associationer” och en an-
nan ” Eftersom man inte vet riktigt hur man ska göra sparar man en ny scen var-
je gång. Det tar mycket plats och fungerar inte så bra”. Ytterligare kommentarer 
är ” Sparandet i Jack verkar vara en vetenskap i sig”, ”Svårt att veta vad som 
sparas och var” och ”Någonting blir alltid fel”. Det finns dock även positiva 
kommentarer som ”Nu är det lätt när man lärt sig”, ”När man väl fått kläm på 
det är det inte så svårt och ”Det gäller att tänka till när man sparar, men när 
man väl har fått kläm på det, går det bra” vilket vittnar om att det tar tid att lära 
sig denna funktion.

Att manipulera Jack till vissa specifika kroppspositioner kan vara både enkelt 
och svårt enligt studenterna. Det finns många olika kommandon att använda sig 
av vid manipulering av leder i Jack och studenterna fastnar för olika metoder 
vilket också betyder att de får olika svårt med positioneringen. Kommentarer 
som ” händerna är svåra, mycket finjusteringar och låsningar krävs”, ” Svårt 
innan man lärt sig, lite känsligt att manipulera” och ” Svårt med precision” vi-
sar på svårigheter vid noggrannare positionering av bland annat händer och fing-
rar. Kommentarer som: ”Lätt att göra grovt men svårt att göra exakt” och ”Lätt
att göra det som helhet” visar å andra sidan på en enkelhet vid grövre och inte 
fullt så noggranna positioneringar. Att metoden för manipulering är av vikt visas 
med följande kommentarer: ”Det finns många smidiga vägar att manipulera 
Jack, smidigast är dock Human Control”, ”Mycket lättare när vi började använ-
da Adjust joint- kommandot, en helt annan kontroll”, ”Enkelt med Move etc.”
och ”Smidiga snap-funktioner”. Här har studenterna använt sig av fyra olika 
tekniker och det gäller enligt studenterna följaktligen att hitta en metod som pas-
sar en själv bäst. 
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Att konstruera en animering tycker många är svårt. Av 54 svar på denna fråga 
blir medelbetyget ca 3,5 i undersökningen, där 1 betyder ”mycket lätt” och 5 
”mycket svårt”. Detta visar på att det generellt sett är svårt att konstruera en 
animering och att det finns vissa problem kring detta moment. Kommentarerna 
är av mycket olika slag vilket visar att det inte endast är enstaka specifika pro-
blem utan att det generellt sätt är svårt med den teknik som används i Jack. Vis-
sa anser att det är mycket enkelt att animera övriga figurer men så fort en mani-
kin ska användas så blir det problem. Dessa problem kan handla om olika saker 
som exempelvis att det är svårt med constraints (vissa definierade låsningar som 
krävs vid olika moment av en rörelse) och att det är lätt att glömma att kryssa för 
någon viktig funktion innan man animerar eller att det helt enkelt är för krång-
ligt med alla funktioner som måste gås igenom innan animeringen kan fullföljas. 
Det är också svårt att få till en ”snygg” animering med mänskliga rörelser anser 
några.

Även då animeringen ska sparas uppstår ofta problem. Flera nämner att själva 
sparfunktionen är lätt men att något alltid blir fel i animeringen när den åter öpp-
nas igen. En kommentar var: ”Ja men det blev ju aldrig rätt när man öppnade 
igen (fast okej, sen kom vi på hur man skulle göra för att det skulle bli rätt)”.
Detta visar åter igen att programmets sparfunktioner inte är intuitiva att arbeta 
med.

Att utföra belastningsergonomiska analyser i Jack tycker studenterna är enkelt. 
Ett medelvärde på ca 2,27 (samma skala som i ovanstående frågor) visar att stu-
denterna tycker generellt sett att det är enkelt att utföra belastningsergonomiska 
analyser i Jack. Kommentarer som ” Så lätt att man glömmer bort att tänka 
själv” och ” Lätt att göra” visar på detta. Det finns dock en annan sida av analy-
sen som visar på svårigheter. Studenterna nämner bland annat att det kan vara 
svårt att positionera Jack på ett bra sätt vilket medför att det uppstår frågor kring 
tolkning av analyserna och kring huruvida analyserna är trovärdiga och vilka 
slutsatser de kan dra av analyserna. Många nämner även att det krävs en god 
kunskap i ergonomi, om analysverktygen och vad Jack tar hänsyn till. Det finns 
en viss skepticism för trovärdigheten och därför nämner flera att man måste göra 
flera analyser och jämföra dessa med varandra. Dessutom måste man vara 
mycket noga vid positioneringen för att inte få missvisande svar. 

Kommentarerna på frågan ”kan du se några fördelar/nackdelar med Jack som 
verktyg vid utformning av arbetsplatser, produkter, produktionssystem i jämfö-
relse med traditionella verktyg som fysiska modeller och 2d-ritningar” är många 
och nästan uteslutande av positiv karaktär. Endast i två fall av ca 50-60 kom-
menteras nackdelar med programmet. Dessa kommentarer tar upp att det kan 
vara tidsödande att arbeta med Jack och att resultaten kan bli missvisande om 
det slarvas eller missas med positioneringen av manikinen. De flesta kommenta-
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rer handlar dock om det positiva med att kunna visualisera arbete och människor 
i en tredimensionell miljö och att samtidigt kunna utföra olika analyser. Momen-
tet medför en hel del fördelar gentemot traditionella fysiska modeller och rit-
ningar. En kommentar som sammanfattar det många säger är: ”Lätt att visualise-
ra med Jack. Man får en utmärkt känsla för hur trångt det är eller hur det ser ut 
överlag. Det går fort och när animeringarna fungerar är det nog överlägset allt 
annat (Alltså för simulering)”. Flera anser även att det är lätt att testa olika för-
slag och ändra om på arbetsplatsen och att resultaten och lösningarna blir mer 
överskådliga och lättförstådda: ”Överskådligt lätt att förklara beskrivande, lätt 
för alla att förstå”, ” Testa en arbetsplats innan den finns eller testa en föränd-
ring innan den görs mm”, ”Lättare att göra ändringar o simuleringar” och
”Går snabbt och kan göras på ett tydligt och överskådligt sätt” visar detta. En 
kommentar var ” Bra att använda för att visa på problem som man redan vet är 
problem men att enbart lita på de analyser som görs i Jack är inte bra” och vi-
sar att alla inte rakt av litar på analyserna utan tänker till innan de drar slutsatser. 
Flera tycker också att det är tidssparande, flexibelt och därmed kanske billigare 
att arbeta i programmet jämfört med fysiska modeller. Några tror också att ergo-
nomin får en större betydelse om det finns ett verktyg för det. Även resultaten 
från analyserna kan tas på mer allvar om ett datorprogram bekräftar analysen 
nämner en student. En sista kommentar kring fördelar med programmet får av-
sluta denna fråga ”Enkelt, allt samlat, snabba resultat –vägledning för vidare 
studier”.

Enligt studenterna är det utan tvekan sparfunktionerna och ostabiliteten med 
Jack som är de största problemen och som måste vidareutvecklas. En tycker att 
systemet bör bytas ut till ett helt nytt system att spara på ” Nytt system att spara 
så att man förstår vad som är vad, och hur de olika delarna påverkar var-
andra”. Studenterna tycker också att animeringsfunktionen måste förenklas och 
att förståelsen för hur analysverktygen fungerar förbättras. Det bör tydligare 
framgå ”När man ska använda vad, vad som bör beaktas och vad resultaten 
verkligen säger” enligt en student. Många tycker också att sättet att manipule-
ra/positionera Jack måste förenklas. Många vill också ha helt nya funktioner 
som temperaturmätning, pulsmätning etc. Några fler förbättringar enligt studen-
terna är: ”historieträd med UNDO funktion”, ” Kanske någon varning som talar 
om en position av Jack är onaturlig”, ” Konstruera ett analysverktyg som inne-
håller alla sorts analyser”, ” Lägg in en funktion för ljusmätning och mer syner-
gonomi” och slutligen ”Bättre kontroll över constraints. Göra en funktion som 
visar hur dockan borde stå för att få ner t.ex. RULA-poängen, t.ex. vrida lite på 
foten så att man ser om det är arbetspositionen som sådan eller bara positione-
ringen som ställer till det”.
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EN KORT SAMMANFATTNING AV DELSTUDIE 3 

Denna studie visar, trots en del problem, på ett mycket positivt helhetsintryck 
av programmet Jack. Många studenter pekar på möjligheterna att kunna simule-
ra människan i en tredimensionell miljö och där kunna utvärdera olika ergono-
miska faktorer. Möjligheten att direkt i programmet kunna utföra flera typer av 
ergonomiska analyser av arbetsmiljöer var också mycket uppskattat liksom ani-
meringsmöjligheten. Många kommenterar programmet som mycket lätthanter-
ligt, roligt, översiktligt och illustrerande. Samtidigt pekar många på problem vid 
hantering av programmet. Sparfunktionen kräver en process som inte alltid är in-
tuitiv att förstå sig på och medför extra arbete i onödan och de så kallade ”bug-
garna” i programmet gör inte saken bättre. Många anser även att det är svårt att 
manipulera manikinen till olika positioner men möjligheterna till att hitta sin 
egen metod är många och arbetet flyter bättre ju mer arbetar som läggs ner på 
programmet.

Animering i Jack är både enkelt och roligt men samtidigt svårt. De enkla geome-
trierna orsakar inga problem men när manikinen skall animeras blir det svårt. 
Kommentarerna är av mycket olika slag vilket visar att det inte endast är enstaka 
specifika funktionsproblem utan att det generellt sätt är svårt med den teknik 
som används i Jack.  

Studenterna tycker att det är mycket enkelt att utföra belastningsergonomiska 
analyser i programmet. En kommentar som jag reflekterar över är ”Så lätt att 
man glömmer bort att tänka själv”. Ett svar som jag reagerar starkt på. I och 
med detta svar har jag fått respons på en av mina farhågor när det gäller använd-
ning av de analysverktygen, i alla fall när det gäller programmet Jack. Pro-
grammet är alltför enkelt att hantera vid analyser och man glömmer lätt den ve-
tenskapliga bakgrunden till analyserna vilket inte är bra. Det måste finnas en 
systematik kring förfarandet som säkerställer analyserna utan dessa tvivel. 
Många tycker att analysverktygen borde förklaras bättre. ”När man ska använda 
vad, vad som bör beaktas och vad resultaten verkligen säger” nämner en stu-
dent. Dessa tvivel medför att det uppstår frågor kring tolkning av analyserna och 
huruvida analyserna är trovärdiga och vilka slutsatser som kan dras. Det finns 
alltså en viss skepticism för trovärdigheten.

Några tror dock att ergonomin får en större betydelse om det finns ett verktyg 
för det. Detta är också en erfarenhet jag har från delstudie 2 där fokus på ergo-
nomi ökade med programmets närvaro. 
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DISKUSSION OCH 
SLUTSATSER 

Resultaten från studien visar tydligt att manikinprogram i många fall kan ersät-
ta eller komplettera traditionella metoder vid utformning av produkter och ar-
betsplatser och behovet av fysiska modeller (mockups) minskar radikalt. Pro-
grammen är mycket illustrativa och kan exempelvis användas vid belastningser-
gonomiska analyser av fysiskt tunga arbetsmoment och vid simulering av ar-
betsplatslayouter.

Vid belastningsergonomiska analyser av manuellt arbete finns det dock skäl till 
uppmärksamhet. I samband med dessa analyser är risken överhängande att göra 
fel vilket kan förleda användaren och även dem som resultaten från analyserna 
presenteras för.

Studien visar också på en kraftig utveckling av programmen vilket medger vida-
re möjligheter med programmen i framtida förändringsprojekt inom industrin. 
Programmen har gått från specialistverktyg inom bil- och flygindustrin, där 
främst analyser av räckvidd och synfält utförts tidigare, till mer generella verk-
tyg med en mängd nya analysmöjligheter. Vanliga analyser idag handlar om nå-
barhet, synfält, kollisioner mellan föremål, arbetshöjder, arbetsstationslayout 
och belastningsergonomiska analyser etc. Programmens användarvänliga gräns-
snitt tillsammans med en mängd nya avancerade funktioner har medfört att in-
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tresset kring programmen ökat. Idag kan programmen också utnyttjas tillsam-
mans med andra mer avancerade CAD-program vilket medför att mer detaljera-
de modeller och miljöer kan skapas och hanteras i programmen, ett exempel på 
detta är komplicerade geometrier av bilar och bilinteriörer. Programmen är från 
början tänkta att fungera som stöd för ingenjörer vid planering och design av ar-
betsplatser och min studie visar också att det är just den kategorin som oftast är 
användare av manikinprogram. 

När det gäller konkret användning av programmen så skiljer det i hantering mel-
lan olika användare. Inom arbetsplatsutformning simuleras ofta schematiska 
miljöer och det krävs ingen större noggrannhet när det gäller geometrier medan 
det inom förarmiljöutveckling däremot krävs mycket korrekta och mer avance-
rade geometrier. Det är också inom förarmiljöutveckling som manikinprogram-
men utvecklas mest och har sitt starkaste fäste. Inom arbetsplatsutformning är 
varje arbetsplats unik och kräver därför nya angreppssätt varje gång medan det 
inom förarmiljöutveckling handlar om mindre justeringar mellan olika bilmodel-
ler vilket därför också kräver mer korrekta och avancerade manikiner.

Det finns några generella problem med användningen både när det gäller förar-
miljö, produktutveckling och arbetsplatsutformning. Det är svårt att manipulera 
manikinerna till avancerade arbetsställningar och vid animering är det svårt att 
få naturliga rörelser hos manikinen vilket tar mycket tid i anspråk. Det är också 
svårt att veta vilka rörelser eller arbetsmoment som kommer att uppstå på en ny 
eller en modifierad arbetsplats. Då det gäller befintliga arbetsplatser kan arbets-
momenten filmas och filmen kan sedan användas som stöd vid manipulering och 
animering av manikinerna. Att utföra realistiska animeringar är generellt sätt 
mycket svårt, speciellt vid längre animeringssekvenser. Det finns dock en viss 
skillnad här mellan olika programvaror. Med en mindre avancerad manikin är 
det enklare att skapa en animering jämfört med en mer avancerad manikin. Å 
andra sida kan man utföra mer detaljerade animeringar med finmotoriska rörel-
ser med en mer avancerad manikin. 

Inom arbetsplatsutformning krävs mer avancerade animeringar än inom förar-
miljöutveckling och detta har sin naturliga förklaring i att man helt enkelt rör sig 
mer på en industriell arbetsplats än i ett fordon. Inom förarmiljöutveckling hand-
lar det kanske om att animera en hand eller armrörelse medan det inom arbets-
platsutformning handlar om att animera ett helt arbetsmoment. 

Filhanteringen är ett problem som beror av flera olika orsaker. I vissa fall är det 
storleken på datafilerna som ställer till problem och i andra fall handlar det om 
problem med olika filformat mellan olika programvaror, något som bland annat 
Sundin et al. (2002) aktualiserat. Eftersom det inte går att modellera avancerade 
geometrier i alla manikinprogram så måste användaren skapa geometrier i andra 
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program för att sedan importera dem till manikinprogram. Detta arbete kan vara 
mycket tidsödande men jag är övertygad om att dessa problem kommer att 
minska med tiden då programmen integreras in i större CAD-system och dator-
kapaciteten ökar.

Vid belastningsergonomiska analyser ställer programmen mycket höga krav på 
användaren vilket kan innebära risker vid användningen. Analysförfarandet i 
Jack är så enkelt att man glömmer bort att tänka själv. För att kunna tolka analy-
ser krävs mycket goda kunskaper om analysverktygens vetenskapliga bakgrund 
och inom ergonomi. Detta kan utgöra en risk om inte användaren har dessa kun-
skaper. Det traditionella tillvägagångssättet med olika analysverktyg som RULA 
och OWAS kräver att man själv bedömer varje arbetsställning subjektivt och 
prickar in resultaten i ett protokoll för att sedan sammanställa protokollet för 
slutlig analys. I Jack är tillvägagångssättet så enkelt i och med dessa mellansteg 
minimerats eller helt tagits bort. Detta tror jag leder till att analyserna blir svår-
tolkade såvida användaren inte har mycket goda kunskaper kring dessa. Man 
måste veta om det är en naturlig kroppsposition som analyseras för att resultatet 
skall bli rättvisande. Det krävs mycket större fokus inom detta område för att 
programmen ska bli användbara på ett bra sätt. De flesta användare av pro-
grammen är dock medvetna om problemet och därför används inte heller de 
avancerade belastningsergonomiska analyserna i någon större utsträckning. Min 
studie visar att det åtminstone krävs en grundläggande utbildning inom ergono-
mi för att kunna utnyttja programmen med dess analysverktyg på ett korrekt sätt 
vilket även Rönnäng et al. (2002) har poängterat. 

I mina egna tester med Jack visade det sig att ingen ifrågasatte mina analyser 
som jag utfört i Jack. Detta visar på att det kan finnas risk för missbruk av pro-
grammen. Låt säga att en manikinprogramanvändare som saknar dessa djupa 
kunskaper engageras i ett förändringsprojekt på ett företag för att utföra belast-
ningsergonomiska analyser och utför sedan analyserna på ett felaktigt sätt. Detta 
kan leda till att arbetsplatsen blir sämre utformad än tidigare. Användningen 
kräver således uppmärksamhet i denna fråga och ett kunnande och engagemang 
från både konsult och uppdragsgivare.

Precis som Sundin (2000b) poängterar, genererar manikinprogramanvändning 
även mycket data i form av bilder, analysresultat, kommentarer och en mängd 
datamodeller. Detta kräver en tydlig metodik för hur all data skall hanteras och 
dokumenteras även om vissa program som exempelvis Jack har ett integrerade 
system för hantering av dessa data.  

Det finns många fördelar med programmen nämner Feyen et al. (2000) som 
bland annat lyfter fram fördelar som reducerade projekttider, bättre kommunika-
tion kring ergonomi, design och kostnader. Jag har dock inte den erfarenheten 
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efter denna studie. Chaffin (2001) beskriver att det krävs en hel del data kring 
arbetsmiljön och arbetsmomenten som utförs där för att programmen ska kunna 
användas effektivt. Detta är i riktning med mina åsikter. Han nämner även precis 
som jag uppfattat det att användarna måste ha god kompetens inom ergonomi 
och om människans förutsättningar i arbete. Han beskriver vidare att det inte är 
alla användare som lyckas med besparingar i form av tid och pengar jämfört 
med traditionella metoder men de lyckades ändå lösa viktiga frågor med hjälp av 
programmen. Han nämner också att manikiner enkelt kan manipuleras och ska-
las till önskad storlek. Delstudie 3 visar dock att detta kräver lång träning. Chaf-
fin (2001) beskriver också belastningsanalyser och animering som två svaga om-
råden för manikinprogrammen och att orsakerna till detta ligger i att analyserna 
än så länge är för komplexa och att animeringarna inte ser realistiska ut. Min 
studie visar precis samma sak och i denna fråga fann jag inga större skillnader 
mellan erfarna och oerfarna användare. Han nämner också andra svaga områden 
som måste tas hänsyn till i framtiden men nämner inte användningen i projekt-
sammanhang som jag anser vara ett viktigt utvecklingsområde.  

Launis et al. (1996) beskriver arbetsplatsutformning som en mycket komplex 
och tidsödande process. Min erfarenhet skiljer sig dock något vilket förmodligen 
beror på att alla utformningsprocesser ser så olika ut. Jag har upplevt att projek-
tet på företaget drevs framåt i ett mycket snabbt tempo med snabba beslut vilket 
medförde ett svårt samarbete. Launis et al. (1996) nämner vidare att designers 
inte tacklar designproblemen systematiskt och inte heller följer någon systema-
tisk designprocess vilket stämmer bra med mina erfarenheter även om de be-
slutande i projektet inte var designers. Utformningsarbetet utgick från projektle-
darens tidigare erfarenheter där idéer och koncept testades i förhoppning om att 
hitta lösningar på de problem som fanns på ytbehandlingsavdelningen.

Karhu et al. (1977) nämner att intresset kring arbetsmiljö ökade markant under 
utvecklingen av analysverktyget OWAS. I mitt projekt på företaget har jag sett 
en liknande tendens. Många operatörer och även projektledaren nämner i inter-
vjuer att min påverkan med manikinprogrammet Jack ökade fokus på ergonomi. 
Detta ser jag som mycket positivt.  

Jag har upplevt en mycket positiv anda kring manikinprogrammen. Många av 
respondenterna har ett mycket positivt förhållningssätt till programmen och spår 
en ljus framtid för programmen trots många av dagens problem. Studien visar på 
en mängd nya möjligheter där bland annat möjligheten att kunna simulera män-
niskan i en virtuell miljö är viktig. Efterfrågan på analyser i ökade markant på 
ett företag som ingick i studien då de insett möjligheterna med dessa program. 
Själv ser jag också en mängd nya möjligheter trots att det i mina egna tester vi-
sade sig vara svårt att använda programmet Jack. Med tiden och med fler utförda 
projekt kommer dock användandet att effektiviseras och problemen minska.  



111

För mig var detta ett första försök med manikinprogram i förändringsprojekt och 
det kanske är så att man måste arbeta sig in i hela den svåra processen som ar-
betsplatsutformning innebär innan arbetet med programmen kan bli riktigt effek-
tivt. Det krävs också ett större intresse och samarbete från företagens sida och 
framför allt en större kunskap kring manikinprogram för att arbetet ska bli effek-
tivt och givande för alla parter. Liknande slutsatser kring manikinanvändning 
har även lyfts fram av Dukic (2002) samt Sundin (2003). 

Min erfarenhet visar att ergonomiska frågor får en större betydelse om det finns 
ett verktyg för visualisering av människan i en virtuell miljö. Detta torde gynna 
både företag och samhälle i längden.  

Mina erfarenheter visar även att användningen av manikinprogram i ett samar-
bete med företag innebär en hel del svårigheter och vidare forskning krävs kring 
detta. En fråga jag ställer mig är: Hur ska eller bör ett samarbete med företag ske 
för att manikinprogram ska kunna utnyttjas i förändringsprojekt på bästa sätt?

Jag ställer mig även frågor kring vilka typer av företag som har möjlighet att ut-
nyttja dessa program i sina utformningsprojekt? Små företag har kanske inte 
ekonomiska möjligheter medan större företag kanske har möjligheter att integre-
ra dessa program i sitt vardagliga arbetsmiljöarbete? Några exempel på en väl 
fungerande integrering av programmen har lyfts fram i denna studie.

Jag ställer mig även frågande till själva processen (att expertkunskaper inom ar-
betsmiljö blir vetenskap som integreras i datorprogram, exempelvis manikinpro-
gram, och sedan används av ingenjörer utan eller med begränsade kunskaper 
inom arbetsmiljöarbete) hur denna process ser ut och vad den innebär i slutän-
den för den enskilde arbetaren? Hamnar viktig kunskap på avvägar eller har bara 
onödig kunskap sållats bort? Studien har visat att resultaten från manikinpro-
grammen kan misstolkas. Hur kan detta undvikas i framtiden?  

Vad blir nästa steg i utvecklingen av manikinprogram?

Detta är några frågor jag ställer mig inför ett fortsatt forskningsarbete?
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INTERVJUMALL ANVÄNDARE  

Programvaror och utbildning 

När kom du/ni första gången i kontakt med ErgoCAD-program? 

Hur fick du/ni höra talas om dem? 

Vilket/vilka programvaror använder du/ni här på företaget? 

Varför använder du/ni just detta/dessa program? 

Hur länge har du/ni använt er av programvaran? 

Har du/ni genomgått någon utbildning/kurs om ErgoCAD-program eller har 
du/ni några tidigare erfarenheter av dessa program eller liknande program? 

Vilka andra ErgoCAD-program har du/ni varit i kontakt med eller känner till? 

Användargränssnittet 

Hur upplever du/ni användargränssnittet (valmenyer, skärmbilder och komman-
dostruktur)? 

Förstår du/ni ikoner och kommandon? 

Är det ett lättarbetat program eller är det svårt att sätta sig in i olika komman-
don, skärmbilder, och valmenyer? 

Vad är det som är speciellt bra/mindre bra? 

Finns det något som är otydligt eller rent dåligt med avseende på användarvän-
ligheten?

Har du/ni någon idé om hur man skulle kunna göra användargränssnittet mer 
användarvänligt genom att till exempel ändra/göra om ikoner, rubriker, mus-
kommandon eller annat? 

Programhandhavande

Hur använder du/ni programmet och till vad? 
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Använder du/ni bara vissa delar av programmet eller utnyttjar ni alla dess funk-
tioner?

Använder du/ni programmet som komplement till något annat CAD-program? 

Använder du/ni programmet i något/några projekt? 

Vill du/ni beskriva projektet? 
Arbetar du/ni i team med specialister, brukare eller andra på företaget? 
Varför används programmet i detta projekt? 
När och till vad i projektet använder du/ni programmet? 
Vem/vilka andra är det som deltar i projektet?  
Vilka frågor diskuteras och när? 
Vad är målet med projektet? 
Vilka resultat har uppnåtts? 

Brukarmedverkan 

Förekommer det något samarbete med brukare? 

I vilken fas i projektet sker i så fall samarbete med brukaren? 

Hur sker brukarmedverkan? 

Finns det några praktiska hinder för brukarmedverkan vid användandet av dessa 
datorbaserade program? 

Vilka nya möjligheter för brukarmedverkan kan du/ni hittills se? 

Hur påverkas möjligheten för brukaren att påverka designprocessen? 

Hämmas kreativiteten på arbetsplatsen om man visar allt för ”färdiga” och 
snygga skisser gjorda i olika programvaror? 

Modellering

Modellerar du/ni upp egna miljöer/system eller produkter eller finns det färdigt i 
programvaran? 

Importerar ni miljöer/produktionssystem gjorda i annan programvara? 
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Animering

Vilken typ av animering arbetar du/ni mest med, avancerade eller enkla? 

Hur bygger du/ni upp en bra animering? 

Använder du/ni er av någon speciell metodik vid uppbyggandet av en anime-
ring?

Vilka uppfattar du/ni är de största svårigheterna vid animering? 
Kan man komma runt dessa svårigheter eller finns det enklare lösningar 
på problemen? 

Är manikinerna lätta att manipulera eller krävs det mycket arbete för att lyckas 
göra en bra animering som man kan göra en tillförlitlig ergonomisk analys på? 

Vad är absolut viktigast att tänka på vid animering? 

Analys

Vilket/vilka analysverktyg i programmet använder du/ni? 

Vilket verktyg använder du/ni mest? 

Varför använder du/ni just detta analysverktyg? 

Finns det analysverktyg som är helt onödiga eller som inte fungerar till det de är 
avsedda för? 

Vad är speciellt viktigt att tänka på vid analys? 

Vilken typ av analys är mest tillförlitlig? 

Gör du/ni egna beräkningar för att verifiera analysen eller litar du på analyspro-
grammet? 

Med hur stor säkerhet kan du/ni säga att analyserna belyser verkligheten? 

Finns det något annat speciellt man bör tänka på vid analys? 

Programmets begränsningar 

Känner du/ni att dessa ErgoCAD-program har vissa begränsningar? 
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Vilka är begränsningarna/inom vilket område finns det begränsningar? 

Går det att importera modellerade produkter från olika CAD-program och an-
vända sig av dessa vid en analys? 

Är det analysverktygen som sätter dessa begränsningar eller är det kunskapen 
om hur man ska göra en bra analys eller animering som är begränsade? 

Har begränsningarna att göra med produkten, miljön eller produktionssystemet 
som ska utformas?  

Kan det vara så att det är datorns kapacitet som utgör begränsningen? 

Vilka begränsningar tror du/ni kommer att övervinnas med tiden? 

Vilka begränsningar tror du/ni kommer att bestå under en överskådlig framtid? 

Hinder och möjligheter 

Var går gränserna anser du/ni för hur/när och till vad man kan använda dessa 
ErgoCAD-program?

Kan man tänka sig att använda programmen inom något annat område än vad de 
är avsedda för? 

Designprocessen

Kan man påverka designprocessen i ett tidigare skede med hjälp av olika Ergo-
CAD-program? 

Har du/ni märkt om det är några speciella frågor som väcks i processen? 
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ARBETSMILJÖBEDÖMNING
Syftet med denna enkät är att kartlägga arbetet och arbetsmiljön vid en
avlastnings- och en pålastningsstation vid ytbehandlingsavdelningen på 
FERRUFORM. Meningen är att enkäten ska ge ett brett underlag för åt-
gärder till förbättring vad gäller arbetsmiljön vid dessa två stationer. Där-
för är dina åsikter och idéer på bättringsförslag mycket viktiga. Svara på 
frågorna med eftertanke på att det är du själv som ska arbeta vid dessa 
stationer. Tänk också på att det du skriver ska vara läsbart varför du bör 
texta svaren så tydligt som möjligt. Enkäten kommer att sammanställas 
och behandlas endast av Lars Laitila vid Luleå tekniska universitet, Insti-
tutionen för Arbetsvetenskap, avdelningen för Industriell Produktionsmil-
jö.

1 Operatör   Man Kvinna 

Ålder:  (          år) 

Anställningstid: (          år) (          mån) (          v) 

Anställningsvillkor: Heltid Deltid Tillfälligt Annat 

Arbetstid:  Dag Eftermiddag Natt
 Skiftgång 

Övertid:  Ingen ( ca:          tim/mån) 

 2 Arbetsutrymmet  OK      Fel/brist Kommentarer 
     vid stationerna

Golvyta   ..................................................................... 

Arbetshöjd   ..................................................................... 

Överblick   ..................................................................... 

Maskiner   ..................................................................... 

Verktyg   ..................................................................... 

Utrustning   ..................................................................... 

Lyfthjälpmedel  ..................................................................... 

Andra fel och brister: ……………………………………………………
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3 Olycksfallsrisk vid stationerna               

Risk:  Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Farlighet:  Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Orsaker:
..........................................................................................................

4 Arbetsuppgifter 
Beskriv dina olika arbetsuppgifter vid av- och pålastningsstationerna.
Skulle inte allt rymmas här fortsätter du under rubriken Övrigt. OBS! 
Glöm inte då att tala om vilken punkt du beskriver. 

1
......................................................................................................................

2
......................................................................................................................

3
......................................................................................................................

4
......................................................................................................................

5
......................................................................................................................

Kommentar:
..................................................................................................................

5 Besväras du vid stationerna av:
Om du besväras av flera olika saker eller artiklar beskriver du de problem 
du anser vara de viktigaste. Om det inte ryms på raderna under så fortsätt 
under Övrigt. Ge även förslag på förbättringar som kan lösa problemen. 

5.1 Buller?   Ja Nej Ibland Vet inte 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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5.2 Dålig luft?  Ja Nej Ibland  Vet inte 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5.3 Kalldrag?  Ja Nej Ibland  Vet inte 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5.4 Värme?  Ja Nej Ibland  Vet inte 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5.5 Kemikalier?  Ja Nej Ibland  Vet inte 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5.6 Dåliga ljusförhållanden? Ja Nej Ibland  Vet inte 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5.7 Små arbetsytor?  Ja Nej Ibland  Vet inte 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

5.8 Dåliga arbetsställningar? Ja Nej Ibland  Vet inte 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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5.9 Tunga lyft?  Ja Nej Ibland  Vet inte 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5.10 Stress?  Ja Nej Ibland  Vet inte 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5.11 Otydliga arbetsuppgifter? Ja Nej Ibland  Vet inte 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5.12 Dålig planering?  Ja Nej Ibland  Vet inte 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5.13 Dålig kontakt med  Ja Nej Ibland  Vet inte 
        arbetskamrater? 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5.14 Enformigt arbete?  Ja Nej Ibland  Vet inte 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5.15 För mycket arbete? Ja Nej Ibland  Vet inte 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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5.16 Dålig fysisk variation? Ja Nej Ibland  Vet inte 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5.17 Att stå för mycket? Ja Nej Ibland  Vet inte 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5.18 För stora   Ja Nej Ibland  Vet inte 
        uppmärksamhetskrav? 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5.19 Dålig kontakt med  Ja Nej Ibland  Vet inte 
        arbetsledare?
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5.20 Att det saknas någonting?  Ja Nej Ibland  Vet inte 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5.21 Dålig arbetsrotation? Ja Nej Ibland  Vet inte 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5.22 Att du får dåligt gehör  Ja Nej Ibland  Vet inte 
        för dina idéer och förslag? 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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Här har du plats att skissa eller skriva om funderingar kring olika åtgärder för 
att förbättra din arbetsplats samt ta upp om det är extra problem med någon 
artikel eller annat på arbetsplatsen. Glöm inte att det är mycket viktigt att alla 
problem och idéer tas upp för att en lösning på dessa ska hittas. 
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6 Ergonomiska besvär (fyll i formuläret och ryms inte svaren så fortsätter 
du nedanför) 

Kommentarer och övriga ergonomiska problem och orsaker till dessa:  

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

7 Övrigt

......................................................................................................................

......................................................................................................................
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ARBETSMILJÖBEDÖMNING – SAMMANSTÄLLNING 
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5.1: Buller
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Använder hörselskydd, Öronproppar. Balkarna och conveyer låter högt, diesel-
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5.3: Kalldrag
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5.7: Små arbetsytor
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5.13: Dålig kontakt med 
arbetskamrater
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5.19: Dålig kontakt med 
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9
7

5

1

Ja Nej Ibland Vet inte

5.20: Att det saknas 
någonting

9

4 5 4

Ja Nej Ibland Vet inte

Arbetsledaren är ofta frånvarande, emballage, verktyg på tavlorna, bättre lyft-
hjälpmedel

5.21: Dålig 
arbetsrotation

6

9

6

1

Ja Nej Ibland Vet inte

5.22: Att du får dåligt   
gehör för dina idéer och 

förslag

2

9
7

4

Ja Nej Ibland Vet inte

För lite folk, månader vid av och pålast, (utan truckkort enformigt), dålig forsk-
ningsverksamhet 



BILAGA 3. (6/7) 

Stelhet

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Nacken Höger axel/skuldra Vänster axel/skuldra

Trötthet

0
1
2
3
4
5
6
7

Nack
en

Mell
an

 sk
ulderb

lad
en

Lä
nd

ryg
g

Höge
r a

xe
l/s

ku
ldr

a

Vän
ste

r a
xe

l/s
ku

ldr
a

Höge
r ö

ve
rar

m

Höge
r a

rm
bå

ge

Höge
r u

nd
erar

m

Höge
r h

an
dled

Höge
r h

an
d/fin

gra
r

Vän
ste

r ö
ve

rarm

Vän
ste

r a
rm

bå
ge

Vän
ste

r u
nd

era
rm

Vän
ste

r h
an

dle
d

Vän
ste

r h
an

d/f
ing

rar

Höge
r u

nd
erbe

n

Höge
r fo

tle
d/f

ot

Vän
ste

r u
nd

erb
en

Vän
ste

r fo
tle

d/f
ot

Höge
r h

öft

Vän
ste

r h
öft

Höge
r k

nä

Vän
ste

r k
nä



BILAGA 3. (7/7) 

Smärta

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nac
ke

n

Mell
an

 sk
ulderb

lade
n

Län
dry

gg

Hög
er 

axe
l/s

ku
ldra

Vän
ste

r ax
el/

sk
uld

ra

Hög
er

han
dle

d

Vän
ste

r h
and

led

Hög
er 

fotle
d/f

ot

Hög
er

höft

Vän
ste

r h
öft

Hög
er 

kn
ä

Vän
ste

r k
nä

Domning 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Nac
ke

n

Mell
an

sk
ulderb

lade
n

Län
dry

gg

Hög
er 

axe
l/s

ku
ldra

Vän
ste

r ax
el/

sk
uld

ra

Hög
er 

fotle
d/f

ot





BILAGA 4. (1/1) 

PROBLEMARTIKLAR

Artikel   Nr  Vikt/kg      

Ankfötter   13 812 13  18.40  
Artikeln är svår att både lasta på och av. 

Bränsletank-  13 587 20  10.53  
Konsolbalk
Artikeln tillverkas i stora serier vilket gör att arbetet med dessa blir monotont 
och ger besvär. 

Dubbelbalk  13 357 44  28.57 
Artikeln är tung och svår att lasta av. 

Vikbalk   14 307 39  13.65 
Artikeln ramlar lätt av från pallen. 

Glasögon/   13 536 93  11.80 
Förbindelsebalk  
Artikeln är besvärlig att lyfta upp ur lådan. Kan läggas 25/låda för lättare hanter-
ing.

Växellådsbalk  13 230 95  16.24 
Artikeln är svår att lasta på och dessutom är det stor risk att den ramlar av från 
pallen.

Pjäxor   13 336 66  5.60 
Artikeln tillverkas i stora serier vilket är monotont och ger besvär.  

Spetsbalk   14 217 21  13.61 
Livsfarliga?????

Orrar   13 859 98/997 2.85 
Artikeln tillverkas i stora serier vilket är monotont och ger besvär.  

Tvärbalk   13 380 54  26.08 

Underkörningsbalk (UKB)   39.16 
Artikeln är stor och otymplig och det är stor klämrisk vid hanteringen. Den lig-
ger dåligt på pallen. 
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RITNING – YTBEHANDLINGSAVDELNINGEN 





BILAGA 6. (1/1) 

MATERIALTRANSPORTER

Förklaring till bilden: 

De blå pilarna visar hur artiklarna transporteras på avdelningen. Vid Hiss 1 las-
tas artiklar bara av och transporteras efter ett transportband in till utlastningsav-
delningen. Därav saknas de röda pilarna som visar hur truckarna transporterar 
alla artiklar. Vid Hiss 2 lastas artiklar bara på och vid Hiss 3 lastas artiklar både 
av och på, därav röd dubbelpil som visar att truckar både kör artiklar till och 
ifrån stationen. 
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UPPDRAGSDIREKTIV
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INTERVJUMALL OPERATÖRER

Inledande frågor 
Hur mycket information har du fått kring eventuella framtida förändringar på 
ytbehandlingsavdelningen? 

Vilka diskussioner har uppkommit bland arbetskamraterna på avdelningen kring 
olika typer av förändringar?

Är du involverad själv i förändringsprojekt på avdelningen och i så fall hur 
mycket, vilken roll har du? 

Rapportpresentationen
Hur mycket visste du, innan jag presenterade min projektrapport, om vad mitt 
projektarbete handlade om och vad jag gjort? 

Vad är din spontana reaktion kring rapportredovisningen? 

Vad kommer du bäst ihåg från redovisningen? 

Hur tycker du att rapporten avspeglar de ergonomiska problemen som finns idag 
på avdelningen? Jag tänker speciellt på vad analyserna i Jack visade, att ni belas-
tar rygg och överkropp extremt mycket? 

Det finns många olika analysverktyg i Jack varav jag har använt fyra. Hur stor är 
din tilltro till att analyserna som jag utfört i Jack är korrekt utfört av mig? 

Hur stor är din tilltro till att Jack visar korrekta resultat? 

Anser du att bilder från programmet Jack på analyser ger tillräcklig information 
eller kan man förtydliga resultaten på något annat sätt, exempelvis med kom-
mentarer, rörliga bilder på arbetsuppgifter eller annat? 

Vilka möjligheter eller problem/hinder ser du när det gäller att visualisera nya 
idéer och lösningar på detta sätt? 

Vilken förståelse har du fått för hur Jack fungerar och vad man kan använda 
programmet till? 

Tycker du, av det du sett hittills, att programmet Jack verkar vara ett bra hjälp-
medel för att visualisera problem och nya förslag? 
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Har du någon idé vad man skulle kunna använda programmet till i ett projektar-
bete, förutom det jag visat? 

Fortsatt projektsamarbete 

Om vi fortsätter projektsamarbetet och du är en av medlemmarna i projektgrup-
pen, hur skulle du vilja att gruppen arbetar med projektet?  

Vilka anser du bör vara med i denna arbetsgrupp?

Hur ofta bör gruppen träffas?

Vilka frågeställningar bör gruppen ta upp vid träffarna?

Hur stor del av projektet bör jag vara involverad? 

Är ett gruppsamarbete att föredra eller ska jag själv arbeta fram olika idéer och 
förslag på lösningar som vi tillsammans går igenom vid mötena? 

Vilka fördelar/nackdelar ser du om jag arbeta tillsammans i projektet med en 
CAD kunnig? 

På vilket sätt ska man utnyttja ett program som Jack i projektarbete? 

Vad tror du man kan utnyttja programmet till som inte ett vanligt CAD program 
klarar och som företaget/avdelningen har nytta av? 

Tror du att alla deltagare i projektgruppen måste kunna eller förstå sig på CAD 
för att kunna dra nytta av det jag visar i Jack? 

Övrigt
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INTERVJUMALL PROJEKTLEDARE 

Berätta lite om dig själv: Din bakgrund, utbildning, hur det kommer sig att du 
hamnade på detta företag, din roll där etc.? 

Du har sedan en tid tillbaka arbetat med ett förändringsprojekt på ytbehand-
lingsavdelningen. Kan du berätta lite om projektet? 

Bakgrund, problem och uppdragsgivare 

När startades projektet? 

Vem startade projektet och vem var uppdragsgivaren? 

Varför startades ett projekt, vad var problemet? 

Vem tyckte att det fanns ett problem? 

Hur uppdagades problemet? 

Hur har problemet uppstått? 

Vision

Vad ville ni uppnå med projektet och hur ser den önskade framtiden ut? 

Avgränsningar

Fanns det klara avgränsningar, vad skulle inte projektet befatta sig med? 

Sluttidpunkt
När skulle projektet vara slutfört? 

Resurser
Vilka resurser har det funnits för projektet? 

Kriterier
Vad är det som är viktigt när ni ska utvärdera lösningen? 

Samarbetspartners
Har det funnits några samarbetspartners, vilken roll har de haft i projektet? 
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Har det funnits specifika krav eller prioriteringar i projektet, i så fall vilka och 
varför?

Vem har ställt kraven och vem har varit beslutsfattande i projektet? 
Har det funnits delmål i projektet, i så fall vilka och vem har stakat ut dessa 
delmål? 

Metoder och projektgruppen: 

Hur har du/ni metodiskt bedrivit hela projektet? 
Har du följt befintliga styrdokument? 
Handböcker
Metoder
Ergonomiska checklistor 
Rekommendationer från AFS 
Annat befintligt material? 

Du bildade en projektgrupp på ytbehandlingsavdelningen. När gjorde du detta 
och vad var orsaken? 

Hur gick du tillväga vid val av medlemmar till projektgruppen? 

Hur ofta har ni haft gruppträffar och vad har diskuterats på dessa träffar? 

Hur har ni gått tillväga när du/ni bedömt olika alternativa lösningar i detta pro-
jekt?

Lyftverktyg?
Layoutplanering och utförande? 
Annat?

Har det funnits fler involverade i projektet än själva projektgruppen, vilka och 
varför just dessa? 

Arbetet på ytbehandlingsavdelningen 

Kan du kort beskriva ytbehandlingsavdelningen, några vanligt förekommande 
arbetsmoment, vilka problem som finns/fanns? 

Ett lyftverktyg köptes in till ytbehandlingsavdelningen under projektets gång. 
Hur uppstod detta behov? 
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Vem ville ha ett nytt lyftverktyg och varför? 

Vilka krav fanns på det nya lyftverktyget? 

Hur framkom dessa krav? 

Har ni testat det nya verktyget? 

Var det fel på det gamla lyftverktyget, ”Muskeln”? 

Vem tyckte det? 

Hur fick du veta det? 

Erfarenheter från projektet 

Hur har projektet gått? 

Hur har ni klarat delmålen? 

Har ni klarat budgeten? 

Har ni kommit tillrätta med problemen? 

Har projektet inneburit några organisatoriska förändringar, i så fall vilka och 
varför?

Vad har projektet inneburit för de anställda, ändrade rutiner, har någon fått sluta 
eller har det anställts fler? 

Har det begåtts misstag i projektet, vilka och varför? 

Hade dessa kunnat undvikas, i så fall hur? 

Har du saknat något i projektet, vad, varför? 

Hur skulle du ha gjort idag ifall du fick börja om från början, vad skulle du änd-
ra, lägga till, inte göra etc.? 

Hur tycker du med den erfarenhet du har idag att man på bästa sätt bör visa idé-
er, förändringar och förslag i ett förändringsprojekt? 
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Hur har andra på Ferruform tidigare arbetat med förändringar på företaget? 

Ergonomiska simuleringsprogram 

Har jag, min rapport eller programmet Jack på något sätt varit en påverkande 
faktor i projektet? 

Hur, på vilket sätt och varför? 

Har det uppstått diskussioner kring programmet och dess möjligheter? 

Har visualiseringen i Jack och bilder från programmet på belastningsergonomis-
ka analyser tillfört projektet något, i så fall vad? 
Fördelar/nackdelar med Jack? 

Bör/ska/kan man använda liknande program som Jack i förändringsprojekt som 
detta, i så fall varför, hur, på vilket sätt och när i projektet, vilken fas? 

Tycker du av det du sett hittills att program som Jack är bra eller onödiga hjälp-
medel i ett förändringsprojekt, i så fall, på vilket sätt och varför? 

Borde vi ha använt Jack mer/mindre eller inte alls i projektet? 

Vidare arbete 

Kommer ni att arbeta vidare med projektet? 

Vad är nästa steg, mål? 
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UTVÄRDERING AV JACK 

Kön:  Man        Kvinna 

Hur många timmar/dagar uppskattar du att du arbetat med programmet Jack? Välj ett
av alternativen. 

 ca………timmar   ca……….dagar. 

Tycker Du att Du saknat några speciella förkunskaper inom något område innan du 
började arbeta med Jack?                              Ja       Nej 
Om Ja beskriv inom vilket/vilka områden. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vilket är Ditt intryck av programmet Jack som helhet?

Finns det något speciellt positivt med Jack?                       Ja       Nej 
Om Du svarat Ja, beskriv. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Finns det något speciellt negativt med Jack?                       Ja        Nej 
Om Du svarat ja, beskriv. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tycker Du att det finns begränsningar i Jack?                      Ja        Nej
Om Du svarat Ja, beskriv. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ser Du några möjligheter med Jack?                       Ja        Nej
Om Du svarat Ja, beskriv. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mycket dåligt   Mycket bra 

4321 5
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Ge Din bedömning av programmet Jack vad gäller: 

Konstruera miljöer med geometrier från biblioteket i Jack? 

Kommentar: …………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..

Import/export av geometrier?      Har ej testat. 

Kommentar: …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….

Spara geometrier/miljöer? 

Kommentar: …………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..

Manipulering av manikinen Jack till specifika kroppspositioner?

Kommentar: …………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..

Konstruera en animering? 

Kommentar: …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….

Spara en animering? 

Kommentar: …………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..

Utföra belastningsergonomiska analyser? 

Kommentar: …………………………………………………………………………. 

Mycket lätt   Mycket svårt
4321 5

Mycket lätt   Mycket svårt
4321 5

Mycket lätt   Mycket svårt
4321 5

Mycket lätt   Mycket svårt

Mycket lätt   Mycket svårt
4321 5

Mycket lätt   Mycket svårt
4321 5

Mycket lätt   Mycket svårt
4321 5
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Trovärdigheten av resultaten i de belastningsergonomiska analyserna? 

Kommentar: …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….

Övriga frågor 

Kan du se några fördelar/nackdelar med Jack som verktyg vid utformning av arbets-
platser/produkter/produktionssystem i jämförelse med traditionella verktyg och analys-
verktyg som fysiska modeller, 2d-ritningar, CAD och manuella analysverktyg som 
RULA, OWAS mm?                         Ja       Nej 
Om Du svarat Ja, beskriv.     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nämn något Du anser vara viktigt att vidareutveckla i Jack? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------     
Övrigt 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------

Mycket låg  Mycket hög
4321 5
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LAYOUTFÖRSLAG I JACK 
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