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Förord
Detta projekt fokuserar på metoder för objektiva riskbedömningar av ställningar och
rörelser under arbete. Metoderna skall vara mycket enkla och tidseffektiva att använda, så att
de passar att användas av företag och företagshälsovård i syfte att identifiera riskfyllt arbete,
att prioritetera förbättringsarbete, att utvärdera förändringar och därmed bidra till ett hållbart
arbete.
Projektet är finansierat av AFA Försäkring (dnr. 120237) och vi vill framföra vårt varma tack
till AFA Försäkring.
Vi vill också varmt tacka alla FHV-anställda, kollegor, mätpersoner och studenter som i sina
arbeten respektive examensarbeten använt våra nya metoder, och gett oss värdefull feedback
i utvecklingsarbetet.
Ett stort tack också till Johan Lecander, programmerare, som med kompetens, tålamod och
arbetsvilja bidragit till projektet, samt till Wim Grooten och Carl Lind, som med kunskap
och glädje hjälpt oss med validering av de nya metoderna i Karolinska Institutets
rörelseanalyslaboratorium.

Stockholm i juni 2015.
Mikael Forsman, Camilla Dahlqvist, Liyun Yang, Jens Wahlström, Gert-Åke Hansson
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Sammanfattning
Arbetsmiljöverket och företagshälsovården (FHV) efterlyser systematiska, objektiva och
vetenskapligt baserade riskbedömningsmetoder som är användarvänliga och
kostnadseffektiva. Hittills har tekniska mätningar, som är nödvändiga för att objektivt och
med hög precision mäta effekten av interventioner under reellt arbete, ansetts som alltför
tidskrävande.
Syftet med projektet var: (1) att tillsammans med företagshälsovårdsaktörer ta fram mycket
lättanvända metoder för direkta mätningar av ställningar och rörelser under arbete, och som
automatiskt ger informativa tabeller och diagram; (2) validera de nya metoderna mot tidigare
validerade metoder som idag används av forskare, och (3) testa de nya metodernas
tidsåtgång och användarvänlighet i FHV.
Projektet fokuserade på en metod för heldagsmätningar, med en kvalitet som motsvarar
liknande forskningsmetoders, och som gör dessa förenklade mätningar helt jämförbara med
de som har rapporterats i litteraturen. En sådan metod har tagits fram. Den består dels av
små sensorer med integrerade USB-minnen som mäter ställningar och rörelser i huvud, rygg
och båda överarmarna, och dels ett enkelt protokoll där man antecknar starttider för arbete
respektive raster. Sensorerna kopplas efter mätningen till en dator och tiderna används i ett
program som direkt presenterar arbetsbelastningen i figurer och resultat-tabeller. Dessutom
har ytterligare två metoder utvecklats. En "ännu enklare" metod för kortare mätningar där
en applikation för Iphone/Ipod mäter armvinklar och direkt i efterhand visar mätvärden för
vinklar och vinkelhastigheter, samt en metod där data från en sensor, också med integrerat
USB-minne (och som liknar den ovan nämnda), analyseras av ett nyskrivet "excel-program"
som direkt visar resultat i figur och tabell.
Metoderna har validerats och har visat sig helt jämförbara med tidigare använda
forskningsmetoder. Metoderna har presenterats för ergonomer vid konferenser och i
utbildningar, och har använts av sjukgymnaster/ergonomer vid förbättringsarbete och i
examensarbeten. De är enklare att använda och enklare för mätpersonerna att bära och
används nu även i forskningsprojekt. Vi har under projektets gång använt oss av den
feedback vi fått från FHV och genom att göra nya val för metoderna har vi motverkat de
svagheter som vi själva och FHV upptäckt.
Metoderna har även presenterats internationellt och arbetslivsinstituten i Finland, Österrike
och Tyskland har fått och provat excel-metoden. Metoderna kommer att fortsätta spridas,
och förväntas genom sin användbarhet och sin låga kostnad bli attraktiva vid kartläggningar
av arbetsuppgifter, vid prioritering av förändringar och vid utvärdering av förändringar som
genomförs för att minska höga exponeringar (arbetsställningar, rörelsehastigheter) för
huvud, nacke, rygg och överarmar.
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Abstract
The Swedish Work Environment Authority and the Occupational Health Services (OHS)
are asking for systematic, objective and scientifically based methods for risk assessment that
are user-friendly and cost effective. Until now, technical measurements, which are necessary
to objectively and precisely measure the effect of interventions in real work, have been
considered to be too time-consuming.
The aims of the project were to: (1) together with actors at the OHS, develop easy-to-use
methods of technical measurements of postures and movements during work, and which
automatically provides informative charts and graphs; (2) validate the new methods against
previously validated methods, which today are used by researchers, and (3) test the new
methods concerning the time required and their usability for actors within the OHS.
The project focused on a method for full-day measurements, with a quality equal to similar
research methods, and that makes these simplified measurements fully comparable with
those reported in the literature. Such a method was developed. It consists of small devices
with integrated USB-memories. They measure postures and movements of head, back and
both upper arms. The method includes a simple protocol where you note the start- and end
times for work and breaks. After the measurement, the devices are connected to a computer
and the noted times are used in a program that presents the workload in figures and tables.
In addition, two more methods were developed. One "even easier" method for shorter
measurements where an application for iPhone/iPod measures the arm elevations and
directly afterwards shows the measured values for angles and angular velocities, and a
method where the data from a sensor, also with an integrated USB-memory (similar to the
sensor above), is analysed by a newly written "Excel application" which immediately shows
the results.
The methods are validated and have proved to be comparable with the previously used
research methods. The methods have been presented at conferences and in education of
ergonomists, and have been used by physiotherapists/ergonomists for workplace
improvements, and in master thesis projects. They are easier to use and easier for the
participants to carry than the previous research methods, and are now also used in research
projects. During the project, we have received feedback from the OHS, and we have
counteracted the weaknesses that we and the OHS discovered.
The methods have also been presented internationally and the national institutes for
occupational safety and health in Finland, Austria and Germany have received and tested the
Excel method. The methods will be more broadly spread, and they are expected, because of
their usability and low costs, to become attractive for risk assessments of tasks, the
prioritization of changes, and evaluations of implemented changes, to reduce high exposures
(postures and movements) of head, neck, back and upper arms.
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Bakgrund
Företagshälsovården (FHV) har länge varit en viktig aktör i arbetsmiljöarbetet för att
förebygga och åtgärda brister i den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Statliga
utredningar har dock konstaterat brister i FHV:s kvalitetsarbete och visat på avsaknaden av
fördjupad och systematiserad kunskap om verksamhetens metoder, arbetsprocesser och
effektivitet (SOU 2004; 2007). FHV efterlyser systematiska och vetenskapligt baserade
metoder som är användarvänliga och kostnadseffektiva. Eftersom FHV idag ofta är
utlokaliserad och företagen försöker hålla nere externa utgifter, är det än mer viktigt att det
finns kostnadseffektiva metoder, även i de fall där företag inte har eller med begränsat stöd
av FHV, gör egna förbättringsprojekt.
Enligt Arbetsmiljöverkets statistik har 24% av den arbetande delen av befolkningen
arbetsorsakade besvär under ett år (27% av kvinnorna och 20% av männen). Besvären leder
ofta till nedsatt arbetsförmåga, knappt en tredjedel av de med besvär blir också sjukskrivna
(AV 2014). Efter stress eller andra psykiska påfrestningar är påfrestande arbetsställningar
den näst vanligaste orsaken till besvär bland såväl kvinnor som män. Omkring 10 procent av
arbetarna har besvär till följd av påfrestande arbetsställningar, motsvarande siffra för
tjänstemännen är omkring 4 procent.
Även från vetenskaplig litteratur är det tydligt att fysisk arbetsbelastning som t ex överdriven
och/eller långvarig muskelbelastning, repetitivt arbete och arbete i obekväma och besvärliga
ställningar är riskfaktorer för att utveckla arbetsrelaterade besvär i nacke/skuldror och i
armar och händer (da Costa och Vieira, 2010; Nordander mfl., 2009; Staal mfl., 2007). Även
om man sedan länge känt till dessa riskfaktorer, är kunskapen om de kvantitativa dosrespons sambanden begränsade och därför är regleringar på arbetsplatserna svåra att
implementera. Eftersom tekniska mätningar ger numeriska värden i enheter som är enkla att
förstå, t ex grader (°) för kroppställningar (t ex armvinklar och ryggböjningar relativt
lodlinjen), och °/s för rörelser (vinkelhastigheter), är de väl lämpade för att mäta och
förklara exponering före och efter t ex en föreslagen (genom prototypmätning) eller
genomförd förändring i arbetsinnehåll eller arbetsteknik (Arvidsson mfl., 2012; Forsman
mfl., 2012; Lindegård mfl., 2012).
Trots att riskfaktorerna är kända sedan länge finns det mycket begränsad kunskap om de
kvantitativa exponerings-responssambanden. En bidragande orsak är att få studier har
använt objektiva metoder för att beskriva exponeringen. I studier där man använt mätningar
har man inte bara observerat att sådana samband finns utan också beskrivit hur starka de är;
Svendsen et al. (2004) har beskrivit hur mycket risken för supraspinatus-tendinit ökar med
tiden som överarmen är lyft mer än 90°, och Nordander et al. (2012) fann bl. a. att
rapporterade besvär i hand/underarm ökade med 6% för en ökning av
handledsvinkelhastigheten med 10 °/s. Denna kunskap gör att man nu inte bara kan
diskutera effekterna av organisatoriska förändringar, effektiviseringar och planerade
interventioner utifrån förändringar i belastningen, utan även kan bedöma förändringarna i
risken för besvär och skador. Detta förutsätter förstås att man använder mätningar också när
man utvärderar riskerna och effekten av interventioner ute på arbetsplatserna.
Den allmänna uppfattningen om tekniska metoder har länge varit att de är dyra och
tidskrävande och därför inte allmänt användbara. Observationsmetoder, däremot, har
ansetts vara billigare och lättare att använda än tekniska metoder och har därför ofta använts
för att identifiera riskfaktorer för arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen. Men kvantitativ
information, i enkla enheter som grader, är svår att få fram med observationsmetoder.
Observationsmetoder har begränsningar som gör att de inte är tillräckliga för dessa ändamål.
5

Förutom att de är grova – efter förändringar kan man ändå ligga kvar i samma kategori
(Burdorf, 2010) – har de tidigare visats ha otillräcklig tillförlitlighet (Takala et al., 2010).
Detta har just också visats tydligt, i ett till det här projektet, parallellt projekt; tolv ergonomer
har undervisats i 6 observationsmetoder, och resultaten har än mer understrukit att olika
observatörer, trots noggranna instruktioner och gemensamma övningsexempel, kommer
fram till vitt skilda resultat (Rhen et al. 2015). Dessutom ger olika observationsmetoder, då
experter använder dem tillsammans och följer instruktionerna med högsta möjliga
noggrannhet, också olika resultat (Kjellberg et al., 2015).
Det sker hela tiden en mycket snabb teknisk utveckling och miniatyriseringen av
elektronikkomponenter i kombination med förbättrade programmeringsmiljöer, vilka leder
till mer avancerade automatiserade datorprogram, gör att uppfattningen att mätningar kräver
dyr utrustning, avancerade tekniska kunskaper och tar lång tid att analysera – och därför inte
kan användas av FHV – behöver omvärderas. I en studie där man noggrant registrerade
kostnader för en observationsmetod av arbetsställningar och dito teknisk mätmetod och
jämförde dessa, tillsammans med precisionen, fann man att den tekniska metoden gav data
av högre kvalitet per satsad krona (Trask mfl. 2014). Sedan dess har utrustning blivit än
billigare. Det finns redan utförda projekt där praktiker, som inte behöver vara tekniker, har
använt teknisk utrustning. Ett exempel detta är en utvärdering av användningen prismatiska
glasögon inom tandvåden där mätningarna på arbetsplatserna utfördes av
företagshälsovården i Västra Götalandsregionen, i samarbete med forskare (Lindegård et al.,
2012). I projektet stod forskarna för analysarbetet, som fram till det här projektet har varit
komplicerade. Det finns nu ett antal olika billiga, tekniska sensorer med integrerat minne
tillgängliga på marknaden som mäter mänskliga rörelser (Actigraph, Korshøj mfl., 2014;
Vitamove, Trask mfl. 2014; modeller från Gulf Coast Data Concept som använts i det här
projektet, Forsman och Wahlström, 2013, Dahlqvist mfl. 2013, Lind och Forsman, 2015,
samt Iphone/Ipod, Yang och Forsman 2015). Denna nya generation av treaxliga
accelerometrar med inbyggd datalogger är ett bra alternativ till tidigare treaxliga
accelerometrar med extern datalogger och skulle med ett enkelt mätprotokoll ge aktörer
inom arbetsmiljöområdet, som till exempel företagshälsovården, möjligheter att använda
tekniska metoder för att göra objektiva högkvalitativa riskbedömningar.
En trend i industrin idag är att rationalisera ”tillbaka” till en linjebaserad produktion, vilken
ofta innebär en ökad exponering för riskfaktorer som repetitivt arbete och arbete i
obekväma och besvärliga ställningar (Westgaard och Vinkel, 2011). Även inom sjukvården
försöker man rationalisera bort ”ickeproduktiva väntetider”. För att mäta effekten av dessa
rationaliseringar, och andra viktiga faktorer som t.ex. skillnader mellan olika
arbetsuppgifter/arbetsstationer, och effekten av interventioner (t.ex. förbättrad arbetsteknik
och användning av tekniska hjälpmedel) krävs objektiva metoder som ger siffervärden på
arbetsställningar och rörelser.
Innan projektet startade var planen att ta fram en metod för heldagsmätningar av ställningar
och rörelser under arbete. Projektets utvidgades dock till att inkludera tre metoder för
mätningar av arbetsställningar med lite skilda användningsinriktningar.
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Syfte
Projektets syfte var:
1) att tillsammans med företagshälsovårdsaktörer ta fram tre mycket billiga och lättanvända
metoder för direkta mätningar av arbetsställningar och rörelser:
a) en metod för korta mätningar av armarnas vinklar och vinkelhastigheter
(Iphone/Ipod),
b) liknande a) men som lämpar sig för lite längre, gärna jämförande mätningar (mellan
två arbetssätt eller två arbetsstationer), som direkt ger resultat och figurer i Excel,
samt
c) en metod för hela eller delar av arbetsdagar som med enkla hjälpprogram ger resultat
i kända format (excel och bildfiler) där den uppmätta belastningen sätts i relation till
andra typer av arbete och till de riktvärden och normer som finns;
2) validera de nya metoderna mot befintliga metoder, som idag används av forskare, och
3) testa de nya metodernas tidsåtgång och användarvänlighet med hjälp av FHV.
De tre metoderna har i stort samma målgrupp, men de två första, där man mäter och direkt
ser resultatet och får en känsla av att ”det här är inte så svårt”, är tänkta som en startsträcka
inför användandet av heldagsmätningarna. Heldagsmätningarna är ju också enkla, men man
behöver inse enkelheten och nyttan av mätningarna innan de blir naturliga att använda som
en tillförlitlig riskbedömningsmetod.

Hårdvara och utvecklingsmiljö
Tre mätmetoder har tagits fram, en som fungerar med en smartphone, och två som fungerar
med hjälp av mindre enheter med integrerade minnen. Hårdvara och utvecklingsmiljö för de
tre metoderna var:
1. För arm-vinkel mätningar med iPhone eller iPod Touch och ett sportarmband (ett
vanligt standardtillbehör), användes en Iphone v. 6 (Apple Inc.), och en ”app”
programmerades i Apples utvecklingsmiljö, Xcode 6.2, med kompileringsmodulen Swift
(Apple Inc.).
2. operativsystemet iOS (i Apple Developer Program). Vinkelberäkningarna baserades på
den inbyggda accelerometern och det inbyggda gyroskopet.
3. För arm-vinkelmätningar i första hand, men även användbar för rygg, användes
accelerometern X16-4 (GCDC, Mississippi, USA), en accelerometer med ett integrerat
USB-minne som sparar data i textfiler. USB-accelerometern har en on/off knapp. Ett
program för beräkning av vinklar och resultat i tabeller och figurer skrevs som ett s.k.
excel-makro (Microsoft 2010 Excel, Visual Basic for Applications).
4. För heldagsmätningar av vinklar och rörelser för huvud, nacke, rygg och armar, användes
en accelerometern X16-mini (GCDC, Mississippi, USA), som funktionellt liknar X16-4,
men är mindre och sätts på/av med en magnet. Ett program för beräkning vinklar för
hela dagen, eller uppdelat i olika aktiviteter, skrevs i MATLAB 7.1 (MathWorks Inc.,
Natick, MA, USA). Med hjälp av MATLAB Compiler (ett tillbehör till MATLAB 7.1)
gjordes program som enkelt installeras på PC.
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Principer vid utveckling
Tekniskt sett går det att från gravitationskraften, som mäts med en triaxial accelerometer
räkna ut vilket håll den ”pekar åt” och dess lutning ifrån lodlinjen (inklination). Vid rörelser
kommer även acceleration med i utsignalerna, och vid snabba accelerationer, ger de ett fel i
vinkelberäkningen som, om man endast har tillgång till accelerationssignalerna, är svårt att
kompensera för. I iPhone-appen utnyttjas även signaler från det inbyggda 3D-gyroskopet
med vilka man i stort sett slipper fel vid snabba rörelser. I alla tre metoderna används ett s.k.
lågpassfilter på 5 Hz, mest för att ta bort högfrekvent brus, som speciellt vid beräkning av
rörelsehastighet ger mätfel, också för att metoderna skall likna den tidigare validerade och
mycket använda forskningsmetoden (Hansson mfl, 2001; 2010).
Alla tre mätmetoderna skulle vara enkla att lära sig så att man i princip klarar av dem utan
manual. Metoderna har efterhand testats av företagsergonomer, vilka har gett tips/önskemål
om metodernas utformning.
För iPhone-appen såg vi inte något behov av manual, men dock en hjälp-knapp under vilken
placeringen av iPhonen eller iPoden skulle visas och kalibreringsproceduren beskrivas.
Förutom från ergonomer, tog vi också råd från dator-support-personal om gränssnittets
utformning. Vi lät oss från början inspireras av en app för helkroppsvibrationer (Wolfgang
mfl., 2014)
För metoderna med USB-accelerometrar såg vi behov av korta manualer.

De tre resulterande mätmetoderna
För att få alla resultat jämförbara med tidigare
forskningsresultat, ingår referenspositioner i de tre metoderna.

iPhone-applikationen
Iphone-appen är gjord på engelska. Vi har ännu inte fått någon
förfrågan, men om det skulle uppstå önskemål om översättning,
kan fler språk läggas in. Den är gjord så att den liknar andra
appar, så att användaren ”känner igen sig”. Följande steg ingår:
1. När man öppnar appen, ser man först tidigare mätningar
(Figur 2)

Figur 1. iPhone-applikationen.
Reflexmarkörerna användes vid
validerings-experimentet.
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Figur 2. När man öppnar ArmInclination-appen, ser man tidigare gjorda mätningar
och kan lägga till, studera eller ta bort mätningar (mätresultat kan mailas innan de
tas bort).

2. Genom att klicka på + (Figur 2), öppnas att fönster där man namnger ett projekt. Man
får nummer 1, och kan sen upprepa flera mätningar i samma projektnamn. Man klickar
höger eller vänster arm, och sätter iPhone på armen med ett träningsarmband (se Figur
1). Vi har använt det vanligaste på marknaden, Slim-fit (Belkin, USA).
3. För att kalibrera mätningen ber man försökspersonen hålla armen lodrät, gärna med en
tyngd i handen. Och så klickar man på ”Calibrate”, se Figur 3.

Figur 3. Kalibreringsproceduren. När mätpersonen håller armen lodrät neråt,
klickar man på Calibrate, efter två sekunder ändras displayen till noll grader, och
mätningen kan startas.

4. Man startar sen mätningen. När man är klar med en arbetssekvens klickar man Stop och
resultaten visas, se Figur 4. Om något skulle inträffa som man inte vill ha med, så kan
mätningen pausas och återupptas. Om man vill göra ytterligare en mätning i samma
projekt kan man använda samma kalibrering, så att de två mätningarna blir helt
jämförbara.
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Figur 4.

Resultat efter en mätning (A). Data kan exporteras via mail (B).

Excel-applikationen
I Excel- applikationen utför man först en mätning, på en
eller, om man direkt vill jämföra två
arbetssätt/arbetsstationer, två arbetssekvenser. Sen sätter
man in USB-accelerometern till datorn. Den öppnar sig
som ett USB-minne på vilken man öppnar filen
”Armvinkelanalys.xlsm”.
För excel-applikationen har följande manual utformats:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Sätt fast inklinometern på den kroppsdel som skall
analyseras (USB-ingången uppåt, se exemple i Figur 5).
Intag neutral position (för arm lodrät neråt, luta
kroppen så att armen hänger fritt helst med en vikt i
handen, för rygg neutralt stående).
Figur 5. Inklinometern
Starta tidur och inklinometer samtidigt. Inklinometern
som används i Excelstartas genom att kort trycka på den svarta knappen
applikationen, fasttejpad
med en penna, efter 2 sekunder börjar inklinometern
på armen.
blinka.
Håll kvar neutral position ca 10 s (programmet
använder de 5 första sekunderna för kalibrering av noll-vinkeln)
Utför arbete 1 (och arbete 2). Anteckna tider för start och stopp per arbete.
När mätningen är klar, stäng av inklinometern genom att
trycka in den svarta knappen under några sekunder, så
att den slutar blinka.
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För att analysera data:
7. Koppla inklinometerns USB-kontakt till datorn.
8. Öppna filen Armvinkelanalys.xlsm, se Figur 6. Skriver in tider efter start för arbete 1
(och arbete 2). Klicka sedan Analysera Vinklar.

Figur 6. Användargränssnitt då man öppnat filen Armvinkelanalys. Här skriver man
in tider efter start för arbete 1 (och arbete 2).

9. Välj fil för analys. Vanligen den sist inspelade i USB-minnets mapp GCDC.
En ny resultatfil öppnas och sparas till USB-minnet, se Figur 7.

Figur 7. Resultat från en mätning inkluderande två olika
arbeten/arbetsuppgifter/arbetsstationer, i det här fallet simulerat
brevsorteringsarbete, med i arbete 2 något lägre hyllor. Resultaten hamnar i ett nytt
fönster och sparas i en ny fil.
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Heldagsmätningar - upp till fyra kroppsvinklar
Protokoll för mätning
I heldags-applikation fäster man upp till fyra inklinometrar,
på huvud, rygg (se Figur 8), och/eller armar. På samma sätt
som i excelapplikationen, startas varje inklinometer med
respektive kroppsdel i sin referensposition. Dessutom får
mätpersonen utföra några hopp som används av
analysprogrammet för att skapa en gemensam tidsaxel.
För heldags-applikationen har ett mätprotokoll utformats,
se Bilaga 1 ” Protokoll för mätning av position och rörelser
för huvud, rygg och överarmar”. I protokollet skriver man
in personuppgifter, information om de olika
kroppsdelarnas inklinometrar och tider för tåhopp, arbetets
start, raster, och arbetets slut. Man kan också dela upp
arbetet i olika uppgifter och skriva in tider för dessa, t.ex.
kassa, uppackning, etc. Protokollet innehåller bilder som
visar var på arm och rygg inklinometrarna skall tejpas fast.

Figur 8 Tejpning av en
inklinometer inför en
heldagsmätning.

Program för analys
Ett program har tagits fram med målet att det skall vara enkelt, tydligt och kräva så lite input
som möjligt, samt ge tydliga resultattabeller och figurer.
Man får först klicka på de filer som man har mätt. Se Figur 9.

Figur 9. Första fönstret i analys-programmet för heldagsmätningar. Man väljer filer
för de kroppsdelar man mätt.

Nästa steg är att ange tider. Se Figur 10.
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Figur 10. Första fönstret i analys-programmet för heldagsmätningar. Man väljer filer
för de kroppsdelar man mätt.

När man klickar Next (Figur 10) så sker:
1. filinläsning,
2. beräkning av
a. referenspositioner,
b. vinklar relativt referenspositionerna
c. statistiska mått
3. samt utskrifter till en excelfil
a. av de statistiska måtten per aktivitet
b. av de aktiviter och tider som matats in, så att man nästa istället kan hämta tiderna
från excelfiler (se Figur 10).
4. samt figurfiler (*.png)
a. kontrollfigurer som visar var nollreferenser tagits och hur nära positionen med
horisontella armar ligger 90 grader (se exempel figur 11)
b. av hela mätningen (se exempel figur 12).
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Figur 11. De fem första minuterna av en mätning i industrin, utförd av företaget
själva. Mätningar för de olika kroppsdelarna har startat (enligt mätprotokollet) vid
olika tider. Programmet har synkroniserat de olika inklinometrarna med hjälp av
tåhoppen som ses i figuren, efter 2,6 minuter. Referenspositionerna är markerade i
början av varje startad inklinometer.

Figur 12. Ett exempel på graf som visar vinklar från en hel mätning, i rubriken skrivs
några percentiler, som också tabelleras i en excelfil.
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Initiering
För att komma igång med en nyinköpt accelerometer har ett program tagits fram med vilket
man i några enkla steg ställer in tiden, sätter rätt samplingsfrekvensen (25 Hz), och kalibrerar
de tre axlarna (man håller varje av de 6 sidorna nedåt, med stöd av bord, vägg etc., i tre
sekunder), så att signaler som programmet sen använder är kalibrerade.
Initieringsprogrammet fungerade väl när sjukgymnaster (examensarbetare) testade det.

Validering
De tre metoderna är validerade mot andra metoder. Inklinationsvinklarna från de två första
jämfördes med dito från ett rörelseanalyssystem som bygger optiska markörer (Elite 2002,
BTS, Milano, Italy). Markörerna fästes vid överarmsbenets huvud ca 3 cm kaudalt om
gränsen mellan akromion och överarmsbenet (enligt Bernmark och Wiktorin, 2002).
Rörelseanalyssystemet hade en samplingsfrekvens på 100 Hz, och en noggrannhet på ± 1
mm (Grooten et al., 2013).
Heldagsmätmetoden har jämförts med en tidigare validerad metod som har utvecklats av
AMM i Lund, resultat från många olika yrkesgrupper finns registrerade i en databas
(Hansson mfl., 2010). För att inte blanda ihop de olika valideringarna, redovisas här varje
metods metoddel och resultat var för sig.

iPhone-applikationen
Valideringsprocedur
Fyra personer deltog i testet (två kvinnor och två män, 24-52 år). iPhonen var placerad
nedanför deltoideusmuskeln fäste med hjälp av ett träningsarmband (Slim-fit, Belkin, USA).
I början av försöket fick personen luta sig lite åt sidan och låta med armen hänga rakt ner
med 2 kg hantel (Bernmark och Wiktorin, 2002) i handen. Det blev båda systemens
nollreferensposition.
Valideringsproceduren inkluderade tre moment
1. Statiska positioner, armen utåt (abduktion) i ungefärliga vinklar om 45, 90, 135 och 180
grader, varje position hölls i 5 sekunder,
2. Samma statiska positioner med armen framåt (flexion),
3. Dynamiskt test med bakåt-framåt rörelser med armen (i sagittalplanet) tre olika
hastigheter, långsam, 6 per minut, mellan 24 per minut, och snabb 48 per minut,
hastigheterna hölls med hjälp av en metronom, och i 30 s.
4. Simulering av målningsarbete (ungefär fönstermålning) i 3 minuter.
Inklinationsvinklarna från iPhonen beräknades i iPhone-appen, och vinklarna från
rörelseanalyssystemet beräknades i Matlab med hjälp av 3D-koordinaterna för de två
markörerna.
Resultat
För de statiska testen var korrelationskoefficienterna 0,996 (abduktion) och 0,994 (flexion).
medelskillnaderna i systemparet (24 skillnader) över de tre vinkelpercentilen var -1.3° (SD,
3.2°). Se Figur 13 som visar ett sambandsdiagram samt skillnaden i grader för varje
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systempar i abduktionstestet (s.k. Bland-Altman-plot). För det dynamiska testet var
medelskillnaderna i systemparet över de tre vinkelpercentilen (10:e, 50:e och 90:e), 1,4°±3,2°,
-1,0°±1,1°, -1,0°±2,8° (medel±SD) för långsamma, mellan och snabba rörelser. För det
simulerade målningsarbetet var kvadratroten av medelvärden av de kvadrerade skillnaderna
(RMSD; ungefär den absoluta medelskillnaden) 5,4°.
A.

B.

Figur 13. Inklinationsvinklar med iPhone och optiska markörer. Sambandsdiagram (A),
Bland-Altman plot (B).

Skillnaderna i hastighetsberäkningarna från de två systemen visas i Tabell 1. Dessa skillnader
är mycket små i jämförelse med tidigare valideringsstudier, vilket beror på att Iphone har fler
sensorer.
Tabell 1. RMSD (ungefär medelskillnader) för hastigheter beräknade från Iphone och optiska
markörer (°/s). Värde inom parenteser är hastigeten från de optiska markörerna.
Armrörelser, hastighet
50:e percentilen

Långsam
2.7 (40.0)

Mellan
7.6 (123.8)

Snabb
7.5 (245.0)

Målning
3.9 (29.8)

Excel-applikationen
Valideringsprocedur
Två statiska och ett dynamiskt test, utfördes på en person (en 34-årig man). USBaccelerometern monterades på vänster arm just nedanför deltoideusmuskeln fäste (Bernmark
och Wiktorin, 2002).
Valideringsproceduren inkluderade tre moment:
1. Statiska positioner, abduktion i ungefärliga vinklar om 30, 60, 90, 120 och 180 grader.
2. Samma statiska positioner med armen framåt (flexion).
De statiska testen upprepades.
3. Dynamiskt test med bakåt-framåt rörelser med armen (i sagittalplanet) en hastighet av 24
per minut (mellanhastigheten i Iphone-testet) i 30 s.
Inklinationsvinklarna från de två systemen jämfördes.
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Resultat
För de statiska testen var korrelationskoefficienterna 0,998 (abduktion) och 0,999 (flexion).
För det dynamiska testet var de absoluta medelskillnaderna i systemparet över de tre
vinkelpercentilen (10:e, 50:e och 90:e), 4,1°, 5.4° och 3.6°

Heldagsmätningar
Valideringsprocedur
Sex män och sex kvinnor deltog i studien. Varje deltagare utförde fyra olika arbetsuppgifter,
där varje uppgift pågick i fem minuter. De fyra arbetsuppgifterna var målningsarbete,
datorarbete, möbelpolering och vila med eleverade, understödda armar (figur 14).

Figur 14. De fyra olika arbetsuppgifterna. A=målningsarbete, B=Datorarbete,
C=Möbelpolering och D=Vila med eleverade, understödda armar.

Deltagarna gjorde också två olika, enklare referenser (enklare i jämförelse med den
standardiserade referensen) för överarmarna. Ställningar (vinklar) och rörelser
(vinkelhastigheter) för huvud, rygg och överarmar samlades in från två olika modeller av
accelerometrar; a) en modell av den nya generationen av treaxliga accelerometrar med
integrerad datalogger (USB Accelerometer Model X8M-3 Mini, Gulf Coast Data Concepts,
LLC, Waveland, MS, USA, ”GC-inklinometer”) och b) en redan validerad treaxlig
accelerometer med extern datalogger (Logger Teknologi HB, Åkarp, Sweden ”LTinklinometer”). En LT-inklinometer monterades på var och en av fyra GC-inklinometrar
som sedan sattes fast i pannan, övre delen av ryggen och på båda överarmarna. Mätningarna
startade med att deltagarna gjorde de standardiserade referenserna, följt av de enklare
referenserna för att sedan avslutas med de fyra arbetsuppgifterna. Därefter analyserades
mätningarna och 1:a, 10:de, 50:de, 90:de och 99:de percentilen av vinkelfördelningen (°) och
medianen för vinkelhastigheten (°/s) beräknades för var och en av de två modellerna.
Medelskillnaden för de tolv deltagarna mellan de två inklinometrarna räknades sedan som
RMSD-värde. En korrelationsanalys gjordes också för att jämföra signalerna mellan varje
inklinometer-par (en GC- och en LT-inklinometer).
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Resultat
Skillnaderna (RMSD, 12 individer) av vinkelfördelningen vid 1:a, 10:de, 50:de, 90:de och
99:de percentilen mellan GC-inklinometrarna och LT-inklinometrarna för de fyra
arbetsuppgifterna och de fyra kroppsdelarna var alla mindre än 2.5°. Skillnaden (RMSD) för
vinkelhastigheten vid 50:de percentilen var alla mindre än 5.0 °/s. Medelvärdet för
korrelationen mellan GC- och LT-signalparen för de fyra arbetsuppgifterna och de fyra
kroppsdelarna var 0.996. Skillnaden, RMSD, mellan den enklare referensen och den
standardiserade referensen var 5.3° för höger arm och 8.5° för vänster arm.

Användbarhet
iPhone-applikationen
Iphone-appen är den senast framtagna metoden. Den fungerar nu stabilt. Som en del av en
workshop vid Arbets- och miljömedicinskt vårmöte, Stockholm, 22-24 april 2015,
genomfördes och förklarades en mätning för ca 50 åhörare på 5 minuter. Uppfattningen
efter det var att alla åhörare skulle klara av att använda appen.

Excel-applikationen
Excel-metoden har använts vid flera kurser, och vid ett metod-seminarium för ergonomer
vid CAMM, Stockholms läns landsting.
En laboration har tagits fram där studenter simulerar brevsortering av ca 80 brev, till 6 olika
plastmappar. I grupper om ca 3-6 studenter får de fästa en inklinometer på en av
gruppmedlemmarna. Sen får de med tidigare redovisade manual använda excel-metoden, de
får ändra höjden på mapparna (så att mapparna med flest kuvert hamnar lägra), och så får de
fortsätta mätningen, och sedan använda excel-programmet. I senaste kursen Exponering,
riskbedömning och intervention i Magisterprogrammet i Arbete och Hälsa, Karolinska
Institutet, tog laborationer inklusive en introduktion, 45 minuter. Efter laborationen sa
deltagarna att de skulle, vilket också var målet med kursmomentet, klara att använda
metoden själva efter lite ytterligare träning. Excel-metoden har också använts i industrin,
t.ex. av Scanias ergonomer.

Heldagsmätningar
Redan den första prototypen av heldagsmätmetoden gick den mycket fortare att använda en
den tidigare använda forskningsmetoden. Tiden för uppkoppling och mätning i
referensposition skattades då prototypen användes i gruvindustrin (Forsman och
Wahlström, 2013) till 5 minuter. Sen dess har tiden för mätstart förkortats. Med
mätprotokollet i Bilaga 1, går det nu mycket fort att fästa inklinometrarna och sen att sätta
igång dem med respektive kroppsdel. Figur 11 visar att igångsättning av tre inklinometrar,
vilken föregåtts av några minuters fasttejpning av inklinometrarna, gick på 3 minuter.
Ergonomer som använt protokollet, i tillverkningsindustrin och i mätningar på musiker,
säger att det är enkelt att använda. Också mjukvaran har använts av ergonomer med gott
resultat, de är positiva och har själva fått fram tabeller och grafer.
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Diskussion
Projektets syfte var (efter beslut att utveckla tre metoder med lite olika
användningsinriktningar, istället för en metod som låg i originalplanen) att tillsammans med
företagshälsovårdsaktörer ta fram tre mycket billiga och lättanvända metoder med för
direkta mätningar av arbetsställningar och rörelser, att validera de nya metoderna, och att
testa de nya metodernas tidsåtgång och användarvänlighet med hjälp av FHV.

Validitet
Valideringsstudierna visade att våra nya, enkla metoder har en noggrannhet som liknar den
hos tidigare använda forskningsmetoder. Intressant är också att den allra enklaste metoden,
Iphone-appen, har bättre resultat en tidigare metoder vid snabba rörelser, vilket beror på att
appen använder både accelerometer- och gyroskop-signaler som finns inbyggt i Iphone. Det
kommer snart att finnas små enheter, som de här använda, med inbyggda gyroskop (det
finns redan men med Bluetooth, och ingen, som vi funnit, som har inbyggt USB-minne).
När sådana enheter finns, kan de metoderna uppgraderas. Redan under projektets gång
skedde en förbättring från leverantörens sida (en minskning av bruset) i den enhet som
används för heldagsmätningarna; resultaten av validitetstesten skulle troligen bli bättre nu än
när vi genomförde den. Även resultaten för Iphone och excel-metoderna är nog
konservativa, då skillnaderna även inkluderar felen som kommer ifrån att de två optiska
markörerna inte är helt parallella med överarmbenet.

Användbarhet
Vi och andra forskargrupper har länge gjort tekniska mätningar, fast med dyr och
komplicerad utrustning, för bedömning av fysisk arbetsbelastning (se Hansson et al., 2010).
Inom FHV används huvudsakligen de belastningsergonomiska föreskrifterna (AFS 2012:2),
samt de modeller och checklistor som bilagts föreskrifterna. Det finns åtskilliga
observationsmetoder för ergonomisk riskbedömning. Vi medverkade i ett nordiskt projekt
där 30 metoders validitet och reliabilitet granskades, samt hur de lämpade sig för användning
av forskare respektive praktiker. Observationsmetoder kan användas av tränade praktiker.
De ger en grov skattning av arbetsställningar, men det är mycket svårt att skatta
rörelsehastigheter (Takala et al., 2010). Just rörelsehastigheter har visat sig vara viktiga vid
uppkomst av arbetsrelaterade besvär i rörelseapparaten (Nordander et al., 2012).
Observationsmetoder har inte heller en gemensam referensram; när olika metoder används
för att kategorisera risk för muskuloskeletala besvär ger de mycket olika resultat (Chiasson et
al., 2012, Kjellberg mfl. 2015)
De tre metoderna har som tagits fram i projekt i stort samma målgrupp, men de två första,
där man mäter och direkt ser resultatet och får en känsla av att ”det här är inte så svårt” är
tänkta som en startsträcka inför användandet av heldagsmätningarna. Metoderna är enkla,
men det är ändå en process för företag att börja använda dem, speciellt som man är van att
använda något annat. Man behöver kanske inse enkelheten och nyttan av mätningarna innan
de blir naturliga att använda som en tillförlitlig riskbedömningsmetod.
Våra (Mikael Forsman s grupps) parallella studier av observationsmetoder, visar en
otillräcklig tillförlitlighet hos flera (nog alla) observationsmetoders när det gäller att bedöma
ställningar och rörelse i arbete. Man skulle kunna tro att det fanns en tanke från början att
komma fram till sådana resultat, för att kunna motivera en övergång till mätmetoderna som
tagits fram här och andra liknande mätmetoder, men så var det inte, men resultaten bör ändå
ses som ett argument för att öka användandet av tekniska metoder.
19

Hittills har tekniska mätningar, som är nödvändiga för att kvantifiera risker och objektivt
mäta effekten av interventioner under reellt arbete (se exempel ifrån ett AFA-projekt i
Forsman et al., 2012), ansetts som alltför komplicerade och tidskrävande. Det är inte bara
praktiker som undvikit tekniska metoder, även i forskningsprojekt där direkta mätningar
skulle vara lämpliga, undviks de ibland då man anser att de är alltför dyra och komplicerade
(se t.ex. Lotta Löfqvists avhandling om stallarbete, 2010). Nu finns det enkel teknisk
utrustning som visats i det här projektet, som vi själva nu använder i våra forskningsprojekt,
och som bör få fler forskare världen över, att göra det också. Det kommer att öka
kunskapen om samband mellan olämpliga arbetsställningar och rörelser och
besvärsuppkomst. Vi arbetar själva på att öka den kuskapen. Som också nämndes i
bakgrunden så vet man idag att sådana kvantitativa samband finns (t ex Svendsen mfl. 2004),
men det finns ett behov att öka kunskapen.
För användarna av de här framtagna metoderna, speciellt vid heldagsmätningar (om man
enbart mätt ett ”belastande” moment är risken hög att värdena är högre än om man mätt
under en heldag), ges jämförelsedata från andra yrkesgrupper och visas nedan för höger arm:
Figur 15; arbetsställningar och figur 16: rörelsehastigheter.

90:e percentilen av inklinationen (°)
Figur 15. Jämförelsedata, medelvärden med 95%-iga konfidensintervall, på kvinnor
(K) och Män (N) i olika yrkesgrupper, för 90:e percentilen av höger arms inklination.
NO betyder att mätningarna är gjorda i Norge.
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Medianen av vinkelhastigheten (°/s)
Figur 16. Jämförelsedata, medelvärden med 95%-iga konfidensintervall, på kvinnor
(K) och män (N) i olika yrkesgrupper, för 50:e percentilen (medianen) av
rörelsehastigheten för höger arm. NO betyder att mätningarna är gjorda i Norge.

Metodernas – resultatens – spridning
Vi har, som redovisats under användbarhet, redan börjat sprida metoderna till ergonomer
och arbetsmiljöaktörer. Arbetet fortsätter. Iphone-appen planeras att läggas ut i Apples appstore under hösten 2015. Det skulle gå att göra en liknande app för andra smartphones, men
iPhone är populär och de ingående komponenterna (accelerometer och gyroskop) har
samma prestanda i versionsgemensamma enheter (Milani et al. 2014). Om det uppstår en
efterfrågan av metoden för andra smartphones, skulle vi överväga att ta fram en sådan app
också. Resultat från projektet har visats vid flera konferenser och möten och har publicerats
i åtskilliga konferenspublikationer (se lista nedan). Metoderna har även presenterats
nätverksmöten för FHV-forskning och senast ett internationellt nätverk kring användning av
gemensamma forskningsmetoder, och arbetslivsinstituten i Finland, Österrike och Tyskland
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har fått och provat-på excel-metoden. Vi har också skickat in ett manus kring vår validering
av heldagsmätningar till en vetenskaplig tidskrift. Lista över publikationer i projektet:
Dahlqvist C, Hansson G-Å, Wahlström J, Forsman M. 2013. Validity of inexpensive easy-touse USB-accelerometer for head, trunk and arm inclination assessment. Abstracts NES
2013. Reykjavik, Iceland: Nordic Ergonomics Society.
Forsman M, Wahlström J. 2013. A new usb-accelerometer for posture measurements - an
example of back postures in the mining industry. Abstracts NES 2013. Reykjavik, Iceland:
Nordic Ergonomics Society.
Dahlqvist C, Hansson G-Å, Forsman M. 2015. Validity of a small low-cost triaxial
accelerometer with integrated logger for uncomplicated measurements of postures and
movements of head, upper back and upper arms. Submitted for publication.
Dahlqvist C, Hansson G-Å, Wahlström J, Forsman M. 2013. Enkel metod för
företagshälsovården att mäta arbetsställningar för huvud, rygg och överarmar - validitet och
tidsåtgång. Abstract id nr. 131203-S-1111. Medicinska riksstämman. Stockholm 2013.
Lind C, Forsman M. 2015. Posture assessment: Accuracy of a feasible direct measurement
system. NES 2015. Lillehammer, Norway: Nordic Ergonomics Society.
Yang L, Forsman M. 2015 Development and validation of a novel iOS application for
measuring arm inclination. NES 2015. Lillehammer, Norway: Nordic Ergonomics Society.

Sammanfattande slutsatser
De ingående metoderna har validerats och har visat sig helt jämförbara med tidigare använda
forskningsmetoder. De är enklare att använda och enklare för mätpersonerna att bära; de
används nu i forskningsprojekt. Metoderna har presenterats för ergonomer vid konferenser,
och har använts av sjukgymnaster/ergonomer vid förbättringsarbete och vid
examensarbeten. Vi har under projektets gång fått feedback som vi använt, samt själva
upptäckt svagheter, vilka vi genom nya vägval motverkat. Metoderna kommer att fortsätta
spridas, och förväntas genom sin användbarhet och sin låga kostnad blir attraktiva vid
kartläggningar av arbetsuppgifter och vid förändringar i arbeten där man misstänker hög
exponering (arbetsställningar och rörelsehastigheter) för huvud, nacke, rygg och överarmar.
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