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Sammanfattning 
Reaktionskrafter från monteringsverktyg är troligen en bidragande orsak till många 
belastningsskador i tillverkningsindustrin och monteringsarbete ligger också i topp i 
statistiken över arbetssjukdomar i Sverige.  
Idag används i stor utsträckning avancerat styrda verktyg, som kan programmeras så att de 
känns bekväma, men det finns ingen utvärderingsmetod för reaktionsmoment som premierar 
dessa funktioner. Dessutom tar dagens utvärderingsmetoder hänsyn till att människor är olika 
starka i olika arbetsställningar. 
En utvärderingsmetods främsta syfte är att hjälpa till vid val av verktyg och vid bedömning 
om reaktionskraften kan tas upp för hand eller om mothåll bör användas. Tas inte operatörens 
styrka beroende på arbetsställning med blir denna bedömning i många fall felaktig.  
 
Syftet med det här arbetet är att ta fram en bättre bedömningsmodell för reaktionsmoment 
från monteringsverktyg. Några krav som sätts på den förbättrade metoden är att den ska vara 
enkel att använda, mätningar ska inte behöva göras på verktyget och den ska ta hänsyn till 
variation i styrka beroende arbetsställning. 
 
En grupp om sju testpersoner sattes samman och de utvärderade reaktionsmomentet från en 
vinkelmutterdragare i tre olika positioner. I varje position testades 6 olika typer av 
reaktionsmoment. Reaktionsmomentet utvärderades dels med upplevt obehag enligt 
BorgCR10-skalan och dels med ett acceptansmått där testpersonen bedömde om 
reaktionsmomentet är acceptabelt för en hel arbetsdag eller ej.  
 
Testerna analyserades sedan med en ”mixed model ANOVA” analys följt av en 
regressionsanalys för de mest signifikanta faktorerna. Resultatet blev en linjärkombination av 
storlek på moment, testpersonens maximala statiska styrka i testad arbetsställning (MVC), tid 
för momentuppbyggnad och hur momentet stängs av efter färdig dragning.  
 
Den största skillnaden från de metoder som används idag är att MVC är känd för den 
arbetsställning som skruven dras. En stor fördel med kopplingen till MVC och operatörens 
styrka är att det med större exakthet går att säga om verktyget bör fixtureras eller om det kan 
handhållas. Fixturering är både kostsamt och kan minska rörligheten på arbetsstationen. 
 
En fortsättning på det här arbetet skulle vara att testa och utvärdera metoden på en 
monteringslina. 
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1 Inledning 
Atlas Copco AB är ett 130 år gammalt verkstadsföretag, som idag har ca 33000 anställda. 
Företaget är uppdelat i fyra affärsområden varav ett är industriteknik som gör handhållna eller 
fixturerade verktyg för industriell användning. Produktbolaget som utvecklar verktygen under 
Atlas Copco-varumärket heter Atlas Copco Tools AB, vilket har gjort verktyg i ca 100 år. 
Den viktigaste marknaden för affärsområdet industriteknik är tillverkningsindustri som står 
för 84 % av omsättningen.  
Ergonomi är en av de viktigaste faktorerna vid utformning av verktyg för industriell 
användning, eftersom de används mycket intensivt. Atlas Copco Tools har därför sedan 1950-
talet tagit hänsyn till ergonomi i produktutvecklingen och sedan 1960-talet har de också haft 
en egen ergonomiavdelning. 
Tillverkning sker idag i högt tempo för att ge hög lönsamhet och produktivitet. Det höga 
tempot ger ofta upphov till belastningsskador. Förutom lidande för den drabbade ger 
belastningsskadorna också upphov till stora kostnader i form av rehabilitering och försämrad 
kvalitet. Det finns därför ett stort intresse för att göra ergonomiska förbättringar och för att 
kunna göra förbättringarna krävs det bl a bra metoder för att göra ergonomiska bedömningar. 
  
Ett viktigt moment i tillverkningen är montering och det vanligaste fästelementet i 
tillverkningsindustrin är idag skruvförband. Skruvförbandets fördel är att det är enkelt att 
demontera till skillnad från t ex nitning, som var den vanligaste metoden på 1800-talet, eller 
limning.  
I skruvförbandet omvandlas ett åtdragande moment till en klämkraft som håller ihop delarna 
som monteras. Skruvförband monteras idag till största delen med motoriserade verktyg även 
om det fortfarande förekommer att skruvar dras för hand.  
Åtdragningsmomentet ger upphov till ett reaktionsmoment som måste tas upp av något och i 
fallet att det tas upp av en montör kan det ge upphov till belastningsskador. Manuell 
montering ger förutom reaktionsmomentet även upphov till ett högfrekvent repetitivt arbete 
då skruven gängas ned, så ergonomiskt är motoriserade verktyg att föredra vid montering av 
skruvförband. 
 
Det saknas en bra metod att ergonomiskt bedöma storleken på reaktionsmomentet från ett 
verktyg. Den vanligaste bedömningsmetoden för reaktionsmoment idag sätter en gräns på 
max moment baserad på verktygstyp och tar inte hänsyn till operatörers varierande styrka i 
olika arbetsställningar. Dessutom kan moderna monteringsverktyg styras så att de känns 
mycketbekväma, men detta är inget som premieras av de bedömningsmetoder som används 
idag.  
De styrda elverktygen kan t ex förbättra ergonomin under själva åtdragningsfasen genom att 
göra operatören beredd på reaktionsmomentet. För ett verktyg som inte är styrt kan 
reaktionskraften byggas upp för snabbt och det känns ryckigt och obekvämt. Samma storlek 
på reaktionsmoment kan alltså kännas mycket olika beroende på hur momentet byggs upp. 
 
Det har gjorts en del arbete på det här området men det saknas fortfarande information för att 
generellt kunna säga hur en åtdragning bör utformas för att kännas bra. Tanken med detta 
arbete är att ta fram en lättanvänd metod, som kan ta hänsyn till de faktorer som är viktiga för 
att minimera obehaget från reaktionsmomentet. Metoden kommer att baseras på upplevt 
obehag och inte risk för skada, eftersom upplevt obehag är den storhet som går att mäta. 
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2 Åtdragningsteknik 

2.1  Skruvförband 
Skruvförband brukar karaktäriseras bland annat av sin förbandsstyvhet. Förbandsstyvheten 
beskriver hur snabbt momentet i skruvförbandet ökar med åtdragningsvinkel. Ökar momentet 
snabbt med åtdragningsvinkeln kallas förbandet stumt och ökar det långsamt kallas det vekt. 
Förbandsstyvheten är viktig vid val och inställning av åtdragningsverktyg. För ett verktyg 
med mekanisk koppling (se kapitel 4.2) kan en inställning som ger korrekt moment för ett 
vekt förband ge ett för högt moment för ett stumt förband, ett fenomen som kallas mean shift. 
Orsaken är att energin i de roterande delarna ger ett bidrag till momentet i den stumma 
(snabba) åtdragningen medan det blir försumbart litet vid en åtdragning av ett vekt förband. 
I standarden för att testa prestanda för åtdragningsverktyg, ISO5393 [11], används ett förband 
som når målmoment efter 30 graders åtdragningsvinkel för att testa stumma och motsvarande 
720 grader för veka förband. 
Ett exempel på veka förband är slangklämmor och på stumma förband montering av detaljer 
på motorblock. 
Förbandsstyvhet i kombination med hastigheten på verktygets spindel påverkar 
karakteristiken på reaktionsmomentet. En snabb åtdragning på ett stumt förband ger ett 
impulslikt reaktionsmoment och här tar ofta verktygets masströghet upp allt reaktionsmoment. 
En långsam åtdragning på ett vekt förband ger ett i tiden utdraget reaktionsmoment som måste 
tas upp av operatören eller ett mothåll.  
Tyvärr används i många fall endast förbandsstyvhet och åtdragningsmoment för att beskriva 
förbandet men det räcker alltså inte då reaktionsmoment ska utvärderas. En åtdragning med 
ett snabbt verktyg på ett vekare förband kan alltså kännas som en åtdragning med långsamt 
verktyg på ett stumt förband, se figur 1. Detta kompliceras ytterligare i de fall 
programmerbara verktyg används då dess hastighet kan variera dels mellan olika förband och 
även under en åtdragning på ett visst förband.  
 

 
Figur 1. Diagram över förbandsstyvhet och vinkelhastighet 
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3 Olika sätt att bygga upp moment 
Det finns två principer att föra över moment till ett skruvförband. Den vanligaste är att direkt 
föra över moment från verktygets motor, s k direktdrivna eller segdragande verktyg. Den 
andra principen är att överföra moment till skruven via periodiska slag eller pulser, s k 
slående eller impuls-verktyg. Dessa principer beskrivs med för- och nackdelar nedan.  
 

3.1  Segdragande 
I den här gruppen verktyg förs momentet direkt över från verktygets motor till skruvförbandet 
via en växel och, oftast, en koppling. Att en växel behövs beror på att de flesta motorer går 
med höga varvtal och låga moment, en växel behövs då för att öka momentet. Kopplingen 
behövs för att kunna avbryta momentuppbyggnaden när målmomentet uppnåtts. Kopplingen 
är i mer avancerade elverktyg ersatta med en elektronisk avstängning, se kapitel 4.2. 
Ett typiskt moment över tidsförlopp kan ses i Figur 2. 
 

 
Figur 2. Momentuppbyggnad för ett segdragande verktyg. Momentet ökar kontinuerligt till 
målmomentet uppnåtts.  
 
Fördelarna med segdragande verktyg är: 

• De är tysta och vibrationsvärdet ligger långt under gränsvärdet för vibrationer.  
• De mer avancerade varianterna är också mycket exakta i sin avstängning och de mest 

avancerade kan även mäta och logga installerat moment.  
 
Nackdelarna är att: 

• De ger upphov till reaktionskrafter som måste tas upp av operatören alternativt av 
mothåll eller momentupptagande armar samt 

• De kan i vissa fall vara långsamma, framför allt under nedgängningsfasen. Med 
nedgängningsfasen menas delen av åtdragningen där skruven gängas ned, med normalt 
mycket lågt moment, till dess att moment börjar byggas upp. 
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Tiden från att moment börjar byggas upp i skruven till dess att dragningen är klar är typiskt 
från några tiondels till ca 150-200 millisekunder. Det gäller icke styrda verktyg. Motsvarande 
tid för styrda verktyg beror på hur de programmeras, men normalt ställs de in så tiden blir 
något längre eftersom de då blir behagligare. 

3.2  Slående 
I den här gruppen finns det två varianter, slående verktyg eller pulsverktyg. I båda fallen 
överförs moment mellan motor och skruv via en roterande hammare och städ. Städet är direkt 
kopplat till skruvskallen och hammaren sitter ihop med motorn. Hammaren accelererar under 
ett varv med hjälp av motorn. När hammaren når städet överförs dess energi till städet, och 
därmed skruven, i form av en momentimpuls. I det här läget har motorn bromsats till 
stillastående. Sedan lossar en koppling i städet varefter hammaren och motorn återigen kan 
accelerera och bygga upp energi inför nästa slag. I ett pulsverktyg har städet i metall bytts ut 
mot en oljekudde och i det fallet förs momentet över till skruvförbandet via ett oljetryck. Ett 
pulsverktyg blir på så sätt tystare och även mer exakt i momentnivå jämfört med ett slående 
verktyg. Samtidigt blir de även svagare.  
Generellt sett är ett slående verktyg mest lämpad för lossning av förband och pulsverktyg för 
åtdragning av förband.  
Ett typiskt moment över tidsförlopp kan ses i Figur 3. 
 

 
Figur 3. Momentuppbyggnad i ett slående verktyg. Momentet ökas genom momentpulser. 
 
Fördelarna med den här typen av verktyg är: 

• Snabb nedgängning 
• Höga moment utan reaktionskrafter 

Nackdelarna är 
• Höga ljudnivåer, framför allt för slående verktyg 
• Stor spridning i momentnivå, framför allt för slående 
• Svårt att mäta installerat moment 
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Oljan i pulsverktyg blir under åtdragningsfasen het varför verktygen endast lämpar sig för 
drivning med tryckluft. En tryckluftmotor blir kall då effekt tas ut och kyler på så sätt oljan. 
Eftersom uppsatsen handlar om reaktionsmoment kommer i fortsättningen endast segdragande 
verktyg att behandlas. 

4 Verktyg 
Den finns många olika typer av verktygsutformningar och konfigurationer, allt beroende på 
hur de är tänkta att användas. I det här kapitlet beskrivs några parametrar som är av vikt för 
åtdragningsergonomi. Dessa är typ av drivning av motorn, handtagsdesign och 
momentupptagande tillbehör. 

4.1  Drivning av motor 
Det finns två huvudsätt att driva motorn, med tryckluft eller med elektricitet. Dessa båda ger 
lite olika karaktär på åtdragningsförloppet. Det traditionellt vanligaste sättet att driva 
industriella verktyg är med tryckluft. Anledningen är bland annat att motorns vikt/effekt 
förhållande är fördelaktigt och att konstruktionen är robust och tålig. Fördelarna med en 
elmotor är flexibilitet i styrningen, energieffektivitet och tillgänglighet då el är vanligare 
förekommande än tryckluft. 

4.2  Avstängning av motorn 
Luftverktyg används med olika typer av mekaniska kopplingar för att se till att rätt moment 
erhålls. Kopplingen påverkar till stor del hur åtdragningen upplevs, detta har visats av 
Kihlberg [9] (se kapitel 7, litteraturstudier för mer information). Vanliga typer av kopplingar 
är: 
 
1. Rappande koppling: Kopplingen består av två tandade fjäderbelastade brickor som löser ut 
när inställt moment uppnåtts. När kopplingen löst ut glider de tandade brickorna mot varandra 
varvid ett rappande ljud uppstår. Detta genererar också en hel del vibrationer men normalt är 
inte det något problem eftersom operatören stänger av verktyget så fort kopplingen löst ut.   
 
2. Avstängande koppling: Kopplingen stänger av motorn genom att stänga inloppsventilen till 
motorn när rätt moment uppnåtts. Beroende på konstruktion löser kopplingen ut olika snabbt. 
Denna typ av koppling kan på ett givet förband ställas in mycket exakt. Förändras 
förbandsstyvheten förändras dock det inställda momentet, ett fenomen som kallas för mean 
shift.  
 
3. "Stall": Verktygets moment ställs in genom att reglera trycket till motorn, stallmomentet är 
alltså lika med motorns maxmoment. Det betyder också att det momentet hålls så länge 
operatören trycker in triggern. 
 
Elverktyg finns förutom med ovanstående typer av koppling också med elektronisk 
avstängning. I fallet med elektronisk avstängning mäts, eller beräknas, momentet under 
åtdragningen och när målmoment uppnåtts stängs verktyget av. De enklare varianterna 
använder sig av mekanisk koppling, då oftast rappande kopplingar och de mer avancerade 
använder sig av elektronisk avstängning.  
 
Det finns hos en del avancerade elverktyg också möjlighet att bromsa ner momentet mjukt 
efter avstängning. Med den funktionen undviker operatören att utsättas för den rekyl som 
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annars uppstår när momentet försvinner vid avstängning av motorn. Detta kan vara 
obehagligt, framför allt vid högre moment. 
 

4.3  Handtagsdesign 
För monteringsverktyg dominerar tre typer av handtagsformer, rak, pistol och vinkel. Typ av 
handtagsform påverkar i hög grad åtdragningsergonomin. En beskrivning av dessa följer 
nedan.  

4.3.1 Raka verktyg 
Dessa verktyg är oftast monterade i en momentupptagande arm. I de fall de är helt handhållna 
används de vid låga moment, typiskt under 2 Nm. Några exempel på tillämpningar är 
montering av paneler inom vitvaruindustrin eller vid montering av elektronik. Raka verktyg 
passar för arbetsställningar enligt Figur 4, ofta är det vid sittande arbetsstationer som dessa 
verktyg används. 
 

 
Figur 4. Till vänster ses en lämplig arbetsställning för ett rakt verktyg. Bilden till höger visar 
reaktionsmomentets riktning. 
 
Reaktionsmomentet ger en flexion/extension av handen, beroende på reaktionsmomentets 
riktning, se höger bild i Figur 4.  
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4.3.2 Pistolverktyg 
Pistolverktyg finns i två huvudutföranden, dels för höga moment då de är bestyckade med 
mothåll och dels som mindre handhållna verktyg. De handhållna verktygen används typiskt 
upp till ca 8 Nm. Reaktionsmomentet från pistolverktyg ger ett supinerande/pronerande 
moment på underarmen och inte en kraft i handen som det är lätt att tro, se Figur 5.  

 
Figur 5. Vänster bild visar en lämplig arbetsställning för pistolverktyg. Höger bild visar 
reaktionsmomentets riktning. 

4.3.3 Vinkelverktyg 
Vinkelverktyg är ett rakt verktyg försett med en vinkelväxel med vinkeln 90 grader. Ett 
vinkelverktyg används oftast handhållet och är ett tvåhandsverktyg. Den här typen av verktyg 
är mycket flexibelt och kan användas i många olika positioner. Reaktionsmomentet ger ett 
kraftpar mellan höger och vänsterhand. Riktningen på krafterna beror på hur verktyget hålls, 
dvs om skruven monteras horisontellt eller vertikalt eller om det hålls till höger eller vänster 
om skruven. Exempel på kraften vid montering på horisontell yta kan ses i Figur 6.  
I detta arbete används ett vinkelverktyg då det är flexibelt och ger en reaktionskraft som är lätt 
att analysera. 
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Figur 6. Reaktionsmomentets riktning för ett vinkelverktyg. 

4.3.4 Momentupptagare 
Momentupptagande armar eller mothåll används då reaktionsmomentet blir för högt för att tas 
upp för hand. Mothållet sätts på maskinen enligt den vänstra bilden i Figur 7 och i 
momentupptagande armar sätts verktyget fast, höger bild i Figur 7.  
 

 
Figur 7. Vänster bild visar ett verktyg med mothåll. Höger bild visar ett verktyg i en 
momentupptagande arm. 
 
Då vikten på verktyget ökar när mothåll monteras på, används ofta mothållsförsedda verktyg 
upphängda i balansblock. Fördelarna med momentupptagande hjälpmedel är att operatören 
inte behöver ta upp någon reaktionskraft och därigenom höjs också gränsen för hur höga 
moment som kan dras. Vid användning av momentupptagande hjälpmedel begränsas 
maxmomentet av konstruktionen på momentupptagaren och inte av operatören. Nackdelen 
med dessa hjälpmedel är att de minskar rörligheten och flexibiliteten på arbetsplatsen, ökar 
totala massan på verktyget, samt att de momentupptagande armarna ofta är kostsamma. 
Balansblock används också för att få verktygen bort från arbetsstationen. Då verktyget släpps 
dras det upp mot taket. När verktygen sedan ska användas igen dras de ner med hjälp av en 
lina. En ergonomisk nackdel med det är att operatören vid användning av verktyget måste 
motarbeta den kraft som vill dra verktyget mot taket.  
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5 Monteringsarbete 

5.1  Skadestatistik 
I statistiken skiljer man på arbetsolycka och arbetssjukdom. Arbetsolycka definieras av 
arbetsmiljöverket som ”en händelse under arbetets utförande som leder till fysisk eller psykisk 
skada”. Definitionen för arbetssjukdom är arbetsskada som uppkommit på annat sätt än 
genom olycksfall i arbetet. Vid arbete med åtdragningsverktyg är en typisk arbetsolycka 
klämskador eller att något fastnar i verktygets roterande delar. En arbetssjukdom skulle 
motsvaras av överbelastning av muskler och leder p g a hantering av verktyg eller av 
reaktionskrafter. I detta avsnitt har främst fordonsmontörer studerats då de i stor utsträckning 
använder sig av åtdragningsverktyg. I [9] refereras det till en studie på Ford som visar att 55 
% av arbetarna använder motoriserade verktyg och 75 % av dessa  är åtdragningsverktyg. 
 

5.1.1 Sverige 
I Sverige rapporteras åren 2004/05/06/08 att 26.5% av fordonsmontörerna har besvär som 
leder till sjukskrivning. 12.7% av dessa är sjukskrivna längre än 1 dag och 4.5% rapporterar 
en sjukskrivningsperiod på längre än 5 veckor. Detta kan jämföras med 18.1% med besvär, 
5.5% med sjukskrivning längre än 1 dag och 2.3 % med längre sjukskrivning än 5 veckor. 
Denna statistik gäller endast män [13]. 
 
I statistiken för arbetsskador år 2008 [15] rapporterades 6 fall av arbetssjukdom per 1000 
anställda för näringsgrenen transportmedelstillverkning. 34 % av dessa hade mer än 14 
sjukdagar. Motsvarande siffra för samtliga näringsgrenar är 2 fall per 1000 anställda och 36 % 
av dessa hade mer än 14 sjukdagar.  
69 % av arbetssjukdomarna beror på belastningsfaktorer.  
Antal anmälda olycksfall för denna näringsgren är 12 fall per 1000 anställda. Av dessa beror 6 
på förlorad kontroll av maskin, transportutrustning eller verktyg. 
I statistiken för yttre faktorer visas att 87 % av anmälda arbetsolyckor i gruppen skruv och 
mutterdragare beror på förlorad kontroll.   
 
I ”Yrkesstrukturen i Sverige 2007” [16] ingår även kvinnor. Män har ca 4 gånger högre antal 
rapporterade fall av arbetsskada för gruppen fordons- och maskinmontörer. För 
arbetssjukdomar är fördelningen nästan lika mellan könen.  
I yrkesstatistiken [16] är totala antalet anställda i yrkeskategorin fordonsmontörer 18100, 
varav andel män är 84 %. Under antagandet att förhållandena år 2007 och 2008 är ungefär 
lika går det att räkna ut att antal arbetssjukdomar per 1000 anställda är 10 för män och hela 42 
för kvinnor i yrkeskategorin fordonsmontörer. 
För män i denna yrkesgrupp beror 78 % av arbetssjukdomarna på belastningsfaktorer. 
Motsvarande siffra för kvinnor är 88 %.   
 
Yrkeskategorin transportmedelstillverkning är den kategorin med största antalet 
arbetssjukdomsfall per 1000 anställda för kvinnor, totalt 10 fall per 1000 anställda. Detta kan 
jämföras med 3 fall per 1000 anställda för samtliga yrkeskategorier. Fler än 8 av dessa fall 
beror på belastningsfaktorer. För män kommer denna yrkeskategori totalt sett på tredje plats 
med 5 fall per 1000 anställda. Sett på fall orsakade av belastningsfaktorer ligger dock 
yrkeskategorin på delad förstaplats med husbyggande och livsmedeltillverkning. 
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Uppgifterna från USA och Sverige ser ut att vara i samma storleksordning, även om det inte 
direkt går att jämföra siffrorna då bl a definitionen på arbetsskada och arbetssjukdom skiljer 
sig mellan länderna..  
 
I båda fallen är arbetsrelaterade besvär minst 50 % större för dem som arbetar med 
fordonsmontering, och merparten av besvären är MSD. Detta i kombinationen med det 
faktum att det i 75 % av arbetsplatserna används motoriserade monteringsverktyg [5] gör det 
intressant att försöka hitta bättre metoder att bedöma riskerna med användningen av dessa 
verktyg.  
 
Statistik för arbetssjukdomar i EU saknas, beroende på att olika medlemsländer har olika 
definitioner av arbetssjukdom. Statistik för olycksfall i EU visar att tillverkningsindustrin 
hade 3500 fall per 100000 sysselsatta år 2005 med mer än 3 dagars sjukfrånvaro. I Sverige är 
motsvarande siffra 1500 fall. 
 

5.2  Typ av skador 
Det är oklart vilken typ av skador arbete med monteringsverktyg kan ge. Vid besök hos 
biltillverkare har ergonomerna nämnt karpaltunnelsyndrom, tennisarmbåge och smärtor i 
handled. Smärtor i handled förekommer oftast vid arbete med pistolverktyg.  
Radwin [22] nämner att excentriskt arbete kan ge skador som visar sig som muskelödem. I 
denna studie belastades försökspersonerna likt de belastningar som fås vid arbete med 
pistolverktyg och här sågs ödem i supinatormuskeln. Detta kan vara en orsak till förekomsten 
av tennisarmbåge vid arbete med monteringsverktyg. 
Byström [18] nämner också inflammation i tumsenan (de Quervains sjukdom) som vanligt 
förekommande hos manliga montörer i den studien han gjort. Kvinnor hade i större 
utsträckning karpaltunnelsyndrom. 

6 Reaktionstid och kraftuppbyggnad i muskler 
Förhållande mellan reaktionstid och momentuppbyggnadstid är en mycket viktig parameter 
för hur operatören upplever och reagerar på reaktionsmoment. Är momentuppbyggnadstiden 
kort hinner inte operatören reagera på reaktionsmomentet. 
Det finns två typer av muskelreaktion som är av intresse här och det är reflexutlöst och 
viljemässig muskelreaktion på reaktionsmomentet. Enligt [9] är tiden för reflexen ca 40 ms 
och reaktionstid är ca 200 ms.  

7 Litteraturstudie av åtdragningsmoment 
Syftet med litteraturstudien är att dels kartlägga vad som tidigare gjorts för att hitta en bra 
bedömningsmodell för reaktionsmoment, samt se hur människan påverkas av olika typer av 
reaktionsmoment. Litteratursökningen är gjord i Ergonomics abstract online, i Atlas Copcos 
interna samling litteratur samt på Google och i Google Scholar. Sökorden var: 

• Assembly tools 
• Power hand tools 
• Torque reaction 
• Automobile industry 
• work related musculoskeletal disorder 

 
I en artikel skriven av Lindqvist [10] presenteras två studier. I den första studien undersöks 
förbandsstyvhetens och även åtdragningstidens inverkan på handtagets rörelse baserad på en 
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hypotes att operatörens hand-arm system uppför sig som ett massa-fjäder system. Resultatet 
bekräftar hypotesen. Detta har också studerats mer i detalj av Radwin [ref.], som också mätt 
upp massa, fjäder- och dämpningskonstanter i armen på ett antal personer. I den andra studien 
får 10 försökspersoner bedöma obehaget från reaktionsmomentet för olika momentnivåer och 
förbandsstyvheter. Reaktionsmomentet bedöms med en parvis jämförelse mellan tre verktyg 
testade på olika testförband. 
Testerna på stumt förband med snabb avstängning av verktyget bedömdes minst obehagliga. 
Resultatet visar också på en stark korrelation mellan upplevt reaktionsmoment och 
handtagsförskjutning.  
Slutsatsen från de två studierna är att snabba förlopp är att föredra och att tider runt 50-200 ms 
bör undvikas då operatören inte hinner reagera tillräckligt på reaktionsmomentet. Baserat på 
dessa slutsatser förslås också en åtdragningsstrategi som är uppdelad i två steg för att både dra 
nytta av verktygets tröghetsmoment och de styrda verktygens noggrannhet i momentstyrning. 
I det första steget utnyttjas verktygets tröghetsmoment för att ta upp reaktionskraften, 
spindelhastigheten är snabb och noggrannheten låg. I det andra steget slutdras förbandet vid 
en lägre hastighet till ett noggrant moment. Det första steget gör det också möjligt för 
operatören att hinna reagera på reaktionmomentet. 
Kihlberg studerade i sin avhandling [9] bland annat möjligheten att ta fram en 
bedömningsmodell för hur reaktionsmoment påverkar hand-arm systemet.  
I en pilotstudie testas tre pneumatiska vinkelmutterdragare med samma inställda moment men 
olika avstängningsmekanismer. Verktygen testas på stumma förband och åtdragningstiderna 
varierar från ca 50 till 100 ms. 12 testpersoner deltog i pilotstudien. 
Reaktionsmoment, reaktionskrafter mellan operatör och golv, handtagsrörelse och rörelse på 
hand arm systemet, muskelaktivitet och bedömt obehag (Borgs CR10 skala) var de variabler 
som mättes upp. Resultatet från studien visar att verktyget med snabb avstängning gav 
upphov till de lägsta handtag/handledsrörelserna, horisontella och vertikala 
reaktionskrafterna, bedömda upplevelsen, samt lägst muskelaktivitet. Det mått som 
korrelerade bäst med upplevt obehag är tiden momentet överstiger 90% av inställt moment, 
samt handtagsförskjutning. 
I en utökad studie användes nio pneumatiska vinkelmutterdragare. De var inställda i tre olika 
momentnivåer (25, 50 och 75 Nm) och för varje momentnivå varierades 
avstängningsmekanismen (snabb, medel, fördröjd). 12 testpersoner deltog även i denna studie 
och de mätta variablerna är också samma som i pilotstudien. Dock har man i denna studie 
även lagt till bedömd styrka på reaktionsmomentet samt ändrat procentsatsen i variabeln ”tid 
moment överstiger 90%” till 75%. 
Bedömd styrka samt bedömt obehag var starkt korrelerade varför endast bedömt obehag 
användes i de följande studierna.  
Resultaten bekräftar resultaten i pilotstudien. Den utökade variationen i momentnivå visar att 
bedömningen av den snabba och medelsnabba kopplingsmekanismen är opåverkad av 
momentnivå, medan den fördröjda avstängningsmekanismen ger en kraftig ökning av upplevt 
reaktionsmoment med ökat moment. Då momentet ökar från 25 till 75 Nm ökar upplevd 
styrka från 1 till 6 på Borg CR10-skalan. Även här är det variabeln med tidsmomentet 
överstigande 75% av inställt moment och handtagsförskjutning de variabler som bäst 
korrelerar till upplevt obehag. 
Syftet med en tredje studie av Kihlberg är att hitta acceptansgränser som kan användas vid 
bedömning av reaktionsmoment. I den studien ingår 38 erfarna montörer som bedömer 4 
stycken pneumatiska vinkelmutterdragare. Tre av verktygen är inställda till 50 Nm och de tre 
har olika avstängninsmekanismer enligt ovan. Det fjärde verktyget är inställt till 75 Nm och 
har en fördröjd avstängning. Testerna är gjorda på stumma förband. 
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Testpersonerna bedömde upplevt obehag och huruvida de skulle acceptera att arbeta med det 
provade verktyget en hel arbetsdag. 
Samma starka korrelation mellan upplevt obehag och handtagsrörelse, samt tidsmomentet 
överstigande 75% av inställt moment fanns även i denna studie. En handtagsrörelse på 3 cm 
gav ett reaktionsmoment som ansågs acceptabelt att arbeta en hel dag med för 90% av 
testpersonerna.  
Freidvalds och Eklund [8] undersökte möjligheten att hitta parametrar hos skruvdragare som 
kan kopplas till riskfaktorer för MSD. Muskelaktivitet (EMG), upplevd belastning och 
handledsrörelse korrelerades med verktygsspecifika parametrar som målmoment, 
momentuppbyggnadstid, varaktighet för moment och impulsmoment. 6 skruvdragare med 
pistolhandtag eller rakt handtag, ingick i studien. Två av verktygen var batteridrivna, de 
övriga tryckluftsdrivna. Verktygen hade olika inställda moment och varvtal och de testades på 
två olika förbandsstyvheter, mjuk respektive hårt förband, och vid olika lufttryck (i de fall då 
verktygen var tryckluftsdrivna). 4 testpersoner ingick i studien. Momentuppbyggnadstiden i 
studien är upp till 0.5 sekunder.  
De parametrar som i den här studien bäst korrelerar till upplevd belastning är impulsmoment 
och målmoment. Det rekommenderas att minska åtdragningstiden för att minimera upplevd 
belastning, d v s snabbare dragningar är bättre än långsamma.  
Armstrong studerade operatörers respons på reaktionsmoment för raka skruvdragare [4]. 
Istället för att använda riktiga verktyg och testförband för att bygga upp moment simulerades 
momentuppbyggnaden från ett verkligt förband med hjälp av en elmotor av DC-typ. Under 
testerna mättes handtagsutslag, moment och EMG på handledens flexorer och extensorer. 
Momentuppbyggnadstiderna varierades i tre steg, 50, 250 och 450 ms och momentet i två 
nivåer, 1.25 och 2.5 Nm. Dessutom varierades momentavvecklingen från maxmoment i tre 
steg, 0, 75 och 150 ms. 
Resultaten visar att medel-EMG är omvänd proportionellt mot tid för momentuppbyggnad, 
EMG för extensor ökade från 27% till 45% av max EMG vid en minskning av 
momentuppbyggnadstiden från 450 till 50 ms. Vid ökning av moment från 1.25 Nm till 2.5 
Nm ökade medel-EMG i extensor från 31% till 38% av max EMG. Liknande samband kunde 
ses även för flexor-EMG. Däremot påverkades inte medel-EMG av momentavveckling för 
varken flexorer eller extensorer. Anledningen till att momentavvecklingen inte påverkar EMG 
antas bero på att den effekten döljs av den höga muskelaktiviteten som orsakas av 
momentuppbyggnaden. 
Toppvärdet på EMG följde samma mönster som medel-EMG. Ackumulerat EMG ökade 
däremot med ökad momentuppbyggnadstid. Även ackumulerat EMG är opåverkat av tiden för 
momentavveckling.  
Andra iakttagelser i studien är att muskelaktiviteten ökar vid förväntat reaktionsmoment och 
att handtagets rörelse följer sambanden för medel-EMG och max-EMG, d v s minskad tid 
eller ökat moment ger ökad handtagsrörelse. 
Radwin har i ett antal artiklar studerat operatörers respons och påverkan av reaktionsmoment 
från drivna handverktyg. I en första studie undersöks förhållandet mellan statiska krafter för 
att hålla verktyget, kraften från reaktionsmomentet samt hur muskelaktiviteten varierar för de 
olika faserna under en åtdragning [5] . Faserna delas upp i före start, nedgängning, 
momentuppbyggnad och efter avstängning.  
Fyra pneumatiska vinkelmutterdragare med inställt moment varierande från 25 till 90 Nm 
användes i studien. De testades på två typer av förband som anpassades så att tiden för 
momentuppbyggnad blev 0.5 eller 2 sekunder. 
Resultatet från den studien är att det överlägset högsta bidraget till belastningen på operatören 
kommer från reaktionsmomentet, samt att den kortare åtdragningstiden ger högre belastning 
på operatören.  
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I en andra studie av Radwin varieras momentnivå i två steg, 25 och 50 Nm, åtdragningstid, 35 
och 900 ms, samt position och avstånd på arbetsstationen (horisontell och vertikal med 
avstånden 10 och 35 cm mellan verktyg och operatör) [6] . I den här artikeln studerades även 
sambandet mellan handtagsstabilitet och styrkan hos operatören för olika typer av 
muskelkontraktion (excentrisk och statisk). Som i tidigare studier är de beroende variablerna 
EMG (integrerad, peak och medel), handtagshastighet, handtagsförskjutning, samt tid och 
kraft vid ändring av riktning på handtagshastighet. De senare är mått på om operatören har 
kontroll på verktyget eller ej. Reaktionsmoment och handtagsrörelse kombineras i den här 
studien till effekt respektive arbete. Då handtaget rör sig från operatören sägs verktyget utöva 
arbete eller effekt på operatören, i artikeln kallat negativt arbete eller effekt och vice versa. 
Helst ska alltså operatören utöva arbete eller effekt på verktyget, vilket alltså kan ses som att 
operatören är starkare än verktyget. 
Slutsatserna i den studien är att en horisontell arbetsstation är att föredra vid användning av 
vinkelmutterdragare då det ger både lägre handtagshastighet och förskjutning, samt negativt 
arbete. 
Operatörens styrka ökade med ökande handtagshastighet. Styrkan vid 0.8 m/s 
handtagshastighet är ca 50% högre än statisk styrka (isometrisk kontraktion). Arbetsstationens 
orientering påverkade styrka signifikant, i medel är styrkan 35% högre för den vertikala 
arbetsstationen.  
I en tredje studie av Radwin studeras effekten av reaktionsmoment, tid för 
momentuppbyggnad och arbetsställning på operatören med avseende på muskelaktivitet, 
handtagsrörelse och upplevd belastning [7]. Studien är i stort sett designad som studien i [6], 
skillnaden är att man här lagt till fler momentuppbyggnadstider och en moment nivå till. I den 
här studien mäts även upplevd belastning och acceptansnivå. Avsikten med studien är även att 
öka variationerna av momentuppbyggnadstid och momentnivå jämfört med tidigare studier 
för att kunna ge klarhet i varför de resulterat i motstridiga resultat.  
Resultatet av studien visar att tiderna 150 och 300 ms gav lägre handtagsstabilitet och högre 
muskelaktivitet. Varken instabilitet av verktyg eller muskelaktivitet korrelerar med upplevd 
belastning eller acceptans.  
Lin [1] har studerat upplevt obehag och acceptans för reaktionsmoment där de bland annat 
studerar sambandet mellan upplevt obehag och MVC-normerad greppkraft. I studien testades 
två pistolverktyg och två vinkelverktyg. Pistolverktygen testades i två positioner, horisontell 
och vertikal, och i varje position varierades höjd och räckvidd i tre nivåer. Vinkelverktyget 
testades endast i horisontell position, dock med samma variation i läge som för 
pistolmodellerna. Utöver variation i arbetsställning och handtagskonfiguration varierades 
även förbandsstyvhet och momentnivå.  
Mätning av greppkraft görs med en utrustning som beskrivs i en tidigare artikel från samma 
forskarteam [2]. Utrustningen består av ett extra handtag som monteras parallellt med 
verktygets handtag. Det extra handtaget innehåller en kraftsensor som mäter grepkraft samt 
reaktionsmoment i handtaget.  
De variabler som studeras är: 

• Handtagsförskjutning 
• Normerad greppkraft, före och efter åtdragningen 
• Impulsmoment i förbandet 
• Impulsmoment i handtaget 
• Kvot mellan impulsmoment i handtag och förband 

Resultatet redovisas som samband mellan % MVC för greppkraft, i vissa fall i kombination 
med handtagsförskjutning, och oddskvot för obehag eller icke acceptans för respektive 
position. Jämförs sambanden för de olika positionerna går det att se en ökad känslighet för % 
MVC greppkraft i det horisontella läget för pistolverktyget. Detta gör att metoden blir 
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positionsberoende, vilket i sin tur betyder att samband måste tas fram för varje tänkbar 
arbetsställning.  
Det finns ingen korrelation mellan impulsmoment och upplevt obehag eller acceptans i de 
mätningar som gjorts i denna studie, däremot finns ett signifikant samband mellan 
impulsmomentkvoten och upplevt obehag och acceptans.  
I artikeln som behandlar greppkraftmätningen [2] ser man tydligt, i varje fall för pistol och 
raka handtag, att momentet i handtaget är lägre än momentet i förbandet. Dessutom kan en 
tidsfördröjning mellan moment i förbandet och moment i handen ses.  Anledningen till detta 
är troligen att åtdragningen är så snabb att verktygets tröghetsmoment tar upp en del av 
reaktionsmomentet. I diskussionen antas tidsfördröjningen mellan maxmoment i förbandet 
och maxmoment i handtaget också bero på reaktionstider i muskler eller på grund av effekter 
från mjukdelar i handen.   

8 Bedömningsmetoder för reaktionsmoment 
Den idag vanligaste metoden att bedöma om ett monteringsverktyg är lämpligt att använda på 
en arbetsstation är att sätta en gräns på moment. Olika verktygstyper ges olika momentnivåer. 
Exempel på gränser som används kan ses i Tabell 1. Detta sätt att bedöma verktyg är mycket 
trubbigt och det tar inte hänsyn till de möjligheter som idag finns att förbättra ergonomin för 
monteringsverktyg.  
Ett exempel är momentavveckling som tveklöst förbättrar ergonomin vid en åtdragning, men 
som inte beaktas av någon av bedömningsmetoderna. 
 
 Vinkel (Nm) Pistol (Nm) Rak (Nm) 

Företag 1 100 (<267 N) 7 (Luft), 9 (El)  3 

Företag 2 50 3 1.6 

Företag 3 40 (Luft), 60 (El) 6 3 

 
Tabell 1. Exempel på momentgränser hos olika företag. 
 
En annan metod för bedömning av reaktionsmoment är momentimpuls. Den beskrivs i ISO 
6544 [12]. I en del studier har den visat sig korrelera högt med bedömt obehag, medan andra 
studier uppvisat lägre korrelation, se avsnittet litteraturstudier. Framför allt klarar inte 
metoden att hantera flerstegsdragningar, som är vanliga idag, eller momentavveckling. 
Kihlberg kom i sina studier fram till gränser för hur stort handtagdsrörelsen får vara för att 
reaktionsmomentet ska upplevas acceptabelt under en arbetsdag (<3cm). Det är den enda 
verifierade metoden som finns idag. Dock kräver metoden mätning av handtagsrörelse. 
Dessutom är det oklart hur metoden fungerar på långsamma dragningar, eftersom den är 
framtagen med stumma förband/snabba dragningar. 
Slutligen finns också standardserien EN1005, där del 3 [15] skulle kunna fungera för 
monteringsverktyg. Den delen ger rekommenderade kraftgränser för bland annat användandet 
av maskiner. Standarden är dock inte anpassad för monteringsverktyg, så den tar inte hänsyn 
till hur kraften byggs upp eller avbryts. Metoden som beskrivs i standarden är baserad på 
reduktion av maxkraft. 
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9 Syfte  
Syftet med detta arbete är att försöka hitta ett samband mellan 
momentuppbyggnadskaraktäristik på verktyg i kombination med förbandskaraktäristik och av 
operatören upplevd belastning. Sambandet ska sedan kunna ligga till grund för bedömning av 
belastningen på en arbetsplats på grund av verktyget, samt vid val eller inställning av verktyg.  
Mål  

• Metoden skall gå att använda utan att behöva ha verktyget eller förbandet på plats 
fysiskt, d v s det ska inte behöva göras mätningar på verktyget eller förbandet för att 
kunna använda metoden.  

• Metoden skall gå att använda på godtycklig arbetsplats och vid alla typer av 
arbetsställningar. 

• Metoden ska kunna fungera för alla typer av verktyg (pistol, raka och vinkel). 
 

10 Metod 
Försöket designas som ett balanserat experiment med upprepade mätningar och med operatör 
som randomiserad faktor. Valet av försöksdesign grundar sig på att den är använd vid tidigare 
studier, bl a av Radwin [5 och 7] och att den ger hög validitet för ett mindre antal 
testpersoner. Oberoende variabler är position, momentnivå, åtdragningstid, samt mjukstopp. 
Alla variabler förutom position varieras i två steg. Position varieras i 3 steg. Se Tabell 2 för 
detaljer. 
 

 
Figur 8. Skisserna visar de positioner som testades i studien. 8a visar position 1 där 
reaktionskraften är riktad från operatören, 8b visar position 2 där reaktionskraften är riktad 
uppåt och i 8c visas position 3 där reaktionskraften är riktad åt vänster sett från operatören. I 
alla tre fallen tas reaktionskraften upp av höger hand. 
 

a b c 
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Oberoende variabler 
Variabel Antal nivåer Detaljer 

Position 3 Position 1: Testförbandet vertikalt med 
reaktionskraft från operatören och verktyget 
i maghöjd. Vinkel i armbågen strax över 90 
grader, se Figur 8 a 
Position 2: Tesförbandet horisontellt med 
reaktionskraften uppåt, i övrigt som 
föregående position, se Figur 8 b. 
Position 3: Testförbandet horisontellt med 
reaktionskraften åt vänster, triggerhanden i 
brösthöjd, den andra handen på 
vinkelhuvudet, se Figur 8 c. 
Valet av positioner är gjorda så att så olika 
muskelgrupper som möjligt arbetar i de olika 
positionerna. 

Moment 2 45 % respektive 30% av MVC 

Momentavveckling 2 med eller utan 

Åtdragningstid 2 150, 500 ms 

 
Beroende variabler 
Variabel Beskrivning 

Skattat obehag Bedömning av hur obehaglig/stark åtdragningen är med hjälp av 
den 10-gradiga Borgskalan, se Figur 9. Bedömningen gäller 
helhetsupplevelsen av åtdragningen då tidigare försök visat att 
förloppet är för snabbt för att hinna känna och bedöma detaljer. 

MVC  Maximal volontär statisk muskelstyrka för given position, 
uppmätt med fast nyckel. 

Acceptans  Bedömning av om åtdragningen är acceptabel för arbete under 
en 8-timmarsdag. Den här bedömningen har använts av både 
Kihlberg [9] och Radwin [6]. 

 
Beskrivande data 
Vikt 

Längd 

Ålder 

Erfarenhet av monteringsverktyg 

Hänthet 

 
Tabell 2. Beskrivning av de variabler som studeras. 
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11 Försöksuppställning 

11.1  Försökspersoner 
Försökspersonerna rekryteras från Atlas Copco Tools personal. Erfarenheten av 
monteringsverktyg varierar.  
Innan testerna påbörjas verifieras att försökspersonerna inte har några skador som kan 
påverkas av testerna eller vise versa. Data för försökspersonerna kan ses i Tabell 3. 
 
Testperson Vikt kg Längd m Ålder år Erfarenhet av 

monteringsverktyg 
Hänthet 

A 69 1.71 40 Stor Höger 

B 87 1.84 42 Stor Höger 

C 80 1.80 42 Stor Höger 

D 68 1.68 33 Viss Höger 

E 71 1.72 37 Stor Höger 

F 69 1.73 37 Viss Höger 

G 88 1.78 37 Ingen Höger 

 
Tabell 3. Basdata för försökspersonerna 

11.2  Mätutrustning 

11.2.1 Moment 
Momentet mäts med en stationär momentgivare av typ Atlas Copco SRTT. Mätområdet är 5-
180 Nm med upplösning 0.5 Nm. Givaren lämpar sig både för MVC mätningen och för 
mätningen av reaktionsmomentet från verktyget. 

11.2.2 Mätsystem 
Momentsignalen samlas in med ett B&K Pulse mätsystem för att där direkt konverteras till 
Matlab-format. Samplingsfrekvensen vid mätningarna är 512 Hz. All behandling av data görs 
i Matlab förutom den statistiska analysen som görs i R, se avsnitt 11.8. 

11.3  Testrigg 
För att undvika problem från spridning i karaktäristiken hos olika testförband, samt att behöva 
använda sig av ett stort antal olika testförband för att få önskad momentuppbyggnad har ett 
speciellt styrprogram utvecklats. Med det kan moment över tid styras godtyckligt på ett 
standardelverktyg från Atlas Copcos sortiment. Verktyget som används vid testerna är en 
AtlasCopco Tensor ST (ETV ST81-70-13). Maxmoment för denna maskin är 80 Nm, vikt 2.3 
kg och längd från vinkelhuvud till mitten av handen 42 cm. 
När ett verkligt förband dras åt beror momentuppbyggnad över tid på grad av linjaritet hos 
förbandet, momentkaraktäristik (stumt/vekt) och vinkelhastighet på utgående spindel på 
verktyget. För att få en önskad momentuppbyggnad över tid finns det sålunda många 
parametrar att kontrollera och ett sådant arbete är mödosamt. För att undvika detta styr 
mjukvaran direkt momentuppbyggnaden över tid mot ett fast förband (momentgivaren). Det 
betyder i praktiken att verktygets rotationshastighet och moment överfört till förband 
transformeras till momentuppbyggnad över tid. En annan fördel med riggen är att inget 
förband behöver lossas under testerna. Det är viktigt då en lossning kan störa bedömningen av 
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åtdragningen. Med riggen kan testpersonen göra så många åtdragningar denne behöver för att 
känna sig säker på bedömningen utan att behöva störas av lossningar. 
När ett riktigt förband dras åt inleds det med en nedgängningsfas, där skruven roteras ner i 
förbandet med försumbart moment. Den fasen simuleras i riggen genom en slumpmässigt 
fördröjd aktivering av triggern och att momentet börjar byggas upp. Tiden är typiskt ca 500 
ms med en slupmässig spridning med standardavvikelsen 100 ms. 
 

11.4   Bedömning av upplevt obehag 
För att bedöma obehag/upplevelse av reaktionsmomentet används Borgs 10-gradiga skala, se 
Figur 9. Valet av den skalan som bedömningsskala beror dels på att den kan ge väldefinierade 
mätvärden för godtyckliga stimuli [3]. Dessutom har den använts i många tidigare studier av 
åtdragningsergonomi, bl a av Radwin och Kihlberg [7, 9]. Användandet av den i även denna 
studie ger en möjlighet att jämföra nya resultat med gamla.  
 

 
 
Figur 9. Borgskalan som används i studien för att bedöma upplevt obehag från 
reaktionsmomentet. 
 
Utöver bedömning av upplevt obehag skattas även en acceptans för att arbeta med given 
verktygsinställning under en arbetsdag, bedömningsalternativen är ja eller nej. 
Acceptansbedömningen har också använts i studier gjorda av Kihlberg [9] 
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11.5  MVC 
Inför MVC-mätningarna instrueras försökspersonerna att ta i maximalt och hålla kraften 
under minst 5 sekunder, utan att ta hjälp av kroppsvikten genom att luta sig bakåt. De erhöll 
under testerna inget verbalt stöd från försöksledaren. Värdet på MVC är medelvärdet tas från 
observation under de jämnaste 4 sekunderna. 

11.6   Åtdragningsstrategier 
Åtdragningsstrategierna som simuleras/programmeras i testriggen (se 11.3) har tagits fram för 
att kunna täcka in så många tänkbara fall som möjligt från verklig användning av 
åtdragningsverktyg. Strategierna varierar med avseende på tid för momentuppbyggnad, 
momentnivå samt med eller utan momentavveckling. Dessa kan ses i detalj i Figur 10 nedan. 

 
Figur 10. De olika typerna av momentuppbyggnad som testades i studien. De övre bilderna 
visar fallen utan momentavveckling och de undre med. De vänstra bilderna visar långsam 
momentuppbyggnad och de högra snabb. Varianterna testades även i för en hög samt en låg 
momentnivå. 
 
Åtdragningsstrategierna slumpas för varje försöksperson och position. För varje ny strategi får 
försökspersonen bekanta sig med inställningen några gånger innan testet börjar. 
Momentsignalen spelas sedan in under några starter för varje inställning. Dessa tidssignaler 
används sedan för att se hur verktyget/operatören varierar för en given inställning, samt för att 
se den exakta momentnivån och åtdragningstiden.  
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11.7  Statistikberäknignar 
Statistikberäkningarna gjordes med statistikprogrammet R [19]. R kan ses som ett 
programmeringsspråk för statistikberäkningar och har en utvecklingsmiljö med ett antal 
beräkningspaket för olika typer av statistiska beräkningar och grafiska hjälpmedel. R är ett 
GNU projekt, vilket innebär att det är ett fritt program som byggs i en miljö som är UNIX-
baserad. Det går dock även att köras på andra operativsystem som Windows och MAC. 
Användandet av R är likartad användandet av Matlab, d v s det är ett kommandoradbaserat 
språk och inte grafiskt som många andra statistikprogram. 
 

11.8  Manuell dragning till olika acceptansnivåer 
 
Ett avslutande test gjordes för att se till hur högt moment försökspersonerna kunde dra till för 
det två acceptansnivåerna manuellt. Detta för att se vilka momentnivåer som är acceptabla då 
testpersonen har full kontroll på momentuppbyggnaden och inte behöver anpassa sig till 
verktygets momentuppbyggnad.  
Försökspersonerna drog till två nivåer:  

– 3 på Borg-skalan, eller acceptabelt för en hel arbetsdag 
– 5 på Borg-skalan, eller inte acceptabelt alls. 

Två typer av dragningar gjordes. Den första typen var att dra till respektive nivå och hålla 
momentet i ett par sekunder. Den andra typen var att med ett kontrollerat ryck dra till de två 
nivåerna. Kontrollerat innebär att man siktar på belastningen som motsvarar 3 eller 5 på 
Borgskalan på samma sätt som om man med en knyck skulle manuellt dra i en skruv till ett 
givet moment utan att dra för hårt.  
 

12 Resultat 

12.1  MVC 
Resultatet från MVC-testerna redovisas i Tabell 4. De flesta testpersoner har en relativt liten 
variation i MVC mellan de olika positionerna. Testpersonerna med störst variation mellan 
positionerna är B, C och G. 
 

Testperson 
MVC pos 1, 
Nm 

MVC pos 2, 
Nm 

MVC pos 3, 
Nm 

A 85 85 55 
B 100 55 100 
C 110 60 55 
D 65 50 65 
E 60 75 65 
F 75 85 100 
G 95 60 65 
Medel 84.3 67.1 72.1 
Standardavvikelse 18.6 14.4 19.5 
 
Tabell 4. Resultat från MVC-testerna. 
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12.2  ANOVA för upplevt obehag 
För att se vilka variabler som mest påverkar upplevt obehag gjordes en ANOVA-analys för 
upprepade mätningar. Här studeras varianser mellan subjekt eller inom subjekt. I det här 
experimentet studeras endast varianser inom subjekten. 
Repeated measures ANOVA finns implementerad i ett analyspaket till statistikprogrammet R. 
Paketet heter ezANOVA [20]. Resultatet av analysen kan ses i tabell 5 och i Figur 11 visas 
interaktionen mellan de olika variablerna. 
 
 

Variabel 

F-värde,  
används vid 
signifikanstest 

p-värde, 
sannolikhete
n att 
nollhypotese
n är sann 

partiell η2, 
mått på 
effektvariabeln
s styrka 
 

skärning med y-axel1 263.7 <0.001 0.98 
MVC-normerat moment2 111.4 <0.001 0.95 
tid för momentuppbyggnad 123.9 <0.001 0.95 
momentavveckling 56.3 <0.001 0.90 
läge 1.1 0.36 0.16 
interaktion mellan normerat moment och 
tid 2.0 0.21 0.25 
interaktion mellan normerat moment och 
momentavveckling 2.9 0.14 0.33 
interaktion mellan tid och 
momentavveckling 21.2 0.004 0.78 
interaktion mellan normerat moment och 
position 0.1 0.94 0.01 
interaktion mellan tid och position 4.1 0.04 0.41 
interaktion mellan momentavveckling och 
position 0.3 0.73 0.05 
 
Tabell 5. Anovaresultat för upplevt obehag 
 
I den fortsatta analysen väljs de variabler med p<0.01, varvid följande variabler blir kvar: 

– skärning med y-axel 
– normerat moment 
– tid 
– momentavveckling 
– interaktion mellan tid och momentavveckling 

 

                                                 
1 Betyder att Borg=0 sker vid ett moment skiljt från 0. 
2 Moment från verktyget dividerat med testpersonens MVC 
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Figur 11. Graferna visar interaktionen mellan de studerade faktorerna, uppdelade på 
position. Att linjerna ligger samlade visar att ett normerat moment gör modellen oberoende 
av arbetsställning.    

12.3   Modell 
För att få ett samband mellan de mest förklarande variablerna och obehagsskattningen 
anpassas en linjär mixad modell. En linjär mixad modell är en regressionsanalys som tar 
hänsyn till både korrelation och slumpmässiga faktorer. Den används vid upprepade 
mätningar för att kunna beskriva den slumpmässiga variationen mellan individer som gör 
samma typ av test. 
Till detta används analyspaketet lme4 till statistikprogrammet R [21], analyspaketet är 
specialanpassat för linjära mixade modeller. 
I det här fallet beskrivs Borgskattningen som en funktion av de fixa faktorerna tid, normerat 
moment och momentavveckling. De slumpmässiga faktorerna är operatör och residual. 
Residual beskriver den del av variationen i data som inte kan beskrivas av modellen och 
operatör beskriver den del av variationen som beskrivs av spridningen mellan operatörer. De 
slumpmässiga faktorerna är normalfördelade med variansen σ2 och väntevärdet 0. 
Resultatet från denna analys kan ses i Tabell 6. 
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Slumpmässig faktor σ

2  
operatör 0.48  
residual 0.82  
 
Fixa faktorer   

variabel koefficient 
standardavvikelse för 
koefficienten 

skärning med y-axel -0.72 0.41 
normerat moment 12.2 0.85 
tid, s -1.29 0.51 
momentavveckling 0.15 0.27 
interaktion mellan tid och 
momentavveckling -2.35 0.72 
 
Tabell 6. Resultat från regressionsanalysen. 
 
Variabeln ”momentavveckling” kommer aldrig att bli mer än 0.15 och bör alltså kunna tas 
bort utan att det påverkar resultatet nämnvärt. 
Sambandet mellan bedömning av upplevt obehag för reaktionsmoment, enligt Borgskalan, 
och variablerna ovan blir alltså: 
 

rTt4.2t3.1nT2.1272.0Borg ⋅⋅−⋅−⋅+−=  
 
nT = moment normerat med MVC för operatör och position. 
t = tid för momentuppbyggnad. 
rT = momentavveckling; 0 motsvarar utan momentavveckling och 1 med. 
 

12.4  Korrelation mellan normerat moment och moment  med 
upplevt obehag 

För att kunna se någon skillnad mellan normerat moment och moment väljs de tre operatörer 
med störst skillnad i MVC mellan de olika positionerna. I de fall skillnaden i MVC är liten 
mellan positionerna blir normerat moment och moment väldigt lika. Resultatet från 
korrelationsanalysen kan ses i Tabell 7. Tabellen är uppdelad på de olika testfallen för tid och 
momentavveckling.  
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Åtdragningstid, 
ms 
 

Momentavveckling 
 

Variabel korrelerad 
med upplevt obehag 

operatör 

B C G 

500 ja 
normerat moment 0.90 0.93 0.94 
moment 0.77 0.28 0.77 

500 nej 
normerat moment 0.87 0.92 0.81 
moment 0.82 0.63 0.59 

150 ja 
normerat moment 0.93 0.50 0.93 
moment 0.76 0.94 0.60 

150 nej 
normerat moment 0.68 0.95 0.71 
moment 0.99 0.66 0.65 

 
Tabell 7. Korrelation mellan moment respektive MVC-normerat moment och Borg för 
samtliga positioner. 
Normerat moment korrelerar generellt bättre med upplevt obehag än moment, framför allt vid 
längre momentuppbyggnadstider.  

 

12.5  Acceptans 
För att se hur acceptansmåttet förhåller sig till bedömning av upplevt obehag studeras 
medelvärdena av Borg-bedömningar vid acceptabel respektive ej acceptabel 
momentuppbyggnad. Medelvärdet av Borg-bedömning för en acceptabel momentuppbyggnad 
är 2.6 och för en ej acceptabel 4.9. Skillnaden är signifikant, p<0.001. Testperson H svarade 
att alla tester är acceptabla och uteslöts därför från denna test. 
 

12.6   Manuell dragning till olika acceptansnivåer 
Testerna med manuell dragning gav en acceptans för högre momentnivåer än vid dragning 
med verktyg. Resultaten kan ses i Tabell 8. Testpersonerna gjorde 1-2 försök per testfall. 
Värden som redovisas i tabell 8 är uppnått moment som procent av MVC och värdena är ett 
medelvärde av testerna i de olika positionerna. 
 
  Borg 3 Borg 5 

Testperson långsam dragning Knyck 
långsam 
dragning knyck 

A 44 (8)% 63 (37)% 71 (29)% 107 (30)% 
B 35 (15)% 69 (14)% 80 (18)% 91 (20)% 
C 47 (7)% 64 (13)% 60 (16)% 87 (4)% 
D 61 (15)% 139 (15)% 103 (40)% 178 (35)% 
F 50 (14)% 95 (34)% 93 (13)% 138 (35)% 
G 58 (3)% 90 (25)% 81 (35)% 138 (20)% 
Medel 49% 87% 81% 123% 
Standardavvikelse 9% 29% 15% 35% 
 
Tabell 8. Resultat från manuella dragningar gjorda med belastningar mot givna Borg-
bedömningar, uttryckta som %MVC. Värdena inom parantes är standardavvikelsen. 
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13 Diskussion 

13.1  Resultat 
Moment över tidkurvorna visade en  liten spridning. Spridningarna i testerna kommer 
uteslutande från de subjektiva bedömningarna och från variationen mellan försökspersonerna.  
Ett sätt att utvärdera modellen är att se hur stort restfelet är, d v s hur stort fel som inte kan 
förklaras av variationer mellan försökspersoner. Restfelet är 0.8 Borgenheter jämfört med 
spridningen som kan förklaras av variation mellan försökspersoner som är 0.5. Detta får anses 
vara tillräckligt bra precision.  
Resultatet begränsas också av antalet testfall i studien. För att få en rimlig omfattning av 
testerna begränsades testet till variation i två steg för moment och tid och det är en förenkling 
av verkligheten. Istället upplevs troligen alla dragningar upp till den tid då försökspersonen 
hinner få kontroll över reaktionsmomentet och dessutom bygga upp den kraft som behövs för 
att motverka den som mer obehagliga.  
Det går heller inte att extrapolera modellen särskilt mycket utanför de gränser den är 
framtagen för. Enligt modellen skulle en väldigt lång dragning bli väldigt behaglig men det är 
heller inte fallet. Dock är en dragning från ett motoriserat verktyg sällan längre än en halv 
sekund och långa dragningar skulle heller inte accepteras av produktivitetsskäl. Modellen 
gäller heller inte för väldigt korta dragningar, detta kommenteras senare i avsnitt 13.5, ”Teori 
om snabba förlopp”. 
Sammanfattningsvis visar resultaten att modellen är tillräckligt bra inom de gränser som den 
är framtagen för och det är inom dessa gränser det också behövs en modell. Utanför de 
gränser modellen är framtagen för är det antingen inga problem med reaktionsmomentet eller 
också är det för högt.  

13.2  Jämförelse med tidigare studier 
Relationen mellan Borg-bedömning och acceptans stämmer väl med resultatet Kihlberg [9] 
fick fram i sin studie. Kilhlberg använde dock den 20-gradiga Borg-skalan, men den 10- och 
20-gradiga skalan är i stort sett likvärdig,a så resultatet går att översätta till den 10-gradiga 
skalan. 
Det finns en Europastandard för rekommenderade kraftgränser vid arbete med maskiner 
(EN1005-3, [15]). Tillämpas den standarden på data från den här studien uppnås bra 
överensstämmelse med testpersonernas bedömningar för fallet med medelsnabb dragning 
(momentavveckling påverkar inte upplevelsen nämnvärt för medelsnabb dragning). För en 
optimalt inställd dragning, d v s långsam momentuppbyggnad med momentavveckling, tillåter 
modellen framtagen i detta arbete en högre momentgräns. Jämförelsen kan ses i Tabell 9. 
I jämförelsen valdes i EN1005-3 beräkningarna parametrarna för snabb rörelse och en 
repetitionsfaktor på 0.2-2 repetitioner per minut. 
 
 

 
gräns för OK 
(% av MVC) 

Gräns för ej OK 
(% av MVC) 

1005-3 30 45 
Ny metod, halvsnabb momentuppbyggnad 30 45 
Ny metod, optimal momentuppbyggnad 
med momentavveckling 

45 60 

 
Tabell 9. Jämförelse mellan gränser för krafter enligt EN1005-3 och den föreslagna nya 
metoden. 
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13.3  Användbarhet 
Metoden framtagen i den här studien är aningen mer komplicerad än att bara sätta en gräns på 
maxmoment. Å andra sidan tar den nya metoden hänsyn till och premierar de ergonomiska 
inställningsmöjligheterna för verktygen som finns idag Dessutom ger den indirekt information 
om vilket varvtal som passar till olika förbandsstyvheter och det kan i sin tur användas för att 
välja rätt verktyg till rätt förband. Slutligen kan metoden användas vid beslutet om 
momentupptagande armar behövs, givet att MVC för aktuell arbetsställning och arbetsgrupp 
finns tillgänglig. 
Indata till modellen är också information som bör finnas tillgänglig då en ergonomisk 
utvärdering av ett monteringsverktyg ska göras. 
 
För att göra metoden mer användbar kan de uträknade Borg-skattningarna grupperas ihop 
enligt kopplingen till acceptans. På så sätt blir alla fall då Borg-skattningen är mindre än 3 
acceptabel, mellan 3 och 5 acceptabel enstaka gånger under en arbetsdag och över 5 ska 
undvikas helt. Figur 12 visar hur detta ser ut i fallet utan momentavveckling och figur 13 med 
momentavveckling. 
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Figur 12. Kombination mellan acceptansnivå och beräknad upplevt obehag för alternativet 
utan momentavveckling. Färgskalan visar acceptansnivå. Grönt betyder att belastningen 
upplevs acceptabel för en hel arbetsdag, gul att ett fåtal belastningar är acceptabla för en 
arbetsdag och röd att belastningen inte alls är acceptabel. 
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Figur 13. Kombination mellan acceptansnivå och beräknad upplevt obehag för alternativet 
med momentavveckling. Färgskalan visar acceptansnivå. Grönt betyder att belastningen 
upplevs acceptabel för en hel arbetsdag, gul att ett fåtal belastningar är acceptabla för en 
arbetsdag och röd att belastningen inte alls är acceptabel. 
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Vid snabba förlopp saknas empiriska data idag, men där kan tills vidare teorin beskriven i 
avsnittet om snabba förlopp användas. Teoretiskt finns det ingen övre momentgräns i det 
fallet, men av säkerhetsskäl bör en maxgräns sättas. Denna kan lämpligen sättas till samma 
gräns som vid fallet långsam dragning med momentavveckling, se även Kapitel 13.4 för ett 
utförligare resonemang om snabba förlopp.  
 
Ett sätt att ytterligare förenkla användandet av metoden är att istället för att använda formeln 
dela upp verktygen i två kategorier: 

1. Styrda verktyg med kontrollerbar momentuppbyggnad och med funktion för 
momentavveckling, samt verktyg som i kombination med förband ger en 
momentuppbyggnad där verktygets tröghetsmoment tar upp reaktionskraften. 

2. Övriga verktyg. I denna grupp är det stor sannolikhet att tiden för momentuppbyggnad 
hamnar i det obehagliga tidsintervallet. 

 
Då verktygen i kategori 2 är relativt oberoende av tiden för momentuppbyggnad kan 
tidsberoendet i formeln för dessa tas bort. Verktygen i kategori 1 kan alltid ställas in så att de 
blir optimalt bekväma med avseende på reaktionsmomentet. De snabba verktygen i kategori 1 
utsätter inte operatören för reaktionsmoment. 
 
Med dessa kategorier kan modellen förenklas enligt Tabell 10 nedan. I tabellen finns också 
resultaten från de manuella dragningarna. 
 
Kategori Tillåtet moment i 

procent av MVC för 
Borg = 3, acceptabel 
för en hel arbetsdag.  

Tillåtet moment i procent av 
MVC för Borg = Borg 5, 
acceptabel för ett fåtal 
dragningar 

1 <45 <60 

2 <30 <45 

Manuellt, momentet 
hålls i 1-2 sekunder 

<50 <85 

Manuellt, 
kontrollerad knyck 

<80 <120 

 
Tabell 10. Förslag till momentgränser för olika typer av verktyg eller belastningsfall. 
 
Enligt Radwin [22] kan mekanisk påverkan på muskler efter excentriskt arbete ses vid 50% av 
MVC redan vid kort varaktighet. Därför kanske gränsen för fåtal dragningar med kategori 1-
verktyg bör sättas till 50%. Dragningar helt utförda av operatören själv är koncentriska 
rörelser och där gäller inte Radwins resultat. 
 

13.4  Teori om snabba förlopp 
Då testriggen inte klarar av snabba förlopp ges endast en teoretisk ansats till hur modellen 
skulle kunna se ut för snabba förlopp. Syftet med det här avsnittet är att finna en teoretisk 
tidsgräns under vilken verktygets tröghetsmoment börjar ta upp reaktionsmomentet. 
Utifrån Steve Kihlbergs resultat att max acceptabel förflyttning av handtaget är 3 cm [9], och 
momentekvationen för verktyget, kan följande samband sättas upp: 
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Mmål:  Inställt målmoment. 
tmål: Tid från moment börjar byggas upp till målmoment uppnåtts. 
 
(1) och (2) ger: 
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Integrering två gånger ger: 
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Villkoret att max förflyttning av handtaget får vara 3 cm när verktyget stängs av, d v s vid 
t=tmål, ger: 

verktyg
cm3 l

3=ϕ    (5) 

lverktyg: längd på verktyg, i cm (antagandet gäller vinkelverktyg då Kihlberg studerade 
just sådana) 
 

verktygmål
cm3,mål lM

J36
t

⋅
⋅⋅=   (6) 

 
Det betyder att om tiden är större än tmål,  3 cm kommer inte åtdragningen att vara acceptabel 
enligt Kihlbergs resultat. Är den däremot snabbare än tmål, 3 cm kommer den att vara acceptabel 
oavsett inställt moment. Av säkerhetsskäl begränsas maxmomentet för de snabba förloppen 
till samma gräns som för ett optimalt inställt verktyg, se avsnitt 13.2.  
Figur 14 visar hur lång tiden för momentuppbyggnad kan vara för olika målmoment innan 
handtaget teoretiskt rört sig 3 cm, för ett vinkelverktyg i samma storlek som den som 
användes vid testerna. 
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Exempel på max momentuppbyggnadstider utan att överstiga 3 cm handtagsrörelse hos ett typiskt vinkelverktyg.
Sambandet förutsätter ett linjärt momentuppbyggnadsförlopp över tid.

 
Figur 14. Grafen visar hur snabbt momentet måste byggas upp för att inte handtagsrörelsen 
ska överstiga 3 cm. Verktyget i exemplet är av samma typ och storlek som det som användes i 
testerna. 

13.5  Avslutande kommentarer 
Det finns en del att studera närmare. Mest intressant är att undersöka om antagandet att 
normerat moment kan användas för att göra metoden oberoende av arbetsställning även kan 
utvidgas och gälla pistolskruvdragare och raka verktyg.  
Ett utvidgande av metoden mot snabbare tider och ett empiriskt belägg för teorin för snabba 
tider är också intressant. Det teoretiska resonemanget om snabba förlopp i Kapitel 13.4 
indikerar dock att momentet måste byggas upp på några tiondels sekunder för att gränsen för 
3 cm handtagsrörelse ska överstigas och det är få styrda verktyg som klarar så snabba tider 
idag. 
Det vore fullt möjligt att utvärdera en modern monteringslina enligt metoden framtagen i detta 
arbete, eftersom information om momentnivåer och åtdragningsvinklar ofta sparas. 
Information från åtdragningen kan kombineras med information om arbetsställningarna vid de 
olika arbetsstationerna för att göra en ergonomisk bedömning enligt den nya metoden. Detta 
resultat kan sedan jämföras med skadestatistiken för de olika arbetsstationerna.  
I de fall då datormanikiner används vid design och ergonomiutvärdering av en monteringslina 
skulle denna metod fungera mycket bra, eftersom information om MVC i olika 
arbetsställningar finns i de programmen.  
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