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Sammanfattning

Mejselhammaren är ett verktyg som används inom byggbranschen och kommer i olika storlekar 
beroende på användningsområde (se Figur 1). Arbetet med maskinerna är tungt och slitsamt för den 
fysiska hälsan, mestadels på grund av de vibrationer som användaren utsätts för. Det är svårt att följa 
de rekommenderade riktlinjer som finns angående arbetstider för maskinerna då dessa riktlinjer gör 
att arbetet oftast tar längre tid. Problemet blir att användaren utsätts för skadliga vibrationer under en 
längre tid, vilket i sin tur resulterar i arbetsskador i fingrar, handleder och underarmar, där bland annat 
blodkärlen påverkas. 
Syftet med detta examensarbete har varit att förbättra de ergonomiska aspekterna hos 
mejselhammaren med fokus på de vibrationer användaren utsätts för. Detta har jag valt att göra 
genom att använda mig av en designprocess där jag delar upp projektet i olika faser med start i 
Research och Analys. Här intervjuar jag användare och analyserar ergonomin i olika arbetsställningar 
samt gör marknadsanalys där jag jämför existerande maskiner och ställer dem mot varandra. I denna 
fas genomförs också research inom fysik för att förstå hur vibrationer sprider och beter sig. Sedan 
genereras idéer genom 3D skiss för att finna lösningar på de ergonomiska problemen. Där testades 
olika former av handtag, olika lösningar för problemområden så som tyngd och arbetsvinklar, men 
även vibrationsdämpare i olika material. Sedan gick jag tillbaka för att utvidga kunskaperna i fas 
två av Research och Analys, där jag gick ännu djupare in i fysiken och undersökte andra områden 
med liknade problematik. Resultatet av den nya kunskapen användes sedan i ett experiment där 
olika vätskors förmåga att dämpa vibrationer undersöktes. Denna kunskap togs sedan vidare in i ett 
koncept där vätskan utgör en viktig roll i att motverka vibrationerna som sprids vidare till användaren. 
Valet av koncept grundar sig i att motverka vibrationerna samtidigt som lösningen inte blir alltför 
radikal att använda utifrån användarens perspektiv. Handtagets greppvänlighet har även justerats 
för att passa bättre för en bredare grupp användare, där storleken har förminskats och avtryckaren 
förflyttats för att tillåta ett mer avslappnat grepp. 

Sökord: Vibrationer, Mejselhammare, Elverktyg, Ergonomi, Material, Design, Handtag.

Figur 1: Mejselhammare Hilti TE 500-AVR



Abstract

The Chipping hammer is a power tool used in construction and demolition work which comes in 
various different sizes depending on which application it is intended for (see Figur 1). Working with 
the chipping hammer is considered heavy and tearing for the physical health, partly because of the 
vibrations which the user is exposed to. It has proven difficult to follow the guidelines concerning 
the recommended time period for using the chipping hammer, the reason being that the task takes 
longer time to complete then what is being recommended. The implication of this means the user is 
exposed to damaging vibrations over an extended period of time, which leads to work related injuries 
in fingers, wrists, forearms and the blood vessel system. 
The purpose of this bachelor degree project is to improve the ergonomic aspects related to the 
chipping hammer with the focus on vibrations which the user is exposed to.  I have chosen to do 
this by using a design process where I categorize the project into different phases starting with the 
Research and analyze phase. Here I interview the user, analyze the ergonomics in different positions 
and did a marketing analyz where I inspected different brands of chipping hammers and then 
evaluated them against each other. In this phase I delve into the area of physics to create a better 
understanding on how vibrations spread and behave. Afterwards 3D sketches were created to find 
solutions to the problems regarding ergonomics. Different sorts of handles and solutions on how to 
solve the problems with the weight of the machine and working angles were tested. Also vibration 
dampeners with different sorts of material were tested. To broaden the knowledgebase in the second 
phase of Research and analyze, where I went further in to physics and researched other areas with 
the same problematics. The result of the new knowledge was later used in an experiment on different 
sorts of liquids ability to reduce vibrations. This led to the resultat being used in the new concept, 
were liquid holds an important role to hinder and reduce the vibrations to spread further towards the 
user. A concept was also chosen as to encourage others to use other sorts of materials instead of 
the once being used as of now. The grip has also been adjusted for a wider group of users, were as 
the size of the handle has been scaled down. The trigger has been relocated to ease the users grip 
allowing for the hand and forearm muscles to relax.

Keywords: Vibrations, Chipping hammer, Power tools, Ergonomics, Material, Design, Handle.  
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1.0 Inledning

1.1 Bakgrund

Grunden till detta examensarbetet låg i mina tidigare erfarenheter inom rivningsarbete. Jag blev 
uppmärksammad på ett problem som i dagens samhälle borde kunna återgärdas för att kunna 
förbättra byggarbetsplatserna runt om i landet. 

I mitt arbete ville jag skapa en djupare förståelse för problemen kring denna typ av arbete och vilka 
risker som användaren utsätts för vid användningen av rivningsmaskiner inom byggbranschen.

1.2 Problembeskrivning

Mejselhammaren är ett verktyg som ofta används inom byggbranschen, speciellt under tyngre 
rivningsarbeten. Verktyget kommer i olika storlekar och har varierande användningsområden. De 
större och tyngre maskinerna används vid rivningsarbeten kopplade till väg- och markanläggning men 
även golv i badrum och andra platser där man har använt betong eller andra liknande byggmaterial. 
Mindre maskiner används för att riva ner kakel i badrum och mejsla bort överflödigt material vid 
betonggjutningar för att nämna några anvädningsområden. Arbetet är oftast, om inte alltid, tungt 
och slitsamt för den fysiska hälsan, främst då det kommer till de vibrationer som användaren utsätts 
för. Det finns riktlinjer för hur länge man får använda maskinerna per dag. Tyvärr ser verkligheten 
annorlunda ut och för att inte arbetet ska ta för lång tid måste användaren ofta arbeta längre 
med maskinen än vad som rekommenderas. Detta leder i längden till att arbetsskador och främst 
vibrationsskador kan uppstå i fingrar, handleder och underarmar. Även blodkärlen skadas av 
vibrationerna och kan på lång sikt leda till permanenta skador som inte går att åtgärda (Strömberg 
1997; Arbetsmiljöverket 2015b). 
Trots att maskinerna är dyra så finns en tydlig brist i ergonomin kring vibrationerna. De hjälpmedel 
som finns tycks inte fungerar, eller används inte på grund av att de är för omständiga enligt 
användaren (Welcome 2014). Detta är något som genomsyrar hela industrin och speciellt området 
vibrationer. Det finns en stor mängd forskning kring olika skador och påverkan hos vibrationer, men 
inte ett lika brett utbud av lösningar. 
Det är därför jag har valt att jobba med ergonomin hos specifikt mejselhammaren, problemen rör 
både vibrationer och andra ergonomiska områden. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att förbättra de ergonomiska aspekterna hos mejselhammaren 
med fokus på de vibrationer som användaren utsätts för.

1.4 Avgränsningar

Delen av maskinen jag har undvikit att titta allt för nära på är maskinens motor och de delar som 
infattar chucken och infästning av verktyg. Detta då det är ett avancerat område som kräver en 
kompetens jag inte har. Jag har istället fokuserat på handtagen och externa lösningar som inte 
påverkar maskinens motordelar.
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1.5 Metod

De metoder jag valt att använda mig av är dels en designprocess där jag utgår ifrån både tidigare 
kurser och projekt samt böckerna Design i fokus (Österlin 2011) och Design: Process och Metod 
(Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind 2015). Jag började med teoretiska studier för att skapa 
förståelse kring de fysiska egenskaperna hos vibrationer och hur dess spridning fungerar. Detta 
gjordes genom att ta kontakt med forskare som är insatta i området men även mycket läsande 
i vetenskapliga artiklar och enklare beskrivningar i videos. I början lades fokus på intervjuer, 
användartester och marknadsanalyser av befintliga produkter. Detta har skett genom besök 
hos företag och med hjälp av lånade maskiner, samt informationssamlande på internet.  Efter 
kartläggningen av problemet gick jag vidare till idégenerering och skiss. Detta skede genom 3D 
skisser och modeller för att kunna skapa en uppfattning om arbetsvinklar och ergonomiska problem. 
Modellerna kom att tas vidare till användaren där de fick komma med deras infallsvinklar och ge 
feedback på idéerna. Därefter gick jag vidare in i ytterligare en mer djupgående research som 
omfattade mer teori inom fysiken kring vibrationer för att utvidga kunskapen inom området. Där 
utfördes tester på vibrationsspridningar och samtidigt påbörjades den andra idégenereringsfasen 
med fokus på arbetsvinklar och utformning av handtag. För att kunna utvärdera koncepten utförde 
jag fler användartester. Tester utfördes även på material för att finna vilka material som var lämpliga att 
använda. 
Efter detta togs det valda konceptet vidare och utvecklades för att sedan visualiseras på ett 
lättförståligt och tydligt sätt. 

Genomförandet av designprocessen kommer att redovisas mer djupgående i kommande kapitel. 

1.6 Etiska-, samhälleliga-, miljömässiga- och hållbarhetsmässiga aspekter 

Jag har utgått ifrån och förhållit mig till de etiska rekommendationer som nämns av Blomkvist och 
Hallin (2015, s 34), vilket inkluderar att alla intervjuade är anonyma och även företag om de så önskar.  
Det finns ekonomisk grund för detta projekt då permanenta skador på kroppen drabbar både den 
privata ekonomin, företagets ekonomi samt kostar staten pengar i sjukvårdskostnader. Även på social 
nivå påverkar dessa skador samhället då detta innebär fler som inte kan jobba heltid och ökade 
mängder av bidrag. En reducering av vibrationsskador skulle därför inte bara hjälpa den enskilda 
individen utan även samhället i stort.

1.7 Begrepp

I denna lista förklaras några av de centrala begrepp som används kontinuelligt i uppsatsen. 
 
Vibrationsvärde 
Styrkan/värdet/mängden/spridningen av vibrationer som mäts upp i mejselhammarens handtag. 
Anges i meter per sekundkvadrat (M/s^2)

Maskin
Mejselhammare, kommer vara en synonym för mejselhammare i denna text.

Viskositet
Vätskor och gasers ”tjocklek” eller dess interna motstånd mot flöden, kan ses som en vätskas friktion. 
Tunna vätskor har låg viskositet medans tjockare vätskor som olja har hög viskositet. 

Mejsling
Att avverka/ bearbeta material som betong och kakel.
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2.0 Teori

2.1 Mejselhammarens plats i byggbranschen

Mejselhammaren används inom byggbranschen främst i arbeten relaterade till betong, sten och kakel. 
Arbetet går oftast ut på att avlägsna materialet genom mejsling för att antingen kunna lägga dit nytt 
material eller för att forma det redan befintliga. Till exempel vid felaktiga betong-gjutningar där det har 
kommit spillmaterial vid sidan av formen. Beroende på vilken sorts material och syftet med arbetet är, 
så finns det olika storlekar på maskiner och utformningar av mejslar för att passa ändamålet (Figur 2). 
Storleken varierar mellan mindre handhållna maskiner till maskiner som har en ställning för att kunna 
förflyttas. Det finns också olika märken med olika pris och funktioner. Det märket som är vanligast i 
Sverige är märket Hilti.

2.2 Förordningar

För att få bruka en mejselhammare krävs ingen speciell utbildning eller tillstånd (det finns regler 
gällande buller dock). Även om det ibland kan förekomma gnistor när mejseln slår mot materialet, 
räknas detta inte som en riskfaktor då materialen oftast inte fattar eld så enkelt. 
Det som däremot finns är förordningar och rekommendationer för hur länge användaren får bruka 
maskinen. Rekommendationerna relaterar inte till maskinen tyngd och storlek utan dess uppmätta 
vibrationsvärde. Med det innebär inte storleken på maskinen att den har ett större vibrationsvärde 
utan detta påverkas av hur maskinen är konstruerad. Vissa maskiner anpassas för att köra på färre 
slag/minut eller lägre anslagskraft för att minska vibrationsvärdet och på så sätt förlänga tiden för 
användare. För Hiltis maskiner så ligger genomsnittet på hur länge man får bruka maskinen på 40 
minuter dagligen, för att inte ådra sig vibrationsskador. Efter denna tidsgräns så ökar risken för att 
råka ut för vibrationsskador och efter ungefärligt 90 minuter anses man ha fått kvarstående skador 
(Arbetsmiljöverkets 2015a). Rekommendationerna för daglig tidsanvändning kan beräknas med hjälp 
av Arbetsmiljöverkets kalkylblad (Arbetsmiljöverket 2015a) och tiderna varierar beroende på vilken 
maskin som används. Till exempel så får Hiltis TE-700 användas längre än Hilti TE-500 även om TE-
500 är den mindre maskinen. Storleken har ingen betydelse utan det är vibrationsvärdet som är den 
väsentliga siffran som betraktas. I detta fallet har den större maskinen mer dämpning i sig och kan 
därför utnyttjas längre perioder.  
Figuren nedanför är en tabell hämtad från Arbetsmiljöverkets (2015a) Föreskrifter om vibrationer. Den 
visar gränsvärderna som är det maximala värdet som rekommenderas för exponering av vibrationer. 
Inga av maskinerna som efterforskats på har uppfyllt dessa krav som finns i tabellen nedanför och 
samtliga maskiner vibrerar mer än dessa värden. 

Figur 2 Exempel på olika mejslar

Tabell 1: Gränsvärden
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2.3 Vibrationer

2.3.1 Spridning

Grundläggande så är det vågrörelser som sprider sig i olika typer av material, det gamla skolexemplet 
är en vibrationsstöt som sprider sig rakt igenom materian. Vibrationer är en form av vågor som 
förflyttar sig i olika sorters material (se Figur 4). Enklast är att beskriva hur ytvågor på en sjö sprider 
sig när man släpper ner en sten i sjön. Som i Figur 3 nedanför sprider vibrationer sig ut ifrån 
vibrationskällan.

Ett annat klassikt exempel kan tas från fysikböckerna i skolan. Ta ett snöre eller en fjäder i metall och 
fäst den vid en fast punkt på ett bord. Ta sedan tag i den andra sidan av snöret eller fjädern och dra 
den längst med bordet i horisontel riktning från den fasta punkten. Resultatet är att snöret/fjärden 
börjar bete sig som en våg. Detta är grundprincipen som vi utgår ifrån när det pratas om alla typer av 
vågformer, vare sig det är ljud, vatten eller vibrationer.
Hur fort spridningen av vibrationer sker är beroende på flera olika faktorer där vi först har frekvensen 
som källan vibrerar i, vilken våglängd vibrationsvågen har, hur hårt material slår mot material för att 
nämna några. Det som också behövs tas i beaktning är hur vibrationer sprids inuti ett material och 
hur materialet påverkas av vibrationer. Spridningen av en våg igenom ett material ser i förenklad form 
ut så som i Figur 5.

Men detta skulle kunna vara vilken typ av vågform som helst. Vibrationer sprids utifrån en 
vibrationskälla åt alla håll och inte bara i en rak linje i en riktning. Utöver detta så reflekterar och 
refrakterar vibrationsvågorna sig. Med reflektion menas att vibrationerna studsar inom materialet, 
medan refraktion innebär att vibrationerna fortsätter att spridas utanför materialet i samma eller en 
annan vinkel beroende på det nya materialets brytningsindex. Brytningsindex innebär att två olika 
material har olika densiteter och resultatet är att vibrationerna bryts in i en annan vinkel (se Figur 6). 

Ett klassiskt exempel på detta är fisken i vattnet. I och med att vatten har en annan brytningsindex än 
luft så upplever ögat att fisken är lite mer åt sidan än vad den egentligen är. Detta är klassisk våglära 
och gäller även för vibrationer och andra typer av vågor. 
Ett annat område där vibrationer ställer till problem är tågtrafiken. Tågtrafiken generar mängder av 
vibrationer som påverkar närliggande samhällen. Det är inte altid själva vibrationerna som märks 
av mest, utan vad de ger upphov till, nämligen det vi kallar buller. Buller uppkommer från att 
vibrationsvågorna sprids från tågrälsen och markvibrationerna runt omkring som skapar ett tryck i 
luften runt dessa som överförs till att bli kraftiga ljudvågor.  

Figur 3: Spridning Figur 4: Vågform

Figur 5: Spridning i 
material

Figur 6: Reflektion och 
Refraktion
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 2.3.2 Hur motverkas vibrationer?

Att eliminera vibrationer helt är nästintill omöjligt. Vibrationer för även vidare energi och fysikens 
lagar om energi är att energi aldrig kan försvinna, energi kan enbart omvandlas till en annan form av 
energi. Gällande vibrationer så talar man oftast om fjädring och dämpning som de främsta sätten att 
motverka vibrationer. När det gäller fjädring som namnet antyder på, används fjädrar för att motverka 
vibrationerna. Detta fungerar genom att fjädringen utsätts för en kraft som får denna att svänga/dra 
ihop sig.
Det som sedan sker är att fjädringen fjädrar tillbaka kraften mot näst kommande våg och när dessa 
lika stora krafter möts tar de ut varandra (Figur 7 och 8).

Dämpning är när ett material deformeras utav kraften från vibrationen för att sedan, i det flesta fallen, 
återgå till sitt ursprungliga läge (Figur 9 och 10). 
Materialets förmåga att kunna dämpa vibrationer har en avgörande roll i problematiken kring 
vibrationer, framförallt när det kommer till maskiner så som mejselhammare och andra eldrivna 
handverktyg. För att dessa verktyg ska kunna motstå påfrestningarna under arbetets gång så är de 
konstruerade i robusta material som hårdplaster och olika sorters metaller.  Den negativa effekten 
av detta är att det är i de robusta materialen som vibrationsvågorna enklast sprider sig, därför 
att materialet är mycket tätare. Porösare material så som gummi är således mer lämpade till att 
användas än till exempel hårdplast, det plasten bidrar med är dock ett mer hållfast materialval med en 
längre livscykel.    

Figur 9: Deformator innan påverkan 
av vibrationer

Figur 8: Fjäder efter att den 
utsätts för vibration

Figur 7: Fjäder innan den 
utsätts för vibration 

Figur 10: Deformator som utsätts för 
vibrationer
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2.3.3 Olika sorters vibrationer

Vibrationer kan delas in i 3 olika kategorier, dessa olika vibrationer förekommer oftast tillsammans och 
härstammar från samma vibrationskälla:

Kompressionsvågor
Kompressionsvågor är den form av vibrationsvåg som förekommer mest i arbeten med 
mejselhammare. Den härstammar dels från motorn i maskinen men främst från när mejseln längst 
fram på maskinen slår i materialet. Enligt fysiken så kommer en likvärdig mängd energi/kraft tillbaka 
in i mejseln som mejseln slår ner i materialet. Det som händer är att för att kunna absorbera kraften 
så trycker materialet som mejseln består av ihop sig och färdas in emot maskinen (Figur 11). Slutligen 
hamnar dessa kompressionsvågor i händerna på användaren. 
Denna sorts vibrationer sprider sig främst i fasta material så som plast och metall. Vibrationerna 
sprider sig dock inte lika bra i poröst material, detta är främst dessa vibrationer som förebyggs med 
dämpning och fjädring. 

Skjuvningsvågor 
Skjuvningsvågor skiljer sig ifrån kompressionvågor då istället för att få materialet att tryckas ihop 
så börjar materialet svänga (Figur 12). Skuvningsvågor uppstår främst när två material (kan vara 
samma sort) skjuvas (gnids) emot varandra och orsakar då svängningar i materialet. Att förebygga 
skjuvningsvågor är det samma som att förebygga för kompressionsvågor men i och med att 
materialet börjar svänga så är inte dess fasthet lika betydande för hur vibrationerna färdas. Istället 
är det materialets skjuvningsförmåga som spelar in. Det som är värt att anmärka är att visa sorters 
material så som vätskor och gaser saknar förmågan att skuva sig. 

Ytvågor
Dessa vibrationsvågor (Figur 13) kräver att kompressionsvågor och skjuvningsvågor existerar 
tillsammans för att de ska kunna uppstå. De sprider sig långsammare än de andra två formerna av 
vibrationer. 

Figur 11: Hur Kompressionsvågor påverkar ett material

Figur 13: Hur Ytvågor påverkar ett material
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2.4. Ergonomi 

Tunga lyft, vibrerarande maskiner och obekväma arbetsställningar, vare sig nere på knä eller med  
böjd rygg, är bara några av de faktorer som påverkar människor som kommer i kontakt med en 
mejselhammare. Byggbranschen är en av dem mest arbetsskadedrabbade yrkesområdena med 
många som sjukskriver sig varje år (Arbetsmiljöverket 2009), en stor del av dessa är vibrationsskador. 
För varje år stiger antalet som sjukskriver sig och vad detta beror på kan vara olika från fall till fall. 
Det är inte ovanligt att människor i byggbranschen jobbar övertid då de ordinarie arbetstimmarna 
inte alltid räcker till för att slutföra ett uppdrag. Samtidigt som branschen är tidspressad med tighta 
scheman så är många arbetsmoment slitsamma för kroppen när den utsätt för dem i en längre tid. 
Ur mejselhammarens perspektiv så har vi främst de vibrationerna som användaren utsätts för. Du får 
i genomsnitt bara använda maskinerna i 40 minuter, men oftast behöver man använda maskinerna 
längre för att kunna slutföra arbetet. Därefter fortsätter arbetet med att till exempel slipa väggarna 
och dessa slipmaskiner (flexning) genererar vibrationer. Väggar som ska rivas ner, sågas ner, dessa 
sågar genererar vibrationer. Trots att det finns regler för alla maskiner om hur de får brukas så 
adderas dessa minuter och timmar ihop under en arbetsdag, då har användaren kommit upp över de 
rekommenderade tidsangivelserna. 
Sedan måste arbetspositionerna tas i beaktning. Det blir flera tunga lyft under en arbetsdag inte bara 
från maskinerna utan även från andra saker så som betongblock som ska slängas i containrar till 
exempel. Tunga lyft, som framförallt genomförs i kombination med vibrerande handverktyg resulterar 
i slitage på kroppen som med tiden leder till fler sjukskrivningar och att allt fler resurser kommer 
gå åt inom sjukvården. Nedanför ser vi figur 14 och figur 15 (Arbetsmiljöverket 2012). Figuren till 
vänster visar på de optimala arbetsnivåerna vid stående arbete, medans den högra visar på hur 
arbetsställningen kan variera beroende på vilket sorts arbete som utförs. I detta fallet kan det vara 
värt att notera att den figuren längst till vänster representerar den optimala arbetspositionen för tyngre 
arbeten.

Figur 14: optimala 
arbetshöjder

Figur 15: Positioner för olika 
arbeten
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2.5 Belastning

I figur 16 till 19 syns positioner som är vanliga under arbete med en Mejselhammare. På bilderna 
ser man mestadels arbete fokuserat på att Mejsla bort kakel från väggar. Detta görs oftast med en 
maskin motsvarande en Hilti TE-500 (figur 1).
Som bilderna visar så är maskinen främst utformad för arbete i höjd med höften (Figur 15). I denna 
position håller användaren maskinen med båda armbågarna längs med kroppen och armarna är 
böjda i en 90 graders vinkel. Här är vi som människor starka och det är den positionen som vi är 
optimerade för att arbeta med. Problematiken uppstår när arbetsvinkeln flyttas uppåt eller neråt. 
Vinkeln på mejselhammaren måste då ändras och då är det även så att handleder (se figur 20 till 22), 
armbågar, axlar och i vissa fall även ryggen hamnar i oergonomiska vinklar (Kroemer 2008). Som figur 
17 visar så sker här arbete över huvudet, och maskinens tyngd ligger mesta dels på axlarna samtidigt 
som det blir armarnas jobba att kontrollera den inte så samarbetsvilliga mejselhammaren. 

För att arbetet ska vara så ergonomiskt som möjligt, ska användarens armarbågar befinna sig 
jämnsmed kroppen och underarmarna ska ej böjas upp mer en 90 grader enligt Arbetsmiljöverket 
(2012). Axlarna ska vara avslappnade och bakåtsjukna, de får inte vara uppdragna och spända under 
en lång tid då detta kan orsaka skador. Generellt så ska även objektet som lyfts upp hållas nära 
kroppen för att underlätta lyftet. Är det ett tyngre objekt ska armarna vara raka ner mot marken och 
med en så rak rygg som möjligt utan att spänna den.  

Figur 16: Utgångsläge med 
armana i 90 graders vinkel

Figur 17: Arbete 
med maskin över 
huvudet

Figur 18: Arbete 
under midjehöjd 

Figur 19: Snävt 
arbete under 
midjehöjd

Figur 20: handled i rätt vinkel 
förhållande tilll handtag

Figur 21: vanlig oergonomisk 
position för handleden

Figur 22: Den vanligaste positionen för 
handleden, där den är lätt böjd

8



3.0 Genomförande

3.1 Inledande studier

I inledningen till mina studier undersökte jag problematiken med Mejselhammaren där jag först 
granskade den ergonomiska delen av problemet. Detta gjorde jag dels genom intervjuer med 
användare som jobbar med maskinen, men även genom att titta på de olika arbetsställningarna som 
en användare kan behöva befinna sig i. Som grund till detta använde jag ergonomianalysmetoden 
(Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind 2015) för att skapa en förståelse för hur denna problematik 
skulle betraktas. Analysen genomfördes med hjälp av en lånad maskin, som gavs till en användare 
för att denna skulle kunna visa på hur den håller i maskinen beroende på vilken typ av arbete som 
skulle genomföras (resultatet syns i avsnittet 2.5 Belastning). Användarintervjuerna gav insikt i 
hur användarna uppfattar och relaterar till mejselhammaren. De intervjuade är aktiva i bygg och 
rivnings branschen och har använt mejselhammaren i varierande kontext. Några har använt den 
vid till exempel stamrenoveringar medans andra har använt dem mer för att rätta till felgjutningar. 
Intervjuerna har genomförst på främst två sätt, nämligen ansikte mot ansikte eller via mailade 
frågeformulär. Har även kontinuerligt pågått en diskution med några av de intervjuade med frågor 
om olika idéer, de har fått varit med och utvärderat idéerna som tagits fram. Jag har även haft 
kontakt med personer utöver de intervjuade som det har förts diskussioner med, men detta har inte 
dokumenterats noggrant.  

Svar från intervjuerna
Sammanlagt intervjuades fyra stycken användare. Intervjuperson 1-2 har fått svara på frågeformulär 
och intervjuperson 3-4 har intervjuats ansikte mot ansikte där frågorna har ändrats lite beroende på 
situation.

Intervjuperson 1
-Hur länge har du jobbat inom branschen? 
Ca 6 veckor under sommaren 2017.

-Vad tycker du om bilningsmaskiner och arbetet kring dem? 
Det är ganska otrevligt, vibrationerna från maskinen är påfrestande för händer och armar och dammet 
som uppstår försvårar arbetet. Vid bilning på väggar, ex. vid borttagning av kakel, är det dessutom 
tungt att hålla upp maskinen.

-Använder du vibrationsreducerande handskar eller något annat hjälpmedel? 
Nej, inte utöver normal skyddsutrustning (hörselkåpor, munskydd etc.).

-Vad skulle få dig att använda en lösning för till exempel sänkta vibrationer? 
Lösningar som dämpar vibrationer och som gör det lättare att hålla upp maskinen vid bilning av 
väggar skulle uppskattas.

Lösningen får inte vara för obekväm att använda. Den får heller inte vara allt för komplicerad att 
installera/ta på sig eller hindra arbetet i för stor utsträckning. Det är så klart en avvägning mellan 
användarvänlighet och nyttan lösningen kan bidra med, ju större nytta desto större tolerans för 
obekvämligheter.

-Är kvalitet viktigt för dig i ditt arbete? 
Ja, kvalitet är viktigt både gällande resultatet av arbetet och verktyget i sig. Enligt min erfarenhet 
medför ofta kvalitativa verktyg ett kvalitativt och effektivt arbete.

-Saknar du något i anknytning till maskinen?
Nej, inte utöver det som nämnts ovan. 
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Intervjuperson 2
Jag har jobbat inom branschen i 3 år. Det är slitsamt för kroppen att stå för länge med bilmaskin, 
men det finns få alternativ för samma kostnad. Jag använder inte något speciellt hjälpmedel förutom 
hörselkåpor. Såvitt jag vet finns det inte mycket som kan hindra vibrationen bortsett från handskar 
(det finns BROKK-maskiner men det är inte möjligt att använda på de flesta jobben), men skulle 
det finnas möjlighet till någon vibrationsreducerande teknik skulle jag självklart använda det. Kvalitet 
är viktigt, men då tekniken kring bilmaskiner rör sig framåt sakta får man använda sig av det som 
erbjuds. Jag saknar inte något angående maskinen då jag inte besitter tillräckligt med kunskap om 
vad som kan läggas till/tas bort och fortfarande nå samma resultat.

Intervjuperson 3
Gjutning, betong sten, gamla hus

Oftast snabba arbeten, måste förflytta sig mellan arbetsuppgifter/platserna. 

Har använt sig av Hilti maskiner, oftast batteridrivna

Finner att det gör stor skillnad på pris och kvalitet. Maskiner som Hilti är mer värda att använda då de 
håller för påfrestningarna och stressen på de olika delarna

Känner att de är otympliga och inte så smidiga att använda.

Känner av vibrationerna framförallt i händerna men även underarmarna.

Oftast tar arbetet minst 20 minuter men oftast längre tid. Många gånger jobbar man upp emot 1 
timme.

Använder inte handskar, tycker det är jobbigt att sätta på och ta av sig hela tiden.

Tycker att det skulle vara bättre om skyddet sitter på. Annars måste det vara en sjukt bra lösning som 
löser alla problem. Annars kommer den ej användas.

Intervjuperson 4
Bra verktyg men mycket vibrationer

Har bilat om betonggjutningar. Oftast längre perioder under flera dagar. Försöker följa de 
rekommenderade tidshänvisningarna men det går näst intill aldrig att följa. 

Har använt vibrationsdämpande handskar men kände att de inte gjorde någon märkbar skillnad från 
att arbeta utan. Kunde lika bra struntat i dom.

För att en lösning skall användas måste den antingen redan sitta på maskinen eller vara lättmonterad, 
får max ta 5 minuter att hämta och montera på maskinen.

Har använt sig av både Makita och Hilti motsvarande 300-500 storleken hos Hilti.
Tycker mest om Hiltin för att den kändes mer kvalitativ och var bekvämast att använda. Gillade inte 
Makitan på grund av att handtagen inte var lika greppvänliga kontra Hiltin där det främre handtaget 
var enklare att ställa in och anpassa efter arbetsuppgiften. Det bakre handtaget kändes dock för stort 
även på Hilti maskinerna. 

Den intervjuade nämnde också att arbete med Mejselhammaren skiljer sig från att de andra 
maskinerna, då denne upplever att medans det är hen som styr de andra maskineri som tigersågar, 
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flexmaskiner osv. Med mejselhammaren blir det mer att en hänger med maskinen istället, den lever 
sitt egna liv.

Tycker att det dammar mycket av maskinen. 

Resultatet av intervjuerna visade på en del punkter som användarna finner problematiska:

Vibrationer:

• Användaren får ont i händerna och handlederna.
• Ansträngande för underarmarna till den gränsen att det orsakar obehag för användaren.

Bakre handtag:

• Ansträngt grepp då det oftast är överdimensionerat för händerna.
• Avtryckare som måste hållas in för användande vilket resulterar i ett krampaktigt grepp.
• Oergonomiska arbetsvinklar för handleden som opererar det bakre handtaget. Handleden är 

sällan i rak linje med underarmen. När handleden inte lider av problem så är det oftast armbågen 
som hamnar i fel arbetsvinkel. 

Andra problemområden:

• Tyngden, ansträngande att arbete med maskinen framför allt i huvudhöjd speciellt i kombination 
med vibrationerna.

• Otympliga maskiner, kombinationen av tyngden, vinklar på handtagen och maskinens vibrationer 
gör gör mejselhammaren svår att hantera under användandet. Det blir tunga lyft och maskinen är 
inte följsam att hantera, vilket resulterar i att användaren hela tiden jobbar emot den. 

• Lösningen får ej vara alltför tidskrävande att montera eller för komplicerad att använda. 
 
Det som framgick som det främsta problemen var vibrationerna som orsakade obehag, ibland 
smärta i händer och handleder. Efter det kom de oergonomiska arbetsvinklarna för handleden som 
håller i det bakre handtaget på maskinen (se Teoriavsnitt 2.5 Belastning) som också förvärras av det 
ansträngda greppet på grund av överdimensionering. 
När jag sedan även granskade de olika arbetsställningarna som framkommit i ergonomianalysen 
där jag utgick ifrån arbetmiljöverkets föreskrifter om arbetsställningar (se teoriavsnitt 2.4 Ergonomi), 
framstod dels en del av de problem som kommit fram i intervjuerna, men också nya punkter så 
som arbetsvinklarna som användaren måste stå i (se Figur 14 och 15 i Teoriavsnitt 2.4 Ergonomi). 
Användarna som inte observerades (obs inte på arbetsplats) blev även tillfrågade om vilka delar av 
kroppen som brukar kännas påverkade efter utfört arbete. Framför allt vinklarna som handleder och 
axlar måste befinna sig i under en längre arbetsperiod. Det är få av arbetsvinklarna som följer de 
anvisningarna som finns i boken Fitting the Human (Kroemer 2008) och Arbetsmiljöverket (2012) om 
hur handledens vinkel ska förhålla sig till handtagets vinkel. Ofta förekommer arbete i låga och höga 
höjder vilket resulterar i att både handleder och armar dels behöver hålla upp maskinens tyngd på 
6 kg som samtidigt vibrerar. Men även att de böjs i oergonomiska vinklar som lägger tyngden på fel 
kroppsdelar. Det framkom tydligt vilka olika problemområden som fanns kopplade till maskinen och 
som en av de intervjuade sa ”Man får bara hänga med maskinen” kändes träffande. 
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Efter allt detta blev således min kravspecifikation följande:

• Kvalitativ lösning, lösningen ska kännas robust i den aspekten av att den ska klara fysisk 
påfrestning både från maskinens egenvibrationer och slagen som uppstår från arbetet. Men även 
från användarens fysiska muskelanvändande och tyngd. 

• Lösningen får inte vara allt för radikal då det finns en chans att målgruppen inte använder 
lösningen     för att de måste lära om hur de ska jobba med maskinen.  

• Lösningen ska antingen vara förmonterad på maskinen eller vara enkel att sätta på och ta av, max 
spann på 5 min.

• Minska vibrationer som användaren utsätts för. 
• Förbättrad ergonomi för händer, handleden, underarmar och armbågar. 
• Att öka tyngden på maskinen bör undvikas, om inte absolut nödvändigt. 
• Undvika att sprida vibrationerna till andra kroppsdelar, speciellt om dessa är nära hjärtat.

Därefter började jag även undersöka det fysiska området för att få en förståelse för hur vibrationer 
fungerar och även hur de påverkar oss. Huvudmålet var inte kunna använda mig av de fysiska 
formlerna för att kunna beräkna och få fram olika värden, utan istället förstå hur vibrationer fungerar 
i praktiken. Dock upptäckte jag att fysiken bakom hur vibrationer fungerar visade sig krångligare 
än förväntat. Det första problemet var själva nivån på informationen som vid första ögonkast 
fanns tillgänglig. Antingen låg den på en för grundläggande nivå eller så var det vetenskapliga 
forskningsartiklar på hög nivå. Därför togs det kontakt med en expert på Högskolan i Gävle för att 
få hjälp med att förstå problematiken kring vibrationer på en mera grundläggande nivå och hur man 
kan dämpa eller förhindra dem. Vad jag fick ut av detta var hur man kan bekämpa dem med olika 
dämpande material och fjädringar och hur dessa fungerar i relation till varandra. Detta underlättade 
det fortsatta researcharbetet då den nya kunskapen gjorde det enklare att kunna greppa problemet. 

Informationsinsamling på hur vibrationerna påverkar människor gjordes, vilka kroppsdelar som 
påverkar och vad det är som händer i kroppen när vi utsätts för vibrationer. Även hur statistiken ser 
ut gällande vibrationsskador och övriga belastningsskadors utsträckning i samhället. Detta för att 
få en överblick över hur utsprida vibrationsskador är ute i de olika branscherna och vilken typ av 
vibrationsskador som är skadligast, med andra ord vilken som påverkar flest årligen. 
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3.2 Marknadsanalys

Den maskin som jag själv har haft tidigare erfarenheter av att använda är Hilti TE- 500 AVR. För att 
bredda synen över de andra maskinerna gjorde jag en marknadsundersökning på vad de hade för 
prestationsvärden, alltså hur höga vibrationsvärden de har i meter/sekundkvadrat, hur mycket kraft 
per slag i Joule och hur många slag i minuten de kommer upp i. De märken jag tittade först och 
främst på var Makita (Figur 23), DeWalt (Figur 25) och Bosch (Figur 24) som jag sedan jämförde 
mot Hilti (Figur 1). Dessa märken har ett handtagssystem som inte Hilti har vid namn floating handel 
system, och vibrationsvärdet på dessa maskiner är lägre än på Hilti. Detta var något som jag 
intresserade mig av och undra vad det varför system och hur mycket nytta det egentligen gjorde. Det 
som kom fram när jag tittade mer på anslagskraften och slag per minut var att de även hade sänkt 
dessa för att få ner värdet på vibrationerna. Med det sagt så är Hiltis maskin kraftigare och snabbare 
men den ger ifrån sig mer vibrationer. Medans de andra inte lika kraftiga men ger ifrån sig mindre 
vibrationer. Frågan som uppstod då är vilket som är mest lönsamt, en kraftigare maskin som jobbar 
snabbare och tar mindre tid. Eller en maskin som tar längre tid att arbeta med men genererar mindre 
vibrationer? De användare som jag intervjuat föredrar Hilti då de maskinerna känns mer gedigna och 
är mer pålitliga än de andra. Det som dock kvarstod är faktumet att trots allt är att alla maskinerna 
har ett vibrationsvärde runt 9,5 m/s^2 vilket är näst intill det dubbla än vad Arbetsmiljöverket (2015a) 
anser lämpligt. De lägger ansvaret hos företagen att se till att de maskiner som används följer deras 
riktlinjer men om det inte finns maskiner på marknaden som kan uppfylla detta så får företagen 
använda det som finns tillgängligt.  
Boschmaskinen är ett annat exempel på att de flesta företag försöker slimma sina produkter mer för 
att de ska bli lättare. Men om man tittar på Bosch maskinens vibrationsvärde som ligger på 8.0m/
s^2, med en slagkraft på 23 J (Joule) och effektförbrukning på 1700 Watt, har denna ett mindre 
vibrationsvärde en DeWalt maskinen med sina värden på 8.5 m/s^2 och 7.1 Joule och 1050 Watt.
Vad detta beror på går det att spekulera i men den största sannolikheten är att i den större 
Boschmaskinen finns det mer antivibrationsteknik än DeWalten.

Figur 1: Hilti Te 500-AVR

Figur 24: Bosch Figur 25: DeWalt

Figur 23: Makita AVT
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Jag insåg att problemet med vibrationer inte var så enkelt som jag först intalat mig. Läran om 
vibrationer var komplicerad att ta till sig. Fysikböckerna förklarade vågläran på ett förenklat sätt som 
inte hjälpte mig riktigt. Jag hade kommit till insikten att problemet inte var så enkelt som jag hade 
fått det förklarat för mig. Därför bestämde jag mig för att utforska andra områden där vibrationer ofta 
förekommer på en daglig basis.  
Istället för att titta på maskinteknikens mer förenklade men också mer komplexa angripande av 
problemet, vändes blicken mot andra områden. Det var här som seismologi trädde fram med ett 
för mig mer förståligt och illustrerat exempel på vibrationer (Hall och Wersäll 2013; Möller, Larsson, 
Bengtsson och Moritz 2000). Här pratas det först och främst om markvibrationer, men fysiken kring 
vibrationer är densamma. Det som kom fram då är att vibrationer kan delas upp i främst 3 stycken 
underkategorier nämligen kompressionsvågor, skuvningsvågor och ytvågor. Kompressionsvågor 
sprider sig i de flesta material men sprider sig snabbare ju styvare materialets egenskaper är. 
De får materialet att komprimeras eller tryckas samman som vid en stöt, ungefär som en fjäder. 
Skuvningsvågor är lite mer komplicerade men istället för att få materialet att komprimeras samman 
så får skuvningarna materialet till att svänga. Ytvågor är beroende av de båda andra formerna av 
vibrationer som hjälpmedel. Utan dem tillsammans så finns inte ytvågor i fastare material än vätskor. 
När det gäller spridningen av vibrationer så gäller följande, kompressionsvågor är den snabbaste av 
de 3 kategorierna och sprider sig fortast, sedan följs den av skuvningsvågorna och strax därefter 
ytvågorna. Något som dessutom måste tas i beaktning är hur vibrationer förflyttar sig i och mellan 
material. Inte bara att vibrationerna sprider sig utåt ifrån vibrationskällan utan de reflekteras och 
refrakterar (se Teoriavsnitt) (fortsätter igenom nästa material men med en annan vinkel) från ytorna 
i materialet när de möter ett nytt material. I vissa fall kan det även förekomma energiförluster och 
förändringar i vågfrekvens när vibrationsvågorna färdas genom nya material med andra egenskaper 
en det föregående, vätskor är ett sådant material (Hall och Wersäll 2013). Ett exempel på detta är 
användandet av vatten i planeringen med järnvägar. Här använder man vatten i form av diken för att 
stoppa skuvningsvågor till att sprida sig till närliggande hus. 
Att påverka vibrationerna kvarstod fortfarande som ett problem, men insikten att vätskor kunde vara 
en lösning på en del av problemet genom att eliminera skuvningysvågor och på så sätt förminska 
vibrationerna som användaren exponeras för. Därför testades olika vätskor med olika viskositeter 
genom experiment (se figur 26 och 27). Detta genomfördes genom att hänga upp en Mejselhammare 
i en tross och spänna fast en behållare som sedan fylldes med olika vätskor så som vatten, alkohol 
och olja för att nämna några. För att mäta värdena i vätskorna så användes en tryckmätare som 
sänktes ner i vätskan och sedan startades maskinen. Maskinen kördes i 60 sekunder/vätska och 
hela 6 vätskor totalt prövades. Under de 60 sekunderna som varje vätska testades under så var det 
av neutronaliserat vatten följt av vanligt kranvatten som gav det bästa resultatet. Av de sex vätskorna 
var det dessa två som genererade minst tryck i sina respektive behållare (Tabell 2). Detta innebär 
det att de har en försämrad ledningsförmåga av vibrationer. Dels för att vibrationerna omvandlas till 
tryckvågor och därmed förlorar energi på grund av att omvandlingen kräver en viss mängd energi 
i sig själv. Men även att vätskor saknar skuvningsförmåga, vilket märktes om man greppade den 
metallstav där tryckmätaren (mikrofonen) var placerad. Bara med enkel beröring gick det att känna en 
skillnad i vibrationerna om man jämförde mellan vibrationerna från Mejselhammaren till metallen så är 
skillnaden märkbar, den har mindre kraft och inte samma obehag vid beröring. 
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Figur 26: Vy över hur experimentet gick till 

Tabell 2: Olika vätskors viskositet

Figur 27: Närbild på behållaren för vätskorna

Material Mätvärde i mV/P
Vatten 19,9

Potatismjöl + Vatten 12,3

YES diskmedel 28,6

Ketchup 47

Alkohol (Gin) 23,5

Gejderolja 46,6
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4.0 Idégenerering

Under första idégenereringsfasen genererades det på alternativa lösningar relaterade de ergonomiska 
problem som framkommit under intervjuerna. Idégenereringen började direkt med fysisk 3D skiss och 
till en början tillverkades en fullskalig 1:1 mock-up model i materialet blåskum för att kunna få tillgång 
till mejselhammarens proportioner (Figur 28 och 29). En utskärning av där det bakre handtaget sitter 
gjordes för att kunna experimentera med olika typer av handtag för att se över den ergonomiska 
utformningen av handtaget, då det kommit fram i intervjuerna att det bakre handtaget uppfattades 
som för otympligt att greppa runt. Det gjorde det till en smidig och relativt enkelt sätt att kunna testa 
alla handtagen som både gjordes i lera och blåskum (Figur 30). De första handtagen blev relativt lika 
det som redan fanns på maskinen sedan innan. Insikten till att börja tänka på andra detaljer kring hur 
användaren skulle kunna hålla i maskinen började då ta fart. Idéer som kom fram var bland annat att 
ändra på det traditionella kraftgreppet (power grip), där ibland genom att låta tummen vila på den 
övre delen av handtaget istället för att greppa runt om (Figur 31 och 32).  Ett sådant grepp innebär 
att de musklerna som styr tummen kan slappna av. Detta grepp kan kallas ett apgrepp och bygger 
på att de primära fingrarna som används när vi tar tag i ett föremål oftast är långfingret, ringfingret 
och lillfingret. Detta gjordes det flera olika varianter på med olika positioner för tummen. Testerna som 
gjordes med användaren visade också på att de uppskattade förändringen i greppet, den verkade 
ske naturligt för den större delen av de som provade handtagen. 
Även användare som inte arbetat med denna sortens maskiner fick prova för att se hur en människa 
utanför målgruppen uppfattar handtaget, detta är för att det kommer in nyanställda som inte använt 
maskinen förr. 

Figur 28: Grund till Mejselhammare i skum

Figur 30: Modell med olika lösningar 

Figur 29: Tillverkningsprocess

Figur 31: Test av variant på handtag

Figur 32: Varianter på handtag
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För att motverka bland annat problemet med vikten så testades det även med olika former av stöd för 
maskinen. Maskinens tyngd var ett av de problemen som kom fram i intervjuerna som problematiskt. 
Där användarna kände att det resulterade i att maskinen var svår och otymplig att arbete med. 
För att motverka detta testades lösningar så som stativ för att avlasta användaren från tyngden av 
maskinen (Figur 33). Även lösningar där maskinen kan sättas mot väggen för att kunna dels få en 
delvis avlastning från tyngden men även för att enklare kunna finna arbetsvinkeln beroende på vad 
för mejsel och hur kaklet ser ut. Detta görs genom att fästa en del som kan rotera mot väggen/
ytan för att kunna jobba i en mer fast riktning. Denna del sitter antingen på sidan (Figur 36 och 37) 
utav maskinen eller undertill (Figur 34 och 35) och är ämnad att motverka svårigheten med att hålla 
mejselhammaren mot materialet som skall mejslas bort. För att förenkla användandet skall därmed 
användaren kunna utnyttja väggens stabilitet för att motverka att ständigt slinta mot materialet. Detta 
är för att arbetsvinkeln är fundamental när arbete med kakel görs för att få ett så effektivt arbetsflöde 
som möjligt. Det beror dels på kaklets utseende men även formen på mejseln som sitter monterad på 
maskinen. Ett av resultaten med att sätta maskinen på antingen ett stativ mot marken eller väggen, 
är att arbetsmetoden ändrar sig till följd av de nya tilläget. Det kan vara positivt och negativ, det 
begränsar användarens möjligheter att använda maskinen enligt deras preferenser och som fallet med 
stativet riktat mot golvet så är det i vägen om arbetet sker nära golvytan. Om stativet skulle vara mot 
väggen så skulle sättet att arbeta med maskinen bli mera linjärt och rakt, men blir inte ett problem vid 
varken arbete nära golvet eller taket. Däremot så behövs handtagen anpassas för andra arbetsvinklar 
så att inte handleder och axlar hamnar i ett i oergonomiskt läge.

Figur 33: Variant av stativ Figur 34: Variant av rullande vägg-stöd i sidleds

Figur 35: Variant av rullande vägg-stöd Figur 36: Sidomonterade vägg-stöd, två hjul

Figur 37: Sidomonterad vägg-stöd, ett hjul
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För att attackera problemet med vibrationerna gjordes ett experiment genom att tillverka en enkel 
vibrationsdämpare i kombination med gummimaterial och blåskum (Figur 38 och 39). Detta för att 
testa hur vibrationerna påverkas av en sådan dämpare, men för att se hur olika material påverkar 
resultatet. Detta gjordes först enkelt med att snabbt använda vibrationerna från en mobiltelefon. 
Vibrationsdämparen var den delen av idégenereringsfasen som fick tankeprocessen att spinna vidare 
på hur vibrationer skulle motverkas. De enkla vibrationsdämparna eller deformationsmodellerna som 
byggdes blev den första inblicken i hur en sådan skulle kunna fungera. Resultatet var positivt men 
det framkom även fler frågor om vilka typer av material som skulle vara bäst, hur skulle deformatorn 
placeras och hur stort antal skall placeras ut. Detta var bara några exempel på tankar som kom fram 
efter att ha inlett med att experimentera på vibrationsdämpning. Det var också vid denna tidpunkt 
som insikten kom att för att förstå hur vibrationer dämpas måste man inte bara titta på maskinella 
konstruktioner, då dessa ofta involverar gummipackningar och fjädrar, utan behöver utöka synfältet 
och se på andra platser och sammanhang där vibrationer förekommer. 

Figur 38: Deformator

Figur 39: Handtag med deformator
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4.1 Idegenerering del 2

Idégenerering fas 2 påbörjades samtidigt som research och analys fas 2, det var dels på grund utav 
att en del av de tidigare lösningarna togs vidare och utvecklades. Jag började satsa på att testa om 
det fanns en möjlighet att utveckla ett handtag som kunde erbjuda ett grepp för varenda arbetsvinkel 
(Figur 40-42). Istället för att bara ha ett handtag som enbart fungerar godtyckligt i en viss arbetsvinkel, 
så varför inte ha ett handtag för varje arbetsvinkel för att göra det möjligt att anpassa sig efter vilken 
arbetsställning användaren av maskinen befinner sig i. Vare sig det är arbete över huvudet eller nära 
golvet så skall det finnas ett handtag specifikt anpassat för den arbetssituationen. Handtaget togs 
därför vidare med mer fokus på arbetsvinklar och idéer som vridbara delar och flera olika grepp 
möjligheter utforskades. Detta för att eliminera problematiska arbetsvinklar för handleden vid arbete i 
icke optimala positioner och minimera påfrestningarna i även underarmar och axlar. En kombination 
av de handtagen som hade tagits fram tidigare och de former som hade erhållit mest positiv 
feedback blev inkluderade i formen. Detta för att hitta ett handtag som alla skulle kunna greppa utan 
att känna att handtaget är obekvämt och har en felaktig passform för deras händer. För att motverka 
de oergonomiska arbetsvinklarna gavs möjligheten till ett sekundärt eller tredje handtag med en 
roterande del som tillåter användaren att på ett följsamt sätt jobba i olika vinklar utan att behöva 
utsätta vristen för en obehaglig arbetsvinkel. För att verifiera denna sortens lösning tillverkades 
enkla men fundamentala 3D modeller som sedan visades för användare för att få deras synpunkter. 
Reaktionen var positiv och de tyckte att det skulle underlätta arbetet och de upplevde det som 
att den skulle vara användbar med en del modifikationer, sådant som ökad tydlighet kring hur den 
används och vilka funktioner som finns var dom negativa aspekterna. Då det tillkommer ytterligare 
tillägg och funktioner blir resultatet ett mer avancerat handtag, som behöver mer tydlighet.

Även om handtagen och de andra lösningarna fick positiv respons så lades det ändå slutligen 
fokus på att testa hur ett handtag involverande en konstruktion med vätskor skulle se ut. För att 
försvåra konstruktionen måste det omslutande materialet vara ett material som inte leder vibrationer. 
Med andra ord ett material som leder vibrationer dåligt men håller vätskor som vatten inne. Om 
vätskan skulle omslutas av till exempel hårdplast skulle vibrationerna sprida sig runt vätskan istället 
vilket skulle leda till att man förlorar fördelen med att använda vätskan. Jag testade med hjälp av 
fryspåsar hur vatten påverkar sin behållare om det är ett mjukt material och som jag själv förväntat 
mig så uppstod då problemet med gravitationskraften. Vatten är inget undantag från dom fysiska 
lagarna och kommer därför att förflytta sig neråt mot marken. Innebörden av detta är således att 
plastpåsen blev svår att forma. Även om jag försökte på olika vis forma den påsen, så när man sedan 
greppar runt om så tappar den formen precis som en stressboll. Detta var en del av problemet med 
konstruktionen kring ett vätskebaserat handtag med kravet att det omslutande materialet inte får vara  
fast/styvt.     

 

Figur 40: Handtag som går att greppa i 
olika vinklar

Figur 41: Handtag med mera förfinat grepp 
för maximalt grepp

Figur 42: Handtag med vridbar del för 
följsam arbetsvinkel
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4.2 Val av koncept

• Kvalitativ lösning, lösningen ska kännas hållbar i den aspekten av att den ska klara fysisk 
påfrestning både från maskinens egenvibrationer och slagen som uppstår från arbetet. Men även 
från användarens fysiska muskelanvändande och tyngd. 

• Lösningen får inte vara allt för radikal då det finns en chans att målgruppen inte använder 
lösningen för att de måste lära om hur de ska jobba med maskinen.  

• Lösningen ska antingen vara förmonterad på maskinen eller vara enkel att sätta på och ta av, 
maximalt tidsspann på 5 minuter.

• Minskade vibrationer som användaren utsätts för. 
• Förbättrad ergonomi för händer, handleden, underarmar och armbågar. 
• Att öka tyngden på maskinen bör undvikas, om inte absolut nödvändigt. 
• Undvika att sprida vibrationerna till andra kroppsdelar, speciellt om dessa är nära hjärtat.

Det var många av koncepten som uppfylde flerfalet av punktern men det som kom fram som starkast 
var det vibrationsreducerande vätskefyllda handtaget. Detta var för att det var det enda av koncepten 
som uppfyller kravet på att minska vibrationerna som användaren utsätts för. Men även punkterna 
om hur lösning inte får vara allt för radikal och att den bör vara förmonterad eller enkel att montera. I 
jämnförelse med de andra alternativen så uppfyller konceptet alla de punkterna som användarna har 
ansett vara viktigast och blev därför det konceptet jag valde att gå vidare med.     

Figur 43: Genomskärning
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Efter alla faser av idégenerering och tester så utvärderade jag de framtagna koncepten mot min 
kravspecefikation. Alla idéer ställdes mot kravspecifikationen för att kunna avgöra om kraven uppfylls. 



Slutkonceptet landade i det vätskebaserade handtaget LessVib med sin utgångsform från ett av de 
handtagen som tagits fram under projektets tidigare faser. Konceptet baserar sig på att eliminera en 
del av vibrationerna, nämligen skuvningvågornas och ytvågornas spridning till användarens hand. 
Genom att avlägsna kontakten mellan dom solida materialen som plast och metall, för att istället 
ersätta dessa med mjukare material som silicon eller latex som inte leder vibrationerna med samma 
effektivitet. Inuti kommer det finnas en cellstruktur som bidrar till en bättre formbehållning genom att 
den håller vätskan som finns i handtaget (Figur 43). Detta är effekten av ett skummaterial liknande en 
tvättsvamp. Den valda vätskan är avneutroniserat vatten då denna gav bäst resultat i experimentet 
fran analysfasen (Tabell 1). 
Handtaget (Figur 45) ersätter det bakre handtaget som där dessutom avtryckaren till maskinen har 
omplacerats till sidan av maskinen (den röda knappen på sidan) (Figur 44) för att istället tillåta ett mer 
ergonomiskt grepp och förminska användandet av muskler och leder till ett minimum i händerna och 
underarmarna.

 5.0 Slutkoncept - Vätskehandtaget LessVib

Genomskärning på insidan 
av handtaget (Figur 43).
Det grå visar på vätskan 
som fyller insidan och 
rutorna är det inre 
materialet som ger 
handtaget en struktur, en 
slags honeycomb. 
Längst ner på handtaget 
syns en ventil som tillåter 
införslen av vätskan in i 
handtaget. 

Figur 44: Mejselhammare med modifikationer efter genomfört projekt.

Figur 45: Nytt handtag Figur 43: Genomskärning
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6.0 Reflekterande avslut 

Jag tänker börja med att ta upp min uppfattning om vad detta projekt skulle leda till kontra vad 
slutresultatet faktiskt blev. Jag gick in i projektet med attityden att inte dra förhastade slutsatser 
för tidigt i projektet utan att se vad som träder fram, även om jag var väl bekant med många av 
problemen sedan tidigare erfarenheter inom rivningsyrket. Det framkom då problemområden som jag 
själv inte reflekterat över vilket var positivt.

Research och Analys

Något som jag inte riktigt hade räknat med var att jag inte fick komma ut och titta på arbetsplatserna 
vilket var min första tanke. Detta beror på regler angående arbetsplatserna och att man måste inneha 
ett ID06 kort som bevisar ens berhörighet att tillträda byggarbetsplatser. Det andra som inte var riktigt 
lika förvånande men som jag ändå blev lite ställd av var på vilken nivå teorikunskapen låg på. Det 
finns mycket information om ämnet, det är inte problemet, problemet är nivån på informationen där 
en stor del av den ligger på master och forskningsnivå. Här kom ett problem som designer med inte 
allt för djupa kunskaper inom fysik, i dessa vetenskapliga artiklar används ofta formler för att beskriva 
problemen. Det var även något som jag först fick backning på från ingenjörshållet och jag fick frågan 
om jag verkligen skulle göra detta som examensarbete, min kompetens ifrågasattes. Det ansågs för 
komplicerat och det skulle behövas många år av studier för att kunna ge sig på problematiken. Därför 
har jag försökt att jobba med att försöka förstå problemet i praktiken istället för teoretiskt. Jag har 
därför inte kollat på hur man beräknar vibrationsvågorna utan istället för hur man kan arbeta mot dom 
genom att förstå hur de sprider sig. 
Jag har känt ibland att det har varit en lång uppförsbacke på grund av det ständiga researcharbetet 
som har tagit mer tid än vad som var planerat från början. Jag har en tendens att kunna fastna i 
research- och analysfasen under en för lång tid och satte därför ett slutdatum där jag sedan gick 
vidare till idégenerering. Det hade både positiva och negativa aspekter då det innebar att jag kunde 
fritt utforska de idéer som jag hade om arbetsställningar och arbetsvinklar med mera. Men det 
innebar att den kunskapen jag hade om hur vibrationer fungerar inte var tillräcklig för att kunna 
nyttjas på ett lönsamt sätt, jag hade inget riktigt nytänk i mina idéer och lösningar. Detta är något 
jag har insett under projektet är nyckeln till göra framsteg inom detta området då det känns som att 
branschen har fastnat i ett speciellt tänkande. Om man tittar på vad som finns på marknaden så är 
maskinerna inte allt för olika, möjligen konstruktionens kvalitet, men det verkar inte finnas någon som 
pushar utvecklingen framåt med ergonomin i fokus. Det är som att de kan komma undan med att inte 
utveckla produkterna åt det mer ergonomiska hållet på grund ut av att speciellt mejselhammaren är 
ansedd vara ett svårt ämne att lösa, men är en produkt som måste användas. 
Det som skilde de två olika researchfaserna åt var att när jag gick in i den andra fasen så hade 
jag förstått vad det var jag skulle leta efter. Jag kom också fram till insikten att det som jag kunde 
se som en lösning i detta skede inte var vad jag tidigare siktat på. Jag hade mer försökt finna 
en väg att möjligen leda bort vibrationerna från användaren. Men efter jag hade gjort min egna 
dämpningsanordning i första idégenereringsfasen började jag förstå praktiken kring vibrationerna, 
man kan säga att polletten trillade ner. Nu visste jag vad jag skulle undersöka vidare: att titta närmare 
in på materialen och att undersöka andra områden än maskinteknik, vilket var ett givande beslut 
som gav upphov till den idéen som slutligen blev det koncept jag valde att presentera. Experimentet 
som jag gjorde på detta var givande för projektet i den benämningen att jag kunde svara på hur 
vibrationerna sprider sig i vätskorna och kunna baka upp mina beslut kring valet med konceptet. 
Vilket är viktigt då det är det som stärker upp mitt slutgiltiga koncept.

Idégenerering

Jag blev positivt överraskad över bemötandet av mina idéer från användaren. Jag har genom 
projektet visat upp alla idéer och bemötandet har alltid varit med fascination. Användaren verkar 
välkomna nytänkande så länge de inte innebär att de måste ändra allt för mycket arbetssättet. Trots 
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det var det några idéer som var lite mer radikala som verkade vara mest intressanta. Dock så var 
det ändå följd frågan på det ”känner du att du kommer använda dig av denna?” Och svaren kunde 
variera mellan ja, kanske och fast ändå inte. Det är anledningen till att jag även valt det koncept som 
jag har valt tillslut, kommer användaren använda sig av denna lösningen eller är den för omständig att 
nyttja?   
Överlag har idégenereringsfasen gått framåt, jag tror jag gjorde ett bra val i att använda mig av 
3D-skiss. Detta var något som både min handledare och även jag själv kände skulle vara det mest 
optimala sättet att arbeta på. Det enda som jag själv tycker är att jag kanske skulle ha börjat med det 
tidigare än vad jag gjorde. 

Resultat 

Slutkonceptet är mer lite blandade känslor. Det har blivit ett teoretiskt koncept för hur ett handtag 
skulle kunna utformas för att motverka spridningen av vibrationer. Med det sagt så är det inte en idé 
som går att att tillämpa direkt in i en maskin utan skulle behöva utvecklas vidare i samarbete med en 
konstruktör. Varför jag i slutet valde att presentera detta koncept var den nytänkande aspekten. Det 
är inget som jag har kunnat finna hos någon annan lösning och därför känns det som att den dels 
skulle göra nytta i både att bidra med mindre vibrationer men också i att pusha nytänkandet. 
För att möjliggöra en utveckling och ta konceptet vidare skulle det behöva göras en utökad research 
i material som skulle kunna användas som membran till handtaget. Det skulle även behöva ses över 
hur insidan ska fungera, då av någon med en lämpligare kompetens än mig själv. 
Mitt mål var att jag skulle presentera en fysisk modell av handtaget. Men detta blev problematiskt då 
det visade sig att det jag hade tänkt göra med materialen som jag valt inte fungerade på det sättet. 
Jag har insett att jag inte besitter riktigt rätt kompetens för det ändamålet.
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7.0 Slutsatser

Det slutgiltiga beslutet blev att utveckla det vätskebaserade handtaget LessVib. Detta beslut 
grundade sig i problemet kring vibrationer vilket framstod som det grundläggande problemet både i 
förstudierna innan projektstarten och intervjuer med användarna. 
Att förbättra ergonomin genom att minska vibrationerna som användaren utsätts för är ett viktigt 
steg i utvecklingen kring mejselhammaren men även andra handhållna verktyg. Ämnet är komplicerat 
att handskas med då den fysiska teori-aspekten börjar på en grundläggande nivå med hur vågor 
fungerar i sin simplistiska grund, men går fort upp på en avancerad nivå när man övergår till vad 
som gäller angående mejselhammaren och hur vibrationer kan motverkas. Här blir det plötsligt 
problematiskt då den information som finns främst beskrivs genom fysiska beräkningsformler vilket 
innebär att den som läser den vetenskapliga artikeln måste vara insatt inom området. För mig innebar 
detta svårigheter som designer då det enkelt kunde bli väldigt inramat och att man fastnar i tankar 
om hur det fysiska teorierna fungerar i verkligheten. Det gör området vibrationer till ett ämne som man 
belyser, men som få vill eller kan göra något åt. Jag har även noterat en trend inom området som 
jag själv även fallit in mig på i början av projekt och det är vilka sorters material som bör användas 
när man konstruerar för att motverka vibrationer. Om man bortser från användandet av fjädringar 
och andra typer av hydrauliska lösningar, så kommer det ner till att använda sig av ett material som 
deformeras och sedan återvänder till sin ursprungsform. I alla de fallen som jag har funnit så tenderar 
detta material till att vara en form av gummi såsom neopren eller liknande. Och när man undersöker 
sortimentet hos de olika bygghandlarna och grossisterna men även på internet så är det dessa 
typer av lösningar som involverar gummipackningar eller gummimattor som är det dominerande 
alternativet. 

Därför har jag valt att göra ett handtag som baserats på vätskor. Inte som något nytt framtaget 
material som sådant, men för att vidga vyerna och skapa ett bredare spektrum när det kommer till 
lösningar som kan användas till att motverkar vibrationer. Det är för att ge ett annat alternativ att 
tänka på och inte fastna i ett gammalt tankesätt. Under min research och intervjuer har det framgått 
att de lösningar som finns idag och som använder sig av de metoderna som finns idag inte uppfyller 
användarens krav på komfort. Inte heller de rekommendationer som Arbetsmiljöverket anser vara 
inom ramarna för vad som är hälsosamt för den som nyttjar maskiner som mejselhammaren.

För att ytterligare förbättra greppförmågan och komfort har även handtagets form bearbetats och 
nödvändiga förändringar har gjorts. Detta efter att det framgått i intervjuerna att användaren upplever 
handtagen på dessa maskiner som för stora och otympliga. Därför har handtaget gjorts mindre för 
att kunna passa fler användare. Själva vinkeln på handtaget var inte fel om man tittar i litteraturen, 
men proportionerna gjorde så att det kändes obekvämt för dem att hålla i det och i kombination 
med att det även fanns en avtryckare som innebar att användaren kontinuerligt måste hålla inne 
denna för att maskinen ska fungera. När det gäller en maskin som producerar vibrationer på samma 
skala som mejselhammaren så är det därför viktigt att använda bara de absolut nödvändigaste 
musklerna och lederna. Detta är för att minimera slitage på kroppen och för att dra ner på 
skador i blodkärl och leder. Statistiken visar på att det är ett omfattande problem inom kategorin 
belastningsskador och branscherna som är mest drabbade av dessa skulle se en förbättrad statistik 
av en kraftig förminskning av dessa skador. Att både förminska påfrestningarna från vibrationerna 
och muskelanvändandet skulle bidra till minskade skador och kostnader både för samhället och den 
enskilde individen. 

Därför skulle det behöva göras framsteg i framtagandet av nya vibrationsdämpare. Min egna lösning 
är långt ifrån färdig och det som bör ske härnäst är att börja titta på hur teknologin skulle fungera 
gällande konstruktionen av handtaget. I dagsläget är det mer en teoretisk modell. Det som framför allt 
måste ses över är materialvalen då de måste både kunna hålla vätskor men samtidigt även inte sprida 
vibrationer, så att vätskorna får göra sin uppgift. Det måste vara ett robust material då det ska klara 
tunga fysiska påfrestningar och ovarsamt användande. Saker som hur man på ett optimalt sätt fäster 
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handtaget eller inkorporera det i de övriga delarna av maskinen behöver också ses över. Det skulle 
även behövas testas ännu fler vätskor för att verkligen hitta en som är den optimala. Under projektet 
så har jag testat vätskor som fanns tillgängliga eller som var enkla att införskaffa. Men även om jag 
fann att av-neutroniserat vatten (potatismjöl och vatten) var bäst i mina tester så innebär det inte 
att det är den vätskan som är mest lämplig, den har lite oönskade effekter i och med att det bildas 
klumpar i vätskan. 

I det här projektet har det estetiska fått komma lite i skymundan för mer tekniska lösningar, så 
självklart finns det mer rum för förbättringar även där. Den tekniska aspekten fick ta större fokus 
på grund utav att slutkoncepet vilar främst på den tekniska delen. Saker som handergonomi har 
självklart tagits in i konceptet.  
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Tabell 2: Olika vätskors viskositet. Persson.E
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Figur 34: Variant av rullande vägg-stöd i sidleds. Persson.E (2018) [Fotografi]
Figur 35: Variant av rullande vägg-stöd. Persson.E (2018) [Fotografi]
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