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Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar resultatet av projektet "Ergonomisk utvärdering av
materialvagnar försedda med YOYO Technologies’ hjulupphängning "Z-axeln", så
kallade Yoyo-vagnar. Det har genomförts på uppdrag av Johan Rosenquist, YOYO
Technologies i ett samarbete med NCC. Det har finansierats av Svenska
Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.
Målet med projektet har varit att göra en ergonomisk utvärdering av prototyper av tre
olika typer av Yoyo-materialvagnar; fodervagnar, tegelvagnar och gipsvagnar.
Utvärderingen har gjorts i samarbete med byggnadsarbetare som använt dels
traditionella vagnar, dels nya Yoyo-vagnar.
Semi-strukturerade intervjuer, en enkät baserad på Byggpiloternas frågefomulär på
arbetsplatser samt Borg’s RPE-skala har använts. Dessutom har även en del av
"Standardised Nordic Questionnaires for the Analysis of Musculo-skeletal Symptoms"
använts samt kraftmätningar med dynamometer och fotodokumentation gjorts.
Resultaten visar att Yoyo-vagnarna upplevs som lättare att köra över hinder. Fördelarna
är att det krävs mindre kraft för att köra över hinder, t.ex. trösklar, och man får färre och
mindre ryck än med traditionella vagnar. Det leder till mindre påfrestning på kroppen.
Dessutom minskar risken att få tvärstopp på vagnen och att tappa lasten.
Kraftmätningarna visar också att den erforderliga kraften för att köra över hinder är
väsentligt högre med traditionella vagnar än med Yoyo-vagnar. Statistiskt signifikanta
skillnader har påvisats i alla fall utom vid körning av fodervagn framåt över hinder.
Kraften var i alla de andra fallen 34 –142 % högre med traditionella vagnar. För dem
som använder materialvagnar en stor del av sin arbetstid bedöms Yoyo-vagnar medföra
mindre risk att utveckla belastningsbesvär.
En slutsats är att Yoyo-vagnarna är ergonomiskt sett fördelaktiga. En annan är att
prototyperna som testats kan vidareutvecklas, främst vad gäller mjukhet i hjulen. Yoyohjul skulle också kunna vara fördelaktiga i andra tillämpningar, t.ex. pirror, skottkärror
och sopvagnar.
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1. Inledning
1.1
Bakgrund
Materialvagnar används mycket inom bygg- och transportindustrin och för många är de
nödvändiga för att utföra arbetet med de krav på effektivitet som ställs. Men, det är ofta
besvärligt att ta sig fram med materialvagnar över trösklar och andra hinder på mark och
golv på t.ex. byggarbetsplatser. Man kör lätt fast, dvs vagnen stoppar när hinder ska
forceras. Det medför ett plötsligt ryck när vagnen tar stopp och det krävs relativt stor kraft
för att ta sig förbi hindret. Problemet finns när man kör många olika typer av
materialvagnar: pirror, gipsvagnar, fodervagnar, skottkärror, mm. Det finns också en risk att
materialet ramlar av från vagnen, t.ex. om man kör en pirra med hög last. Det medför risker
att skada andra, sig själv, eller lasten. Rycken och de höga krafterna medför också risk att på
sikt utveckla belastningsbesvär hos dem som kör denna typ av vagnar mycket i sitt arbete.
Johan Rosenquist, YOYO Technologies har som projektledare i ett SBUF-stött projekt
utvecklat en hjulupphängning, den s.k. "Z axeln", även kallad "Yoyo" som medför att
ovanstående problem minskar. En första arbetsplatsanalys och provkörning av gipsvagn och
pirra med denna hjulupphängning, genomförd av Linda Rose, ERAK, i november 2003, gav
en indikering på detta.
Principen för YOYO vagnar:
Principen förYoyo-vagnen är att när man kör den i en riktning och möter ett hinder rullar det
främre hjulet/hjulparet upp på hindret och bär en del av lasten. Därefter kommer det andra
hjulet/hjulparet. Kraften som går åt för att forcera hindret fördelas på två steg, vilket medför
att den erforderliga kraften minskar väsentligt. Figur 1 visar hur länkhjulet på en traditionell
fodervagn passerar ett hinder. Figur 2 visar hur en fodervagn med Yoyo-länkhjul gör det.

Figur 1: Sekvens som visar hur länkhjul på traditionell fodervagn passerar ett hinder.

Figur 2: Sekvens som visar hur Yoyo-länkhjulen på en Yoyo-fodervagn passerar ett hinder.

I fallet med traditionell fodervagn behöver man anstränga sig mycket för att forcera ett
hinder av typen som visas i Figur 1 om man drar vagnen med länkhjulet först. I många fall
lyckas inte snickarna med detta. Med Yoyo-vagnen underlättas arbetet betydligt och
snickarna kan relativt lätt dra vagnen över ett hinder av denna typ. Det ger fördelen att man
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kan dra ut vagnen som man kört in i t.ex. ett trångt utrymme. Figur 3 visar traditionellt
länkhjul och Yoyo-länkhjul på fordervagn.

Figur 3: Traditionellt länkhjul och Yoyo-länkhjul på fodervagn.

På uppdrag av Johan Rosenquist har en ergonomisk utvärdering av Yoyo-materialvagnar
genomförts med följande mål.
1.2
Mål
Målet med detta projekt har varit att göra en ergonomisk utvärdering av tre olika typer av
Yoyo-vagnar. Detta har gjorts i samarbete med byggnadsarbetare som använder dels de
traditionella vagnarna, dels prototyper av Yoyo-vagnar.
1.3
Organisation
Projektet har genomförts av tekn. dr. Linda Rose, ERAK , på uppdrag av Johan Rosenquist,
YOYO Technologies. Det har finansierats av SBUF. Val av byggobjekt och medverkande
byggnadsarbetare har skett i samråd mellan Linda Rose, Johan Rosenquist och Jan Hedälv,
NCC AB. Galaxen AB kommer att medverka att sprida resultatet bl.a. genom byggpiloterna.
Projektet genomfördes under december 2003 - januari 2004.
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Genomförande

Arbetet har genomförts i följande steg: Informationsinsamling, analys, sammanställning av
resultat, diskussion samt slutsatser.
2.1
Informationsinsamling
Intervjuer med transportarbetare:
En intervjuundersökning har gjorts bland 10 transportarbetare vid uppstarten av projektet.
Dessa valdes slumpmässigt ut när de körde varutransporter till affärer i Stockholm. Syftet
var att få en känsla för hur vanliga pirror upplevs av personer som använder dem i sitt
dagliga arbete.
Informationsinsamling på byggarbetsplatser:
Tre traditionella materialvagnar har jämförts med tre prototyper av Yoyo- vagnar på två
NCC byggarbetsplatser. 15 personer medverkade. Varje vagn har testats av fem deltagare.
På arbetsplatsen Frösunda i Solna testades tegelvagnarna av murare. På KTH arbetsplatsen i
2

Stockholm testades fodervagnarna av snickare och gipsvagnarna av en del med
snickarerfarenhet, en del utan. På grund av tidspress i produktionen på KTH där försöken
med gipsvagnarna skulle utvärderas deltog endast en byggandsarbetare med vana i
utvärderingen. Av de övriga fyra hade två arbetsledande befattningar från byggarbetsplatsen
och liten erfarenhet av att köra gipsvagn och de övriga två ingen.
De vagnar som testats är fodervagnar, tegelvagnar och gipsvagnar. Från början var målet att
utvärdera pirror, men på grund av problem med att få fram mjuka hjul med rätt dimension
till Yoyo-pirran, testades tegelvagnar istället, där skillnaden i hjulmaterial inte var lika
markant. En tegelvagn är i stort sett som en större pirra. Den används för att transportera
material till murning, mm.

Figur 4: Fodervagnar - Traditionell och Yoyo-vagn. Den övre raden visar körning framåt (tryck) och
den under körning baklänges (drag).

Den traditionella fodervagnen hade massivt länkhjul med diametern 200 mm, medan Yoyovagnen hade tre länkhjul istället för ett och de var 150 mm i diameter. För att kunna göra en
så likvärdig jämförelse som möjligt borde vagnarna sett exakt likadan ut, förutom att den
ena var försedd med Yoyo-hjul med samma dimension som den andra. Tyvärr var detta inte
praktiskt möjligt med de resurser som fanns i projektet (tid, materialleverantör och
ekonomi). Den erforderliga kraften för att forcera hinder kan antas vara proportionell mot
hjuldiametern. För att kompensera för de olika hjuldimensionerna och kunna jämföra
resultaten från kraftmätningarna utformades hindren som forcerades så att deras höjd var
proportionell mot hjuldiametern. Den traditionella fodervagnen kördes över hinder som var
51 mm höga medan Yoyo-vagnens hinder var 45 mm höga. Båda hindren var 75 mm breda.
Båda vagnarna lastades med 100 kg byggmaterial.
Båda tegelvagnarna hade samma hjuldiameter, men den traditionella hade mjukare hjul.
Hindret var 45 mm högt, 75 mm brett och vagnarna lastades med 75 kg byggmaterial.
Vagnarna var inte identiska, vilket varit önskvärt, men snarlika, se Figur 5.
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Figur 5: Tegelvagnar – Traditionell och Yoyovagn

Båda gipsvagnarna hade samma hjuldiameter på transporthjulen (hjulen i mitten av vagnen)
som Figur 6 visar.

Figur 6: Gipsvagnar - Traditionell och Yoyovagn

Den traditionella vagnen hade luftgummihjul som transporthjul, medan Yoyo-vagnen endast
hade luftgummihjul i det ena transporthjulparet. Det andra paret var massivt och hårdare.
Det hade varit lämpligt att ha luftgummihjul i båda transporthjulparen i Yoyo-vagnen, men
sådana i rätt dimension fanns inte att tillgå när prototypen testades. Dessutom var vagnen
med Yoyo-hjul större (se Figur 6) och upplevdes klumpigare än den med traditionella hjul.
Man borde haft två likadana vagnar som endast skilde sig åt vad beträffar
hjulupphängningen och hjulen. Men, liksom i fallet med fodervagnen, var så inte fallet.
Vagnarna vägde dock lika mycket. De lastades med fyra 900 mm gipsskivor.
Vid informationsinsamlingen på byggarbetsplatserna användes följande metoder:
•

En enkät utvecklad av Johan Rosenquist och Linda Rose, baserad på Byggpiloternas
frågeformulär på arbetsplatser för utvärdering av nya produkter (Galaxen).

•

Semi-strukturerade intervjuer med användare med frågor om användarvänlighet (kraft,
ryck, smidighet, mm) acceptans, risker, etc, se Bilaga 1.

•

Borgs RPE-skala för subjektiv skattning av ansträngningen (Borg, 1982).
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•

Del av "Standardised Nordic Questionnaires for the Analysis of Musculo-skeletal
Symptoms" (Kourinka m. fl., 1987) för subjektiv skattning av var ansträngningen känns.

•

Mätning av kraftåtgång vid passage av hinder. Erforderlig tryck- och dragkraft har mätts
med AFG-dynamometer (Advanced Force Gauge) från CA Mätsystem.

•

Fotografering samt videofilmning har skett för dokumentation.

2.2
Analys
Analysen som genomförts möjliggör jämförelser mellan arbete med traditionella vagnar och
Yoyo-vagnar vad gäller användarvänlighet, upplevd ansträngning, kraftåtgång, risker,
tidåtgång, mm.
Informationen som samlats in på byggarbetsplatserna har analyserats och sammanställts.
Den redovisas i denna ERAK-rapport som sammanfattar studien och resultaten.
I rapporten redovisas främst medelvärden och därtill kommentarer de olika deltagarna gett
om vagnarna. Analysen av erforderlig kraft för att ta sig över hindren redovisas som
medelvärden, minsta och största värde. Dessutom har två-sidiga icke-parametriskta
statistiktest (Mann-Whitney U-test) gjorts för att se om skillnaderna i kraftåtgång mellan
traditionella och Yoyo-vagnar är statistiskt signifikanta. Här har signifikansnivån satts till
till p ≤ 0,05.
2.3
Sammanställning av resultat
Resultaten har sammanställts och presenteras i det följande Kapitel 3. Resultaten diskuteras i
Kapitel 4 och i Kapitel 5 redovisas slutsatserna från arbetet. Förslag på fortsatt arbete ges i
Kapitel 6.
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Resultat

3.1
Intervjuundersökningen bland transportarbetare
Av de 10 transportarbetare som körde varor till affärer med pirra sade 9 att de upplever
stoppet som blir när man kör mot trösklar och andra hinder som påfrestande. Det angav att
sådana tvärstopp medför ökad risk för att tappa och skada lasten och att de även sliter på
kroppen. De menade också att ju tyngre lasten är, desto större är problemet. Samtliga sa att
de skulle välkomna en lösning som medför att man lättare kan ta sig över hinder. Personen
som inte angav att han upplever något direkt problem när han kör över trösklar körde nästan
bara returtidningar från affärer. De väger ofta så lite att han bär dem istället för att använda
pirra och de gånger han använder pirra, är den relativt lätt lastad.
Resultatet tolkas som att det är påfrestande att köra pirror vid varutransporter på grund av de
ryck som uppstår och att en lösning som skulle underlätta problemet är önskvärd.
3.2
Skattning av ansträngning
I Figurerna 8-10S visas hur ansträngande deltagarna upplevde arbetet att forcera hinder med
de olika vagnarna. Skattningarna redovisas med Borg´s RPE skala (Borg, 1982) för hur
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ansträngande man upplever det dynamiska arbetet. Var i kroppen belastningen känns skattas
med en del av "Standardised Nordic Questionnaires for the Analysis of Musculo-skeletal
Symptoms" (Kuorinka, m.fl, 1987) kombinerad med en tregradig bedömningsskala för
intensiteten i belastningen. I Figurerna 8-10 anger rött hög belastning, gult viss belastning
och ofärgat/grått ingen belastning, se Figur 7.

Figur 7: Bedömningsskala för hur belastningen upplevs. Rött anger hög belastning, gult viss belastning
och ofärgat/grått ingen belastning.

TRADITIONELL FODERVAGN

YOYO-FODERVAGN

Figur 8: Skattning av belastning med traditionell respektive med Yoyo-fodervagn.

TRADITIONELL TEGELVAGN

YOYO-TEGELVAGN

Figur 9: Skattning av belastning med traditionell respektive med Yoyo-tegelvagn.
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TRADITIONELL GIPSVAGN

YOYO-GIPSVAGN

Figur 10: Skattning av belastning med traditionell respektive med Yoyo-gipsvagn.

Resultaten från de subjektiva skattningarna som redovisas i Figurerna 8-10 kan
sammanfattas med att deltagarna upplevde det mindre påfrestande att forcera fasta hinder
med Yoyo-vagnarna än med traditionella vagnar. Ett exempel är att när snickarna körde
fodervagnen baklänges, dvs drog vagnarna med länkhjulet först, klarade fyra av fem
snickare inte att göra det med traditionell vagn – det var för tungt. Däremot drog alla Yoyovagnen relativt lätt över hindret – flera av dem med bara en hand!
3.3
Resultat från intervjuerna och enkäten
Resultaten från de semi-strukturerade intervjuerna redovisas i Tabellerna B2-B4 i Bilaga 1
(där återfinns också frågorna i Tabell B1). Resultaten som erhållits med enkäten redovisas i
Tabellerna B5-B7 i Bilaga 2.
Sammanfattningsvis visar resultaten från de 15 intervjuerna och enkäterna att de som testade
vagnarna ansåg att Yoyo-vagnen var bättre än de traditionella vagnarna när man forcerar
hinder. De ansåg:
•

att det krävs mindre kraft för att köra Yoyo-vagnarna över hinder

•

att Yoyo-vagnarna fungerade bättre än de traditionella

•

tolv av femton ansåg att det blir mindre påfrestning / ryck i kroppen när man kör
Yoyo-vagnarna över hinder. De andra tre, som testade gipsvagnar, sa att rycken
är ungefär lika.

•

ungefär hälften ansåg att risken att tappa last eller tippa var lika stor för
traditionella som för Yoyo-vagnar. Den andra hälften ansåg att risken var mindre
med Yoyo-vagnarna.

•

elva ansåg att Yoyo-vagnen var smidigare att köra över hinder och fyra att de
var ungefär lika smidiga

•

alla ansåg att Yoyo-vagnarna var lättare att köra över hinder. Av dessa ansåg en
att det endast gällde när man inte hade hög fart – annars ansåg han att de var lika
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•

alla ansåg att det var svårare att dra traditionella fodervagnar än att trycka dem.
För de andra vagnarna var åsikterna blandande om det är lättare att trycke eller
dra vagnarna.

•

alla ansåg att det skulle vara lätt eller "OK" att acceptera Yoyo-vagnar

•

att traditionella vagnar medför risker för hög fysisk belastning och smärta, risker
för att få tvärstopp när man kör och att tappa last samt risk för punktering

•

majoriteten ansåg att med Yoyo-vagnarna minskar risken för: tvärstopp; att
tappa last; att skada last, sig eller andra; belastningsskador

•

nya risker med Yoyo-vagnarna är större risk för punktering om man inte har
punkteringsfria hjul, eftersom man har fler hjul. En annan risk är att man kan
fastna med tegelvagnen i trallar på ställningar om hjulen på Yoyo-vagnen är så
smala som på den prototyp som testats. (Det fanns inga punkteringsfria hjul i rätt
dimension vid testerna. Se även Diskussion, kapitel 4). Det finns också en risk
att fastna med Yoyo-vagnarna om de är bredare än de traditionella vagnarna.
(Detta har framförts till utvecklaren av Yoyo-vagnarna)

•

Yoyo-vagnarna bör förses med punkteringsfria mjuka gummihjul. Bredare hjul,
främst på tegelvagnen. Om möjligt bör man utforma Yoyo så att det går
smidigare att vända hjulen, främst på fodervagnarna. En person efterlyste även
fjädring på vagnen (gipsvagn)

•

drygt hälften ansåg att arbetet går fortare med Yoyo-vagn än med traditionell.
De övriga ansåg att det inte är någon tidsskillnad.

3.4 Erforderlig kraft för att forcera hinder
Jämförelsen av erforderlig kraft för att ta sig över ett fast hinder (en träregel som skruvats
fast i golvet) med de olika vagnarna gjordes. Tryckkraften vid körning framåt och
dragkraften vid körning bakåt har mätts med en dynamometer (AFG, Advanced Force
Gauge, från CA Mätsystem). I nedanstående Tabell 1 visas medelvärden samt största och
minsta värde. (n=10 för tegelvagn och gipsvagn och n=5 för fodervagn).
Tabell 1: Erforderlig kraft för att ta sig över ett fast hinder med traditionella vagnar och Yoyo-vagnar,
samt skillnad i kraftåtgång. Medelvärden samt minsta och största värde. n= 5 för fordervagn, n= 10 för
tegelvagn och gipsvagn.
Kraft i N / Vagntyp Fodervagn
Skillnad i % Tegelvagn
Skillnad i % Gipsvagn
Skillnad i %

Tryck, trad. vagn

242 [156, 336]

Tryck, Yoyo-vagn

236 [178, 331]
1

Drag, trad. Vagn

632 [515, 776]

Drag, Yoyo-vagn

316 [239, 407]

1

jämfört med Yoyo-

jämfört med

jämfört med

Yoyo-vagn

Yoyo-vagn

Yoyo-vagn

1 % mer
100 % mer

324 [254, 375] 56 % mer

285 [248, 335] 34 % mer

208 [161, 282]

212 [159, 246]

506 [419, 609] 85 % mer

543 [389, 714] 142 % mer

273 [192, 361]

224 [173, 273]

Här räckte ine ens denna kraft till för att dra vagnen över hindret.

Mätresultaten har också analyserats med ett två-sidigt icke-parametriskt statistiskt MannWhitney U-test för jämförelse av kraftåtgång mellan traditionell vagn och Yoyo-vagn. Detta
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har gjorts med ett statistikprogram (Axum 6.0, 1999). Signifikansnivån har valts till
p ≤ 0,05. Resultatet av analysen visar att det är signifikanta skillnader mellan traditionella
vagnar och Yoyo-vagnar; det krävs mindre den kraft för att ta sig över ett hinder med Yoyovagnarna i alla fall utom i fallet att köra fodervagnen framåt (tryckkraft).
Yoyo-gipsvagnen hade ett relativt hårt hjulpar av massivt gummi och ett hjulpar med
mjukare luftgummihjul. Försök med de mjukare hjulen närmast hindret vid körning framåt
(tryckkraft) och de hårdare hjulen närmast hindret vid körning bakåt (dragkraft) redovisas i
tabellen. Försök med motsatt ordning på hjulen gav också signifikanta skillnader mellan
traditionell vagn och Yoyovagn. Ett mål är att båda hjulparen ska vara mjuka, men på den
prototyp som provades var så inte fallet.
3.5
Sammanfattning av resultaten
Kraftmätningarna visar att det krävs väsentligt lägre kraft att köra med Yoyo-vagnar över
hinder än med traditionella vagnar.
De subjektiva skattningarna visar att Yoyo-vagnarna upplevs medföra:
•

lägre fysisk belastning

•

mindre kraftåtgång för att forcera hinder

•

mindre risk för ryck

•

mindre risk för tvärstopp

•

mindre risk att skada sig, andra och material

•

smidigare arbete

•

effektivare/snabbare arbete enligt drygt hälften av dem som testat vagnarna

4. Diskussion

Analysen och resultaten som presenteras i denna rapport bygger på underlag från
sammanlagt 15 deltagare: elva byggnadsarbetare, två personer med liten erfarenhet av
gipsvagnsarbete men med arbetsledande befattningar på en byggarbetsplats samt två
personer utan erfarenhet av att köra aktuella vagnarna. Med fler deltagare i studien skulle
resultaten bli mer generaliserbara. Dock visar resultaten från den entydigt att Yoyo-vagnen
upplevs som lättare att arbeta med ur belastningssynpunkt. Kraftmätningarna visar också att
den faktiska kraftåtgången är väsentligt lägre när Yoyo-vagnarna används.
Av praktiska skäl (tidsbegränsningar, problem med att få fram önskade hjul och vagnar samt
ekonomi) har Yoyo-vagnarna inte varit identiska med de andra vagnarna i alla andra
avseenden förutom hjulupphängningen. Yoyo-vagnarna har haft hårdare hjul och t.ex. Yoyogipsvagnen var större och klumpigare än den med traditionella hjul. Det påverkar resultatet
till Yoyo-vagnarnas nackdel.
Vid test av gipsvagnarna var fyra av fem medverkande inte vana snickare. Det medför
möjligen att utvärderingen av de subjektiva skattningarna är annorlunda än om vana
snickare hade medverkat. Dock var svaren från de två personerna utan byggerfarenhet
snarlika svaren från de tre från byggbranschen (inklusive en snickare).
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5. Slutsatser

Slutsatserna som kan dras från studien är att:
Yoyo-vagnarna upplevs som mindre ansträngande.
Erforderlig kraft för att forcera hinder är väsentligt lägre med Yoyo-vagnarna än med
traditionella vagnar.
Mindre erforderlig kraft, mindre ryck och färre tvärstopp vid hinder medför lägre fysisk
belastning. Det medför på sikt lägre risk för belastningsskador bland personer som kör den
typen av materialvagnar som studerats här en stor del av sin arbetstid.
Färre tvärstopp medför mindre risk för tippning och att därigenom skada sig själv, någon
annan eller materialet.
De prototyper som utvärderats i denna studie kan vidareutvecklas så de blir ännu smidigare.
Deltagarna i studien efterlyser främst mjukare hjul.
Yoyo-hjul skulle också kunna vara fördelaktiga i andra tillämpningar, t.ex. pirror,
skottkärror och sopvagnar.

6. Fortsatt arbete

Enligt Johan Rosenquist, YOYO Technologies, har den hjulleverantör han samarbetat med
nu utvecklat en ny typ av hjul som skulle vara mjukare än de som använts vid utvärderingen
av Yoyo-vagnarna. Sådana hjul, mer lika luftgummihjul som används på många traditionella
vagnar kan medföra att Yoyo-vagnen framstår som ännu mer fördelaktig. En utvärdering av
sådana hjul ingår inte i denna studie som avslutats i januari, med de kommer att testas i det
pågående projektet att utveckla Yoyo-vagnar.
Resultatet från denna studie kommer att användas som exempel i undervisning i
ergonomikurser och liknande , t.ex. i kursen "Ergonomi i produktutvecklingen" vid KTH
Syd under 2004.
Det kan också spridas genom en presentation på Nordiska Ergonomisällskapets (NES)
konferens i Kolding i Danmark i augusti 2004.
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Bilaga 1: Frågor och svar vid semi-strukturerade intervjuer.
Tabell B1: De semistrukturerade frågorna
Vad tycker du om:
1.
Den kraft som behövs för att köra de två vagnarna?
2.

Ryck som uppstår när man kör mot/över hinder?

3.

Risk att tappa last/ tippa?

4.

Smidighet hos vagnarna?

5.

Att köra över hinder?

6.

Är det någon skillnad mellan att dra och trycka?

7.

Acceptans av Yoyo-hjulen?

8.

Risker med traditionella hjul?

9.

Risker med Yoyo-hjul? Nya risker?

10.

Förbättringsförslag?

11.

Anser du att det är någon skillnad i tidåtgång om man använder Yoyo-vagnen
jämfört med traditionell vagn?
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Tabell B2: Sammanfattning av intervjuerna om fodervagnarna
1. Det krävs mindre kraft med Yoyo-vagnen. Detta gäller speciellt vid drag av fodervagn.
Flera klarade inte av att dra traditionell vagn över hindret, men gjorde det utan svårighet
med Yoyo-vagnen. Skillnaden märks även mycket då man har låg fart.
2. Det är lätt att köra Yoyo, mycket lättare än traditionell vagn. Körningen är lugnare med
Yoyo, det snärtar inte till i kroppen. En snickare sa att det inte är någon ansträngning alls att
köra med Yoyo-vagnen.
3. Tre ansåg att risken är lika stor med båda vagnarna. Två ansåg att risken är mindre med
Yoyo. En ansåg att tipprisken är större med traditionell vagn, men det beror även på hur
lasten placeras.
4. Två ansåg att de är lika. En sa att Yoyo är mycket smidigare och att man kan jobba själv
med Yoyo men inte klarar det alla gånger med traditionell vagn. Två ansåg att Yoyo är
långsammare /trögare i hjulvändning (länkhjulet) , men smidigare över hindren.
5. Tre ansåg att Yoyo var lättare och två att Yoyo var mycket lättare.
6. Ja. Alla ansåg att det var jobbigare att dra.
7. Alla ansåg att det skulle gå lätt att acceptera Yoyo-vagnar och två av det att det skulle gå
mycket lätt. En ansåg att det är viktigt att få en instruktion vid introducering.
8. Risker med traditionella vagnar: Last har vält. Tippning när man ska över hinder och det
medför även hög belastning på kroppen. Det snärtar till i kroppen (axlar och rygg) när man
ska köra över hinder.
9. Yoyo-vagnen är stadigare och det leder till mindre tipprisk. Mindre belastning med
Yoyo. Mindre stopp och mindre belastning med Yoyo. Inga nya risker.
10. Punkteringsfria gummihjul. Göra så att det går smidigare att vända hjulen.
11. Två ansåg att det inte är någon tidsskillnad. Tre ansåg att det går snabbare med Yoyo
eftersom det blir färre stopp över hinder och att den mindre ansträngningen gör att man
jobbar effektivare. Att kunna dra vagnen ger ökad smidighet och snabbare arbete.
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Tabell B3: Sammanfattning av intervjuerna om tegelvagnarna
1. Alla ansåg att det var lättare med Yoyo och två av dem att det var mycket lättare med den.
En menade att Yoyo "smiter" över hinder.
2. Mindre eller mycket mindre med Yoyo. En ansåg att man får två små ryck istället för ett
stort, en annan att man inte får några ryck alls med Yoyo men hela tiden med traditionell
vagn - mer stötar i skuldran och man kan få tvärstopp med traditionell vagn.
3. Två ansåg att riskerna att tappa last /tippa är lika i båda fallen. Tre ansåg att riskerna är
mindre med Yoyo och en av dem att de är mycket mindre.
4. En ansåg att de är lika smidiga. En sa att den traditionella är smidigare att styra, men
tyngre att köra och att Yoyo därför är bättre. Två menade att Yoyo är smidigare och går
mjukare, en annan att Yoyo är lättare att vända – man kan snurra på stället med den.
5. Alla ansåg att det var lättare med Yoyo. Det gäller speciellt vid drag, tillade en. En annan
kommenterade att om man inte är beredd på hindret blir det stopp med traditionell vagn och
det leder till hög belastning på kroppen och risk att tappa last.
6. Två ansåg att det inte är någon skillnad mellan att trycka eller dra en vagn. Två ansåg det
lättare att trycka vagnarna. En ansåg att det är lättare att dra, speciellt vid motlut.
7. Alla ansåg att det skulle vara lätt eller "OK" att acceptera Yoyo-vagnen.
8. Med traditionell vagn är risken att få "muskelont": tegelvagnen kan bli vinglig med hög
last och det medför att man kan tappa lasten. Lasten tippar lätt om man kör snett över ett
hinder. Sådan ansträngning leder till att armar och axlar "får stryk".
9. En ansåg att riskena är lika och en att det inte är någon större skillnad. En ansåg att det
inte finns några risker med Yoyo-vagnen, en annan att med Yoyo minskar risken att tappa
lasten och risken att få belastningsskador. En angav att en ny risk med Yoyo är att fastna
med hjulen om de inte är tillräckligt breda (Prototypen hade för smala hjul för att kunna
köras på trallar i ställningar). En annan risk kan vara att Yoyo-vagnen är för bred, det är
viktigt att den inte är bredare än traditionell tegelvagn.
10. Bättre hjul – större, bredare, mjukare.
11. En ansåg att det inte är någon skillnad. De övriga fyra ansåg att arbete med Yoyo går
fortare; med Yoyo spar man kroppen och kan gå fler vändor, arbetet med Yoyo är smidigare
och det medför att arbetet går snabbare.
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Tabell B4: Sammanfattning av intervjuerna om gipsvagnarna
1. Alla ansåg att det krävs mindre kraft att köra Yoyo-vagnen. En av dem sa att detta bara
gäller om man har låg eller ingen fart. En sa att arbetet med Yoyo medför mindre smärta och
att man kan dra den över hindret med pekfingret (Han visade detta).
2. Tre ansåg att rycken var ungefär lika, två att rycken med Yoyo-vagnen var mindre.
3. Tre ansåg att risken att tappa last och att tippa var lika med båda vagnarna. Två ansåg att
risken var mindre med Yoyo. En av dem ansåg att risken var mycket mindre med Yoyo
eftersom Yoyo medför mjukare gång, tar sig mjukare över hinder och därför medför mindre
risk att tappa last.
4. En ansåg att de var lika smidiga. Fyra ansåg att ansåg att Yoyo-vagnen tog sig lättare och
smidigare över hinder. Två av dessa sa att Yoyo-vagnen var klumpigare att styra, eftersom
Yoyo-prototypen hade större vagn än den traditionella vagnen.
5. Fyra ansåg att det var lättare med Yoyo. En sa att det var lättare med Yoyo om man hade
låg eller ingen fart, men att det inte var någon skillnad om man hade hög fart.
6. Två ansåg att det var lättare att dra vagnarna och två att det var lättare att trycka dem. En
ansåg att det var stor skillnad hos traditionell vagn – det var mycket jobbigare att trycka den,
men att det var lika lätt åt båda hållen med Yoyo-vagnen.
7. Alla ansåg att det skulle vara OK/gå bra att acceptera Yoyo-vagnar.
8. En ansåg att det inte finns några risker med traditionell vagn. De andra angav risk för
punktering och risk att tappa last.
9. Två såg inga risker med Yoyo. En angav att fyra transporthjul på Yoyo medför större risk
för punktering. En angav att eftersom Yoyo-vagnen är något bredare, kan det medföra att det
är svårare att ta sig runt hörn eller ta sig fram där det är trångt. En ansåg att man har mindre
risk att tappa last med Yoyo-vagnen.
10. Fyra mjuka hjul. Gummihjul. Fjädring i upphängningen. Själva vagnen likadan som den
traditionella, dvs mindre, kortare än den som var försedd med Yoyo-hjul.
11. Fyra ansåg att det inte är någon skillnad. En ansåg att arbete med Yoyo- vagnen går
smidigare och man därför blir mindre trött. Det, menade han, medför effektivitetsvinster.
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Bilaga 2: Enkät och sammanfattning av enkäten
I nedanstående Tabeller B5, B6 och B7 jämförs Yoyo-vagnen med traditionell vagn. I
frågorna 1-8 betyder då "4" att de båda jämförda vagnarna är likvärdiga. "1", "2" eller "3"
betyder att Yoyo-vagnen är bättre (1 är högsta betyg) och "5", "6" och "7" betyder att Yoyovagnen är sämre än den traditionella vagnen (7 är sämsta betyg). Enkäten är utvecklad av
Rose & Rosenquist, 2003, baserad på den checklista (Byggpiloternas frågeformulär på
arbetsplatser) Galaxen AB använder för utvärdering av produkter.
I Tabell B5-B7 anges medelvärden för de fem som testat vagnarna samt minsta och största
värde markerade med [ , ].
Tabell B5: Sammanställning av enkätsvar om fodervagnarna.
Fråga

Medel och
Svarsalternativ
[Min & Max]

1. Hur fungerade vagnen i helhet
2. Allmän hanterbarhet rulla transportera gods
3. Framkomligheten över hinder jämfört med vanliga hjul
4. Stadighet i sidled, tippning av last jämfört med vanliga hjul
5. Påkänning på armar/rygg vid forcering av hinder jämfört
med vanliga hjul
6. Framkomlighet vid stor last jämfört med vanliga hjul
7. Vagn m. hårda hjul, hur mjuk gång jämfört med vanliga hjul
8. Funktion hos mekanik

2,2 [1, 3]
2,4 [2, 4]
1,8 [1, 2]
2,6 [1, 4]
2,0 [1, 3]

[Mkt Bra, Mkt Dåligt]
[Mkt Bra, Mkt Dåligt]
[Mkt Bra, Mkt Dåligt]
[Mkt Bra, Mkt Dåligt]
[Mkt Bra, Mkt Dåligt]

2,0 [2, 3]
3,8 [2, 6]
3,0 [2, 4]

[Mkt Bra, Mkt Dåligt]
[Mkt Bra, Mkt Dåligt]
[Mkt Bra, Mkt Dåligt]

9. Är effekten tillräcklig för sitt ändamål
10 Uppskattad tidvinst jämfört med vanlig vagn/kärra
11. Skadad last p.g.a. tippning jämfört med vanlig vagn
12. Kan vagnen köras i blickriktingen jämfört med vanlig vagn
14. Hur ofta upplever du att en vanlig vagn stoppar?
15. Hur ofta upplever du att Yoyovagnen stoppar?
16. Finns det utvecklingsmöjligheter

2,2 [1, 3]
2,8 [2, 4]
3,2 [1, 4]
2,4 [1, 3]
5,2 [3, 6]
2,6 [1, 3]
2,0 [1, 3]

[Stor, Liten]
[Minskad, Ökad]
[Minskad, Ökad]
[Alltid, Aldrig]
[Ja, Nej]
[Mkt Sällan, Mkt Ofta]
[Ja, Nej]

18. Vad finns det för utvecklings möjligheter ?
Svar: Punkteringsfria gummihjul istället för de hårda hjul som fanns på prototypen. En snickare
efterlyste också bättre (lättare) rörlighet på hjulen.
19. Vad är mindre bra med vagnen?
Svar: Hjulen vänder inte lika snabbt bakåt på Yoyo-vagnen som på den traditionella vagnen.
20. Vad är bra med vagnen?
Svar: Lätt framkomlighet. Går lätt över hinder. Medför mindre belastning på rygg och axlar.
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Tabell B6: Sammanställning av enkätsvar om tegelvagnarna.
Fråga

Medel och
Svarsalternativ
[Min & Max]

1. Hur fungerade vagnen i helhet
2. Allmän hanterbarhet rulla transportera gods
3. Framkomligheten över hinder jämfört med vanliga hjul
4. Stadighet i sidled, tippning av last jämfört med vanliga hjul
5. Påkänning på armar/rygg vid forcering av hinder jämfört
med vanliga hjul
6. Framkomlighet vid stor last jämfört med vanliga hjul
7. Vagn m. hårda hjul, hur mjuk gång jämfört med vanliga hjul
8. Funktion hos mekanik

2,4 [1, 4]
2,0 [1, 3]
2,0 [1, 3]
2,8 [1, 5]
1,8 [1, 3]

[Mkt Bra, Mkt Dåligt]
[Mkt Bra, Mkt Dåligt]
[Mkt Bra, Mkt Dåligt]
[Mkt Bra, Mkt Dåligt]
[Mkt Bra, Mkt Dåligt]

2,8 [1, 5]
3,5 [1, 6]
2,5 [1, 5]

[Mkt Bra, Mkt Dåligt]
[Mkt Bra, Mkt Dåligt]
[Mkt Bra, Mkt Dåligt]

9. Är effekten tillräcklig för sitt ändamål
10 Uppskattad tidvinst jämfört med vanlig vagn/kärra
11. Skadad last p.g.a. tippning jämfört med vanlig vagn
12. Kan vagnen köras i blickriktingen jämfört med vanlig vagn
14. Hur ofta upplever du att en vanlig vagn stoppar?
15. Hur ofta upplever du att Yoyovagnen stoppar?
16. Finns det utvecklingsmöjligheter

2,4 [2, 4]
3,2 [1, 4]
3,0 [1, 3]
1,8 [1, 3]
4,4 [2, 7]
2,8 [1, 4]
2,2 [2, 4]

[Stor, Liten]
[Minskad, Ökad]
[Minskad, Ökad]
[Alltid, Aldrig]
[Ja, Nej]
[Mkt Sällan, Mkt Ofta]
[Ja, Nej]

18. Vad finns det för utvecklings möjligheter ?
Svar: Bredare hjuls så att man kan köra Yoyo vagnen på ställningar. Mjukare hjul, t.ex.
luftgummihjul.
19. Vad är mindre bra med vagnen?
Svar: Hjulen.
20. Vad är bra med vagnen?
Svar: Transporten av tegel. Med Yoyo-vagnen blir stötarna mot kroppen mjukare (mindre).
"Slitagebesparande" för kroppen.
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Tabell B7: Sammanställning av enkätsvar om gipsvagnarna.
Fråga

Medel och
Svarsalternativ
[Min & Max]

1. Hur fungerade vagneni helhet
2. Allmän hanterbarhet rulla transportera gods
3. Framkomligheten över hinder jämfört med vanliga hjul
4. Stadighet i sidled, tippning av last jämfört med vanliga hjul
5. Påkänning på armar/rygg vid forcering av hinder jämfört
med vanliga hjul
6. Framkomlighet vid stor last jämfört med vanliga hjul
7. Vagn m. hårda hjul, hur mjuk gång jämfört med vanliga hjul
8. Funktion hos mekanik

2,6 [2, 3]
2,4 [1, 4]
2,2 [1, 3]
3,6 [1, 4]
2,6 [2, 4]

[Mkt Bra, Mkt Dåligt]
[Mkt Bra, Mkt Dåligt]
[Mkt Bra, Mkt Dåligt]
[Mkt Bra, Mkt Dåligt]
[Mkt Bra, Mkt Dåligt]

2,8 [2, 4]
4,6 [1, 7]
2,5 [2, 3]

[Mkt Bra, Mkt Dåligt]
[Mkt Bra, Mkt Dåligt]
[Mkt Bra, Mkt Dåligt]

9. Är effekten tillräcklig för sitt ändamål
10 Uppskattad tidsvinst jämfört med vanlig vagn/kärra
11. Skadad last p.g.a. tippning jämfört med vanlig vagn
12. Kan vagnen köras i blickriktingen jämfört med vanlig vagn
14. Hur ofta upplever du att en vanlig vagn stoppar?
15. Hur ofta upplever du att Yoyovagnen stoppar?
16. Finns det utvecklingsmöjligheter

2,6 [2, 3]
3,6 [2, 4]
3,6 [2, 4]
3,4 [2, 4]
3,8 [2, 6]
2,8 [2, 4]
2,6 [2, 4]

[Stor, Liten]
[Minskad, Ökad]
[Minskad, Ökad]
[Alltid, Aldrig]
[Ja, Nej]
[Mkt Sällan, Mkt Ofta]
[Ja, Nej]

18. Vad finns det för utvecklings möjligheter ?
Svar: Gummihjul runt om, dvs inte två hårda och två mjuka som på Yoyo-prototypen. Fjädring på
hjulupphängningen. Större hjul. Smidigare hjul.
19. Vad är mindre bra med vagnen?
Svar: För hårda hjul (ett hjulpar på prototypen som provats). Större risk för punktering med fyra
hjul om man inte använder punkteringsfria hjul. Gipsvagnen med Yoyo-hjul var större än
gipsvagnen med traditionella hjul, det gjorde att Yoyo-vagnen kändes klumpigare att köra.
(Givetvis skulle båda vagnarna vara lika förutom vad gäller hjulen, för att göra en så bra jämförelse
som möjligt).
20. Vad är bra med vagnen?
Svar: Enkel konstuktion. Ett försök att göra något bättre. Lättare att köra. Lättare att ta sig över
hinder. Lättare att ta sig fram.
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