
 

JTI-rapport 
Lantbruk & Industri 

350 

Automatiska mjölkningssystem 
– en väg till bättre arbetsmiljö  

i mjölkproduktionen 

Qiuqing Geng, Mats Gustafsson,  
Anna Torén 

 



 



 

© JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 2006 

Citera oss gärna, men ange källan. 

 
ISSN 1401-4963 

JTI-rapport 
Lantbruk & Industri 

350 

Automatiska mjölkningssystem 
– en väg till bättre arbetsmiljö i mjölkproduktionen 

Automatic milking system – a way to better  
working environment in dairy farms 

Qiuqing Geng, Mats Gustafsson, Anna Torén 
 





 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

3

Innehåll 

Förord.......................................................................................................................5 

Sammanfattning .......................................................................................................7 

Summary..................................................................................................................8 

Bakgrund och mål ....................................................................................................9 

Material och metoder .............................................................................................10 
Fältstudier........................................................................................................10 

Tidsstudier ................................................................................................11 
Arbetsmiljöundersökning .........................................................................12 

WEST – bedömning........................................................................................12 
Upplägg för bedömningen i denna studie.................................................15 

Jämförelse med tidigare studie........................................................................15 

Resultat ..................................................................................................................15 
Arbetstid ..........................................................................................................15 

Summerat dagligt arbete...........................................................................15 
Total årsarbetstid ......................................................................................18 

WEST – resultat ..............................................................................................19 
Risk för olycksfall ....................................................................................19 
Belastningsergonomi ................................................................................21 
Övriga arbetsmiljöfaktorer .......................................................................22 
Årssammanställning .................................................................................23 

Jämförelse med tidigare resultat......................................................................26 
Årsarbetstid – systemjämförelse...............................................................26 
WEST – systemjämförelse .......................................................................27 

Diskussion..............................................................................................................30 
Arbetstid ..........................................................................................................31 
Faktorer i arbetsmiljön ....................................................................................31 
Kostnadsjämförelse mellan de olika systemen ...............................................34 

Slutsatser................................................................................................................35 

Framtida forskning.................................................................................................35 

Litteratur ................................................................................................................36 

Bilaga 1. Indelningen av arbetsmoment ................................................................39 
 

 





 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

5

Förord 
Automatiska mjölkningssystem innebär många fördelar både för lantbrukare  
och djur. Korna kan bli mjölkade när som helst på dygnet utan att det kräver  
mer arbete för lantbrukaren, och en gård med AMS kan spara flera timmars  
arbete per dag. 

De automatiska mjölkningssystemen kom i början av 1990-talet och JTI har  
sedan dess byggt upp en omfattande kompetens när det gäller forskning kring  
och praktisk tillämpning av systemen. I detta projekt fortsätter forskarna att 
undersöka för- och nackdelar kring arbetsmiljön i AMS jämfört med konven-
tionell mjölkning, för att underlätta för lantbrukare att besluta vilket mjölknings-
system de skall investera i. 

Projektet finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning. 

JTI vill rikta ett stort tack till de deltagande lantbruksföretagen, utan Er skulle 
projektet inte ha kunnat genomföras. 

Uppsala i september 2006 

Lennart Nelson 
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 
Arbetsmiljön vid konventionell mjölkproduktion karakteriseras av fysiskt tungt och 
monotont arbete med hög risk för belastningsbesvär. Med automatiska mjölknings-
system (AMS) förändras arbetsmiljön och en del av det monotona och tunga arbetet 
minskar. En tidigare studie vid JTI visade att exponeringen för belastningsergo-
nomiska faktorer var upp till tolv gånger högre vid arbete i tandemstallar än i AMS. 
För övriga arbetsmiljöfaktorer kunde inga skillnader mellan systemen påvisas. 

Målet med detta projekt var att stärka kunskapen om arbetsmiljön för att underlätta  
för lantbrukare att besluta vilket mjölkningssystem de skall investera i. Syftet var att 
analysera och värdera de risker och fördelar som finns i arbetsmiljön mellan olika 
mjölkningssystem. Dessutom ger ökad kunskap en möjlighet till prioriteringar av de 
viktigaste åtgärderna för att minska den skadliga exponeringen för olika arbetsmiljö-
faktorer, särskilt olycksfall. 

Studierna genomfördes på två typer av mjölkproduktionssystem, lösdriftsanläggningar 
med mjölkgrop och fiskbensstall respektive AMS med två mjölkningsrobotar (dubbel-
station). Åtta gårdar valdes ut, fyra av varje typ, med en genomsnittlig besättnings-
storlek om 98 mjölkande kor. Vid varje gård gjordes tidsstudier av arbetet och bedöm-
ning av arbetsmiljön med metoden WEST – jordbruk. Dessutom gjordes en jämförelse 
med resultaten från den tidigare studien av tandemstall och AMS med en mjölknings-
robot (genomsnittlig besättningsstorlek 52 mjölkande kor). Arbetet med ungdjur in-
gick inte. 

Resultaten visade att risken för olycksfall var statistiskt signifikant lägre i AMS med 
dubbelstation relativt AMS med enkelstation och system med mjölkgrop och tandem- 
eller fiskbensstall. Orsaken till detta var dels att arbetstiden för mjölkningsarbetet var 
liten relativt de andra systemen, dels att arbetet med utfodringen var mer automatiserat 
än i systemen med färre antal kor. 

Risken för belastningsskador var statistiskt signifikant lägre på AMS-gårdarna än de 
med mjölkning i mjölkgrop (tandem- eller fiskbensstall). Istället för mjölkaren utför 
roboten de flesta tunga och ensidiga arbetsuppgifterna vid mjölkningen.  

Av arbetsmiljöfaktorerna är det risk för olycksfall och belastningsergonomi som står 
för den största exponeringen i arbetsmiljön. De övriga faktorerna bidrar i mycket lägre 
grad till risken eller ger positiva bidrag till arbetsmiljön (psykiska och sociala faktorer 
respektive arbetsmiljö allmänt). Dessutom är skillnaden mellan systemen hos de 
övriga faktorerna liten. 

AMS är en mycket värdefull investering ur belastningsergonomisk synpunkt, något 
som absolut bör vägas in vid investeringsbeslut. Långvarigt tungt fysiskt arbete utan 
återhämtning ger påverkan på kroppen och risken för belastningsskador ökar därför ju 
längre exponeringen varar. Framtida studier som bör prioriteras är i hur hög grad olika 
ergonomiska hjälpmedel i stallar med mjölkgrop verkligen kan minska den fysiska 
belastningen vid mjölkningsarbetet jämfört med minskningen som fås vid investering  
i AMS. Vilka möjligheter till god återhämtning av kroppen som finns i mjölknings-
systemen med hög fysisk belastning bör också utredas. 

Besättningsstorlekarna i Sverige blir fortfarande större och större. En ytterligare jäm-
förelse av arbetsmiljön mellan mjölkgrop med parallellstall respektive karusellstall 
och eventuellt AMS med tre stationer skulle kunna identifiera hur stora skillnader i 
arbetsmiljön som finns i dessa besättningar jämfört med besättningarna studerade i 
projekten vid JTI.  
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Summary 
Work within conventional dairy production is characterized of physically heavy  
and monotonous manual work with high risks for musculoskeletal problems. With 
automatic milking system (AMS) the working environment changes and reduces  
the manual handlings. A previous study by JTI showed that the exposure to heavy 
physical work was 12 times higher when working in systems with tandem stall as 
compared to AMS. No differences were found between the systems for other factors  
in the working environment. 

The goal of this project was to validate knowledge of the working environment in 
order to facilitate for farmers to decide which type of milking system to invest in.  
The purpose was to analyse and evaluate the risks and advantages in the working 
environment between different milking systems. In addition, also to provide an 
increased knowledge on the possible priorities of the most important actions to reduce 
harmful exposure for different work environmental factors, especially the risk for 
accidents. 

The studies were carried out in two different types of dairy production systems: the 
conventional loose housing barn with milking parlour of herringbone stall and the 
AMS with two milking robots (double stations). Eight dairy farms (four of each type) 
with an average livestock size of 98 milking cows were chosen for the study. Working 
time studies and screening of the working environment with a method named WEST – 
agriculture were performed with each farm. A comparison was also performed with 
the results from the previous study of tandem stall and AMS with one milking robot 
(average livestock size 52 milking cows). Work with young cattle was not included  
in the study. 

The results showed that the risk for accidents was statistically significantly lower in 
AMS with double stations, as compared to the other systems. The reasons for this were 
that the time required for milking was less in the system than in the other systems,  
and that the work with feeding was more automated as compared to the systems with 
smaller livestock. 

During milking, the risk for musculoskeletal injuries was statistically significantly 
lower at the farms with AMS than at the farms with milking parlour (tandem or 
herringbone stall). Instead of the milker, the robots operate the most of the heavy, 
repetitive and one-sided milking task.  

Among the studied environmental factors, the exposure to risk for accidents and heavy 
physical work represents the largest exposures in the working environment. The other 
factors contribute in much lower degree to the total exposure or give positive contri-
bution to the working environment (positive WEST-points for psychosocial factors 
and work environment in general, respectively). In addition, the differences between 
the systems were small for the other factors. 

AMS is a very valuable investment from an ergonomic point of view, which abso-
lutely should be taken into account in the investment decision. Prolonged heavy 
physical work without recovery increases the risk for musculoskeletal injuries. There-
fore, it is of outmost importance to reduce the heavy physical work.  

Future studies could preferably be focused on the degree of reduction that different 
ergonomic assistances could give in stalls with milking parlour as compared to the use 
of AMS. Also, further comparisons of the working environment in milking parlours 
with parallel stall, roundabout stall and possible AMS with three stations (three robots) 
could preferably be performed, as the livestock sizes in Sweden still become bigger 
and bigger. 
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Bakgrund och mål 
Vid övergång till AMS-system måste de dagliga rutinerna förändras. En sådan 
förändring i arbetsrutinerna är att lantbrukaren förlorar den dagliga kontakten med 
djuren som den konventionella mjölkningen innebär. För att fortfarande ha kon-
troll över djurhälsa och brunst behöver nya rutiner utformas tillsammans med de 
nya hälsotal som systemet ger (Benfalk m.fl., 1999). En stor fördel med AMS är 
inbesparingen av arbetstid (Devir m.fl., 1997; Sonck, 1995; Dijkhuizen m.fl., 
1997; Jakobsson, 2000; Karttunen, 2003; Gustafsson, 2005). Å andra sidan redo-
visade Artmann och Bohlsen (2000) en spridning i tidsåtgången, från ett minskat 
arbetsbehov på 46 % till en ökning på 27 % jämfört med ett konventionellt fisk-
bensstall. Gustafsson (2005) visade att arbetet för rengöring, utfodring och mjölk-
ning (t.ex. hämtning av kor, hjälpa kor i roboten) minskade med 0,4 minuter per 
mjölkande ko och dag hos AMS-gårdar med dubbelbås jämfört med enkelbås. 

Arbetsmiljön vid konventionell mjölkproduktion karakteriseras av fysiskt tungt 
och monotont arbete med hög risk för belastningsbesvär (Belt & Zegers, 1984; 
Croft m.fl., 1992; Gustafsson m.fl., 1994; Stål m.fl., 1996; Thelin, 1990; Thelin 
m.fl., 1997). Dessutom innefattar arbetet höga olycksrisker, med hantering av 
stora och tunga djur (Eriksson, 1996; Lundqvist, 1992). Med AMS förändras 
arbetsmiljön och en del av det monotona och tunga arbetet minskar i och med  
att främst det dagliga mjölkningsarbetet för skötaren försvinner, men däremot 
kvarstår den övriga hanteringen av djuren. Vid användning av AMS-system ställs 
nya krav på lantbrukaren som innebär mer planering, kontroll och uppföljning 
(Rossing m.fl., 1997; Karlsson & Andersdotter, 1999; Karttunen, 2003). Lant-
brukaren skall dessutom ständigt vara tillgänglig per mobiltelefon, för att ta emot 
eventuella larm från systemet. Det finns indikationer på att olycksrisken kan öka 
med AMS, dels för att skötaren kan tvingas röra sig inom robotens arbetsområde 
när den är igång för påsättning av spenkoppar, dels för att skötaren rör sig mer 
inne bland de lösgående djuren än i andra konventionella system (Sonck, 1996; 
Karlsson & Andersdotter, 1999). Geng och medarbetare (2005a) visade också att 
robotarmen kan vara den huvudsakliga risken för olycksfall vid mjölkningsarbete 
(dvs. hämta kor, hjälpa kor till mjölkning etc.) i AMS, men att det går att åtgärda 
denna risk till en acceptabel nivå. 

I ett av SLF finansierat projekt som avslutats vid JTI – Institutet för jordbruks- 
och miljöteknik, Arbetsmiljön i automatiska mjölkningssystem (Geng m.fl., 
2005a), gjordes en jämförelse mellan gårdar med AMS och gårdar med tandem-
stall. Resultaten visade att exponeringen för belastningsergonomiska faktorer var 
upp till tolv gånger högre vid arbete i tandemstallar än i AMS. När det gäller 
arbete som rengöring, ströning och utfodring var den fysiska belastningen av 
samma magnitud i båda systemen. Olycksfallsriskerna var ungefär dubbelt så 
höga vid mjölkningsarbete hos gårdarna med mjölkgrop (tandemstall) jämfört 
med AMS, men AMS-gårdarna hade något högre risk för olycksfall vid övrigt 
arbete. Typ av mjölkningssystem var dock inte avgörande för olycksfallsriskerna 
vid arbete i stallarna. Här var det andra faktorer såsom hantering av rundbalar, 
användande av tjur i djurhållningen etc. som var de stora bidragen till olycksfalls-
riskerna. De psykiska och sociala faktorer som lantbrukarna exponerades för var 
positiva för samtliga gårdar. AMS-gårdarna låg något bättre till när det gällde 
dessa faktorer, men skillnaden var inte statistiskt signifikant. När de gäller expo-
neringen för buller, kemiska faktorer och arbetsmiljö allmänt fann forskarna inga 
skillnader mellan systemen. 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

10

I studien ovan användes metoden WEST – jordbruk (Torén m.fl., 2004), en metod 
för screening av hela arbetsmiljön. En screening av arbetsmiljön går till så att 
arbetsmiljöfaktorerna mäts och bedöms med hjälp av särskilt utformade formulär. 
De faktorer som behandlas är olycksfall, belastningsergonomi, psykiska och 
sociala faktorer, buller och vibrationer, kemiska hälsorisker samt arbetsmiljö 
allmänt. Varje faktor ger poäng beroende på om den tillför människan några 
positiva eller negativa konsekvenser. Därigenom erhålls en representativ bild av 
jordbrukarens hela arbetsmiljö. De ekonomiska modellerna som ligger till grund 
för bedömningen av faktorn olycksfall har helt räknats om utifrån tillgänglig 
statistik och kostnaderna som gäller för jordbrukssektorn. Det innebär att kost-
naden i SEK per timme (kr/h) som erhålls, kan tolkas direkt i ekonomiska termer 
för olycksfall. WEST – jordbruk har använts i flera projekt vid JTI och visat sig 
mycket användbar för att göra översiktliga helhetsbedömningar av arbetsmiljön. 
Med modellen ökar möjligheterna väsentligt för att kunna kommunicera kost-
naderna för risker i arbetsmiljön till lantbrukarkåren, och därigenom hoppas vi  
få en ökad förståelse för vad det kostar och hur mycket kostnaderna kan minska 
genom olika åtgärder. 

WEST – jordbruk fungerade bra vid studien ovan, men studien genomfördes 
endast på två typer av system och på gårdar med en storlek av ca 50 mjölkande 
kor. Med anledning av den snabba storleksrationaliseringen som pågår i Sverige 
var det intressant att kunna fortsätta arbetet och göra en studie av större gårdar  
och ytterligare typer av system. Därför initierades det föreliggande projektet,  
med fokus på gårdar med ca 100 mjölkande kor. De två typer av system som 
valdes detta projekt var lösdriftsanläggningar med mjölkgrop i fiskbensstall 
respektive AMS med två mjölkningsrobotar. Projektet finansierades med medel 
från Stiftelsen lantbruksforskning. 

Målet med projektet var att ta fram ett underlag som gör det lättare för lantbrukare 
att besluta vilket mjölkningssystem man skall investera i. Projektet har syftat till 
att analysera och värdera de risker och fördelar som finns i arbetsmiljön mellan 
olika mjölkningssystem. Projektet tillför oss också en utökad kunskapsbas som 
ger oss möjlighet att prioritera de åtgärder som är viktigast att genomföra för  
att minska olycksfallsriskerna. På samma sätt skapar en utökad kunskapsbas om 
belastningsergonomi samt psykiska och sociala faktorer ett bättre underlag för att 
bedöma skillnader mellan system och för prioritering av åtgärder för förbättringar. 

Material och metoder 
Projektet bestod av tre delar: fältstudie i mjölkproduktionsanläggningar, bedöm-
ning av arbetsmiljön med WEST – jordbruk och resultatjämförelse med den 
tidigare studien som utfördes av JTI (Geng m.fl., 2005a). 

Fältstudier 

Studierna genomfördes på två huvudtyper av mjölkproduktionssystem, lösdrifts-
anläggningar med mjölkgrop i fiskbensstall och AMS med två mjölkningsrobotar 
(dubbelstationer). Åtta gårdar valdes ut, fyra av varje typ, där ett flertal nyckel-
faktorer (t.ex. storlek och anläggningens ålder) var så lika som möjligt i enlighet  
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med Geng m.fl. (2005a). I tabell 1 visas besättningsstorlek, mjölkningssystem och 
företagstyp samt studerad person för gårdarna. På varje gård gjordes dels arbetstids-
studier, dels arbetsmiljöundersökningar. 

Tabell 1. Sammanställning över de studerade gårdarna och lantbrukarna. 

Studerad person Gård nr Antal kor 
mjölkande/totalt 

Mjölknings- 
system 

Företagstyp 

funktion ålder kön 

FiskB1 104/118 Fiskben 2x8 AB Delägare 57 M 

FiskB2 88/112 Fiskben 2x7 AB (familjeföretag) Delägare 25 K 

FiskB3 99/108 Fiskben 2x8 Enskild Ägare 58 M 

FiskB4 93/110 Fiskben 2x6 AB Företagsledare 
(Arrendator) 

51 M 

DAMS1 104/109 2xVMS1) Enskild Ägare 40 M 

DAMS2 103/115 2xVMS AB (familjeföretag) Delägare 51/48 M/K 

DAMS3 104/123 2xVMS Enskild Delägare 52 M 

DAMS4 90/115 2xLely2) Enskild Delägare 58 M 

1) Tillverkas av Delaval International AB 
2) Tillverkas av Lely group AB  

Tidsstudier 

Tidsstudierna genomfördes i enlighet med Gustafsson (2005). Under studien 
följdes lantbrukaren på de utvalda gårdarna under en normal arbetsdag. Detta för 
att täcka in alla dagliga arbetsmoment. Alla arbetsmoment rörande mjölkkornas 
och ungdjurens skötsel registrerades. Duration och ordningsföljd för momenten 
noterades i ett protokoll. Arbetstiden mättes med ett manuellt tidur. När flera 
personer arbetade i ladugården inkluderades även dessa personers arbetstid till  
de olika arbetsmomenten och operationsstegen för att kunna beräkna den totala 
arbetstidsförbrukningen. När två arbetsmoment genomfördes samtidigt fördelades 
tiden med 50 % på vartdera momentet, ett exempel på detta är när kor drivs till 
mjölkning samtidigt som liggbåsen skrapas. För att möjliggöra jämförelser mellan 
gårdar räknas tiden för kor och ungdjur var för sig. Detta för att hanteringen av 
ungdjur ofta skiljer sig mycket mellan gårdar. Beskrivning av och indelningen  
i arbetsmoment visas i Bilaga 1. 

Data och faktorer som påverkar tidsstudierna noterades i ett formulär under de 
praktiska studierna. Gårdsuppgifter av allmänt intresse noterades i samband  
med intervju av lantbrukare och anställda i ett förtryckt protokoll. Bland annat 
noterades icke dagliga arbetsmoment, tidsåtgången för dessa och hur ofta dessa 
arbeten gjordes. Exempel på sådana arbetsmoment var; tömning av pumpbrunn, 
bära in nytt strö och krossning av spannmål. 

Gårdarna besöktes under perioden november 2005 – februari 2006. 
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Arbetsmiljöundersökning 

Arbetsmiljöundersökningarna utfördes med besök på de åtta gårdarna under 
oktober-december 2005. Under varje besök genomfördes dels djupintervjuer  
med lantbrukaren, dels noggranna observationer av den fysiska arbetsmiljön och 
de arbetsmoment som utfördes. Dessutom gjordes mätningar av lantbrukarens 
bullerdos under arbete eller av bullernivåer i anläggningen. Metodiken för buller-
mätningarna genomfördes i enlighet med Geng m.fl. (2005b). 

Djupintervjuerna genomfördes utifrån formulären utformade av Geng (2005a). 
Formulären innefattade frågor om företaget (brukare, företagets historia, antal kor, 
antal mjölkande kor, areal, grödor, ladugårdens byggår, ombyggnationer, foder-
hantering etc.), anställda och arbetstider (antal anställda, timmar som brukaren 
arbetar/dag, arbetsfördelning, arbetstider i ladugården, mantimmar/år som åtgår 
för ladugårdsarbetet) och olycksfall och tillbud (händelse, skador, sjukskrivning, 
åtgärder för att minska olycksfallsrisken). Hos gårdar med AMS tillfrågades även 
brukaren om besättningen och AMS (andel av kor som mjölkas med AMS, års-
produktion, övriga djur i ladugården, installationsår för AMS, förändringar i 
samband med installationen av AMS, arbetsmoment som försvunnit respektive 
tillkommit, hantering av kor som inte kan mjölkas i AMS, bondens hälsoläge  
före och efter AMS), utbildning och instruktioner om AMS (inlärningen och 
nuvarande kunskaper om systemet, instruktionsbok etc.), brister (uppstår problem, 
hur ofta, hur åtgärdas de problemen) och larm (finns det larm, hur ofta löser det 
ut, vilka problem larmar, bor den som får larmen i anslutning till gården, känner 
sig brukaren bunden av larmen).  

Dessutom tillfrågades lantbrukaren om de olika faktorer som bildar underlag för 
screeningen av psykiska och sociala faktorer enligt WEST – jordbruk, dvs. psyko-
logiska krav som orsakas av yttre faktorer på arbetet (arbetsbelastning, ekonomiska 
konsekvenser till följd av misstag, oförenliga krav, störande moment, hektiskt 
arbete etc.), möjligheten till kontroll över den egna arbetssituationen som skapas  
av yttre faktorer i arbetet (möjlighet att lära sig nya saker och utnyttja sin kreativi-
tet, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, vad, när och hur arbetet ska utföras etc.) 
samt samspelet mellan lantbrukaren och omvärlden, t.ex. konsumenter, politiker, 
föreningsrörelsen, stöd från arbetskamrater, make/maka, grannar och rådgivare. 

WEST – bedömning 

Utifrån fältundersökningarna och intervjuerna skapades underlag för identifieringen 
av arbetsmoment och arbetsrutiner i varje gård samt till bedömningen av arbets-
miljöfaktorerna enligt WEST – jordbruk.  

Sex faktorer bedömdes i detta projekt: risk för olycksfall, belastningsergonomi, 
psykiska och sociala faktorer, buller, kemiska hälsorisker och arbetsmiljö allmänt. 
Nedan beskrivs metoden för bedömning av dessa faktorer (WEST – jordbruk).  
En mer detaljerad beskrivning finns i Geng m.fl. (2005a). 

Risk för olycksfall 

I WEST – jordbruk bedöms olycksfall utifrån en oönskad händelse avseende skador 
på människor. Det riskmått som används är ett sammanvägt riskmått, det betraktar 
både sannolikheten för att en olycka ska inträffa och konsekvensen av ett olycks-
fall. Det kan handla om en mycket vanligt förekommande situation (t.ex. hopp ur 
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traktorn flera gånger per dag) eller en mycket osannolik situation. Det kan röra  
sig om en bagatellskada (t.ex. att kraften som klämmer handen är så låg att ingen 
påverkan sker) eller en mycket allvarlig skada (t.ex. att bli påkörd av fordon som 
leder till dödsfall).  

Den bedömningsskala som används är 11-gradig, från 0 (obefintlig risk) till 10 
(extremt hög risk). På skalan motsvaras riskmått 3 av normal risk (acceptabel risk) 
i den bedömningen. Risken för olycksfall bedöms för var och en av de skade-
händelser som användes av Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbets-
skador förre 2002. Dessa skadehändelser är skada av maskin/föremål i farlig 
rörelse, träffad av flygande föremål, träffad av fallande föremål, överbelastning  
av kroppsdel, hanteringsskada, oordning/trångt utrymme/blockerande material, 
fordonsolycka/påkörning, fall på samma nivå, arbete på hög höjd, fel-/snedtramp, 
skada från kemiskt ämne, bränn- eller köldskada, farlig elström, brand/explosion, 
skada av person eller djur. 

För varje skadehändelse är den ekonomiska modellen beräknad. Detta är gjort 
utifrån tillgänglig statistik rörande antal olycksfall, frånvarodagar, dödsfall, 
invaliditet m.m. som gäller för jordbrukssektorn (Brohammer & Karling, 2003). 
Det innebär att beroende på vilken risknivå som tilldelas respektive skadehändelse 
i WEST – jordbruk, erhålls en WEST-poäng i kr per tusen timmar (kr/1000h) för 
skadehändelsen. De skadehändelser som ger hög WEST-poäng, dvs. väger tungt 
vid en riskbedömning är skada av maskin/föremål i farlig rörelse, träffad av 
fallande föremål, överbelastning av kroppsdel, fordonsolycka/påkörning, fall på 
samma nivå, arbete på hög höjd och skada av person eller djur. Skada av person 
eller djur handlar i jordbruket enbart om skada av djur. De faktorer som väger 
mycket lätt är skada från kemiskt ämne, bränn- eller köldskada och brand/explo-
sion. Resterande skadehändelser utgör en mellangrupp. 

WEST-poängen för varje skadehändelse summeras sedan för samtliga skade-
händelser och summan representerar WEST-poängen för olycksfall för det 
bedömda arbetsmomentet.  

Belastningsergonomi 

Bedömningen av belastningsergonomin görs enligt en modell som grundar sig på 
en värdering sammansatt av följande fyra delar: arbetsställningar, ensidigt upp-
repat arbete, vikt/kraft och modifierande faktorer (ålder, kön, precisionsarbete, 
ryck i kraftutövning, lokala tryck mot anatomiska strukturer och arbete i dåligt 
klimat). Poängen för arbetsställningar och ensidigt upprepat arbete summeras, 
denna summa multipliceras med vägningsfaktorn för vikt/kraft och därefter med 
vägningsfaktorn för modifierande faktorer. 

Psykiska och sociala faktorer 

Till grund för bedömningen av psykiska och sociala faktorer i arbetsmiljön ligger 
två vedertagna modeller: Krav-Kontroll-Stöd-modellen (Karasek & Theorell, 1990) 
samt Effort-Reward imbalance model (Siegrist, 1996). I WEST – jordbruk genom-
förs bedömningen med hjälp av tre formulär där krav, kontroll och modifierande 
faktorer bedöms var för sig. De tre formulären fylls i utifrån en djupintervju och 
observationer genomförda med lantbrukaren. Djupintervjun genomförs på ett 
sådant sätt att bedömaren bildar sig en mycket god uppfattning om situationen på 
företaget. 
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I bedömningen av faktorn krav avses psykologiska krav som orsakas av yttre fak-
torer på arbetet, såsom hur hög arbetsbelastningen är normalt och på sikt, mental 
koncentration, ekonomiska konsekvenser till följd av misstag, konsekvenser  
för människor eller djur till följd av misstag i arbetet, oförenliga krav, störande 
moment, hektiskt arbete och frustration i arbetet. I bedömningen av kontroll avses 
den möjlighet till kontroll över den egna arbetssituationen som skapas av yttre 
faktorer i arbetet, såsom möjlighet att lära sig nya saker och utnyttja sin kreativi-
tet, svårighetsgrad på arbetsuppgifterna, repetitiviteten i arbetet, hur arbetet ska 
utföras och vad som ska utföras, möjlighet att påverka vad som händer på arbetet 
och möjligheter att utveckla sin egen förmåga. Modifierande faktorer är sådana 
faktorer som kan motverka eller förstärka effekter av obalans mellan krav och 
kontroll i arbetet. Här avses samspelet mellan lantbrukaren och omvärlden, t.ex. 
konsumenter, politiker, kooperationen, föreningsrörelsen, stöd från arbetskamra-
ter, make/maka, grannar och rådgivare, ersättningsnivåer och förändringar i om-
världen. Effekterna på hälsa och produktivitet beräknas genom att ur diagram från 
de vedertagna modellerna läsa ut WEST-poängen i kr/1000h. 

Buller 

Bedömningen av buller görs genom att mäta ljudnivån på olika platser på gården 
och utifrån det beräkna den ekvivalenta ljudnivån för en 8 timmars arbetsdag. 
Detta resultat kontrolleras för om lantbrukaren använder hörselskydd, och i så  
fall vilken typ samt hur lång tid skydden används. WEST-poängen beräknas för 
hörselskadligt buller (80 dBA) och för störande buller (45 dBA). Dessa summeras 
sedan till den totala minuspoängen för bullerexponeringen. 

Kemiska hälsorisker 

Bedömningen av kemiska hälsorisker är baserad på en inventering som kartlägger 
den använda mängden av ämnen, en bedömning av ämnenas farliga egenskaper  
och en bedömning av exponeringen arbetstagaren utsätts för. Exponeringen av  
både luftvägar och hud ingår i bedömningen. Utifrån de kemiska ämnenas risk-
fraser delas de in i WEST-riskklasser. Varje ämne som används delas sedan in i  
en WEST-exponeringsklass beroende på hur stor mängd som används och ämnets 
flyktighet/dammighet. Denna exponeringsklass modifieras sedan uppåt eller nedåt 
beroende på hur ämnet hanteras, dvs. om det hanteras i slutna system eller mycket 
öppet, med friskluftsmask, filtermask eller skyddshandskar/skyddskläder som 
skyddsutrustning, med punktutsug/processventilation respektive om ämnet kan  
tas upp genom huden. Utifrån den modifierade WEST-exponeringsklassen och 
WEST-riskklassen avläses sedan WEST-poängen. 

Arbetsmiljö allmänt 

Under faktorn arbetsmiljö allmänt faller de faktorer som inte har någon naturlig 
plats under andra rubriker, men som ändå påverkar hälsan i negativ eller positiv 
riktning. Här finns också sådana faktorer som inte har ett tydligt eller helt veten-
skapligt fastställt förhållande mellan exponering och effekter på hälsan, men där 
effekter och inverkan på trivsel och hälsa kan förväntas. Faktorerna har delats in i 
två grupper, lokaler och övriga faktorer som kan påverka hälsa och välbefinnande. 
Under gruppen lokaler värderas hur företagets lokaler är anpassade till verksam-
heten, lokalernas ventilation och klimat, ljusförhållanden i lokalerna, personal-
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utrymmen och elektriska och magnetiska fält. Under övriga faktorer som kan 
påverka hälsa och välbefinnande bedöms förekomsten av skiftarbete, prestations-
baserat lönesystem, övertidsarbete, om personalen har tillgång till lokaler för 
motion och om det finns andra faktorer vid företaget som är positiva för personalen, 
till exempel naturskönt belägen arbetsplats. 

Upplägg för bedömningen i denna studie 

För bedömningarna av risk för olycksfall och belastningsergonomi delades det 
dagliga arbetet in i två arbetsmoment: mjölkningsarbete och övrigt arbete. I 
mjölkningsarbete ingår de moment som återfinns under rubriken mjölkning i  
Bilaga 1. I övrigt arbete ingår de moment som finns under rubrikerna rengöring  
och ströning av liggbås, utfodring inklusive beredning, databehandling och plane-
ring, djurvård och diverse. Skötsel av rekrytering/ungdjur redovisas endast för tids-
studien och ingick inte i tiden som utgjorde underlag för WEST-bedömningarna. 

Resultatet från de olika faktorerna vägdes samman utifrån den tid lantbrukaren 
lade ner på arbetsmomentet ifråga. Det innebar att för faktorerna olycksfall och 
belastningsergonomi så multiplicerades WEST-poängen med den arbetstid lant-
brukaren lade ner på arbetsmomentet (mjölkning respektive övrigt arbete) och  
de två delarna summerades. För de andra arbetsmiljöfaktorerna multiplicerades 
WEST-poängen med den summerade årsarbetstiden för mjölkning och övrigt 
arbete.  

Jämförelse med tidigare studie 

Resultaten från denna studie sammanställdes med resultaten från Geng m.fl. 
(2005a) och analyserades utifrån frågeställningarna för projektet. Alla resultaten 
bearbetades med Microsoft Excel 97 SR20. Erforderliga statistiska variansanalyser 
(ANOVA) av årssammanställningen (kkr/år) för faktorerna risk för olycksfall och 
belastningsergonomi genomfördes med MINITAB, statistical software release 13 
for Windows. 

Resultat 
Arbetstid 

Summerat dagligt arbete 

Den totalt förbrukade arbetstiden per dag under stallperioden för de olika arbets-
momenten visas summerade i Tabell 2.  

I Figur 1 visas resultaten i enheten minuter per mjölkande ko och dag. Arbets-
insatsen för ungdjur beror till största delar på inhysningssystem. I studien finns  
ett flertal olika inhysningssystem för ungdjuren representerade. Posten diverse  
kan oftast kopplas till reparationer, städning eller andra moment som ej är dagliga. 
Exempel på uppgifter som under studien klassats som diverse är bland annat 
reparation av fodervagn, flyttar kalvar, drar ut död ko, fika och städning. 
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Tabell 2. Totala arbetstiden per dag för de olika arbetsmomenten (minuter). 

Gård Mjölkning/
AMS 

Rengöring/ 
Ströning 

Utfodring/ 
Beredning 

Data/ 
Planering 

Djurvård Diverse Rekr/ 
Ungdjur 

FiskB1 367 81 75 8 42 62 127 
FiskB2 277 40 21  12 9 128 
FiskB3 280 39 41 10 11 44 85 
FiskB4 306 50 60  17 4 - 
DAMS1 50 49 67  24 18 52 
DAMS2 106 35 78 9 10 56 88 
DAMS3 86 53 34   28 110 
DAMS4 119 54 48  2 39 - 
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Figur 1. Minuter arbetstid per mjölkande ko och dag för samtliga arbetsmoment. I FiskB4 
och DAMS3 finns inga studier gjorda på ungdjur. 

Mjölkningsarbete  

Mjölkningsarbetet i de konventionella stallarna delades in i förberedelser, mjölk-
ning, drivning av kor, disk samt rengörning. I arbetsposten mjölkning ingår även de 
AMS-relaterade momenten kontroll/åtgärder AMS-status, hjälper ko att bli mjölkad 
och övrig AMS.  

Arbete relaterat till mjölkning i fiskbensstall (FiskB) varierade mellan 2,9 och 3,5 
minuter per mjölkande ko och dag. Samtliga fiskbensstallar mjölkade två gånger 
per dygn. I samtliga lösdriftsstall skrapades båsen samtidigt som korna drevs till 
mjölkning. I Figur 2 visas hur arbetet fördelade sig inom arbetsmomentet.  

AMS-arbetet på tvåstationsgårdarna förbrukade mellan 0,4 och 1,3 minuter per 
mjölkande ko och dag. Det arbete som varierade mest mellan gårdarna var vänta 
på att hjälpa ko och hjälpa kor vid mjölkningen i AMS (0-0,5 minuter per ko och 
dag), vilket åskådliggörs i Figur 2. I vissa fall hämtades kor som var sena till 
mjölkning samtidigt som rengöring av liggbås genomfördes. 
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Figur 2. Mjölkningsarbete, minuter/mjölkande ko och dag. 

Övrigt arbete 

Nedan redovisas hur arbetet fördelade sig inom posterna rengöring och ströning 
respektive utfodring och beredning av grov- och kraftfoder. 

Rengöring och ströning av liggbås 

Den tid som åtgår till ströning beror bland annat på hur ofta man ströar, lagrings-
platsen, strötyp och ströteknik. På de studerade gårdarna varierade tiden för 
ströning mellan 0,11 och 0,34 min/ko och dag. Tiden för rengöringen av båsen 
varierade mellan 0,09 och 0,64 minuter per mjölkande ko och dag. Rengöringen 
av båsen skedde ofta i samband med en annan arbetsaktivitet t.ex. drivning av kor 
till mjölkning och hämtning av kor som är sena till mjölkning i AMS. I Figur 3 
visas strö och rengöringsarbetet för varje gård. FiskB1 utgödslade gångarna 
manuellt med traktor, medan de andra hade automatisk skraputgödsling.  
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Figur 3. Tidsåtgång för rengöring och ströning (minuter per mjölkande ko och dag). 
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Utfodring och beredning av grov- och kraftfoder 

I utfodringsarbetet ingår tid för lastning, transport, fördelning på foderbordet, ren-
göring av foderbordet samt bortforsling av spill. Tiden för att transportera foder 
från lagerplats till stall är ej medräknat i tidsstudierna. När transporten in i stallet 
skett från ett intilliggande (<~50m) foderlager har dock tiden räknats med. 

Utfodring av kor kan ske med hjälp av många olika tekniska hjälpmedel, från 
manuellt till helt automatiskt. I samtliga fiskbensstall och på två av AMS-gårdarna 
användes kraftfoderstationer för utfodring av kraftfoder. Samtliga AMS-gårdar 
gav en kraftfodergiva i mjölkningsstationen under mjölkning. 

Arbetstiden för utfodring kan delas upp i två delar, beredning/lastning och utfod-
ring. Hur dessa två arbetsmoment fördelar sig på de olika gårdarna visas i Figur 4. 
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Figur 4. Tidsåtgång för foderberedning /lastning och utfodring (minuter per mjölkande ko 
och dag). 

Kommentarer: 

FiskB1 Mix på rundbalsensilage och kross utfodras med traktor och blandarvagn 2 ggr/dag. 

FiskB2 Utfodrar ensilagemix med bandfoderfördelare 2 ggr/dag. En blandarvagn fungerar 
som buffertlager och fylls med foder från tornsilo under utfodringen. 

FiskB3 Utfodrar ensilage med traktor och vagn 1ggr/dag 

FiskB4 Lastar rundbals- och plansiloensilage i blandare 1ggr/dag. Utfodring med automatisk 
skraputfodring 7 ggr/dag. 

DAMS1 Ensilage läggs ut tre gånger om dagen med automatisk rälshängd rivarvagn som 
lastas från rivarficka. Rivarfickan lastas med traktor från en ensilagelimpa 1ggr/dag. 

DAMS2 Utfodring av rundbalar med rälshängd manuell upprullare 3ggr/dag. 

DAMS3 Utfodrar fullfoder med bandfoderfördelare 12 ggr/dag. En blandarvagn fungerar 
som buffertlager och fylls med foder 1 ggr/dag. 

DAMS4 Rent ensilage utfodras med traktor och fullfodervagn 1ggr/dag.  

Total årsarbetstid 

Årsarbetstiden beräknades genom att den dagliga arbetstiden multiplicerades med 
365 dagar. Det innebär att ingen hänsyn tas till betessäsongen, då tidsåtgången är 
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mindre. Detta kan göras i denna studie där tidsåtgången används som viktnings-
faktor, och det är härvidlag viktigt att komma ihåg att den årliga tidsåtgången därmed 
inte kan användas som underlag i kapacitetsjämförelser, utan endast kan användas  
som underlag i denna studie. Resultaten visas i Figur 5. Allt arbete är summan av 
mjölkning och övrigt arbete. Tidsåtgången för djurvård och diverse varierade så stort 
att ett genomsnittligt värde har beräknats för samtliga gårdar, och är det värde som 
används i tidsåtgången. Dessa data utgjorde sedan indata till årssammanställningen 
av WEST-resultaten. 
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Figur 5. Total årsarbetstid för arbetsmomenten mjölkningsarbete, övrigt arbete och 
summan av dem (allt arbete) för gårdarna.  

WEST – resultat 

Risk för olycksfall 

Resultaten från WEST-bedömningen av olycksfallsrisker vid arbete med 
mjölkning respektive övrigt arbete för de studerade gårdarna visas i Figur 6. 
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Figur 6. WEST-bedömning av faktorn olycksfall för arbetsmomenten mjölkningsarbete 
respektive övrigt arbete. 
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I Figur 7 och Figur 8 visas delfaktorerna som summerade till risken för olycksfall 
för de åtta gårdarna vid mjölkning respektive övrigt arbete. Orsaken till den i 
Figur 7 höga minuspoängen för skada av maskindelar i farlig rörelse hos DAMS 
4, var att det saknades varningsskylt för robotarmarna i rummet med roboten, och 
rummet var dessutom mycket trångt. Två gårdar med AMS (DAMS 2 and DAMS 
3) fick lägre minuspoäng för skada av person eller djur. Anledningen till detta var 
att de inte hade någon tjur samt att de hade bra ordning och utrymme vid mjölk-
ningsroboten. De två andra AMS-gårdarna hade en tjur gående bland korna och 
vid samtliga fiskbensgårdar måste korna hämtas till mjölkningsavdelningen vid 
mjölkningen, därav de högre minuspoängen för dessa gårdar. 
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Figur 7. WEST-bedömningen av delfaktorerna som summerade till risken för olycksfall  
vid mjölkningsarbete. 

Figur 8 visar vidare att DAMS 4 fick högre minuspoäng för skada av djur och 
skada av maskin i rörelse under övrigt arbete. Detta var på grund av att gården 
hade en lösgående tjur bland kvigorna samt att det var mycket möten med kor i 
trånga utrymmen under arbetet. Den högre poängen för skada av maskin kommer 
från ett antal moment vid foderhanteringen, som tillsammans utgjorde grunden för 
bedömningen att gården låg på en högre risk än de andra gårdarna. Men det bör i 
sammanhanget betonas att risknivån är normal på denna gård och bedömdes som 
låg på de andra gårdarna. Men eftersom maskiner och rörliga maskindelar orsakar 
så svåra skador blir poängen ändå hög i relation till de andra faktorerna. Även 
DAMS 1 fick högre poäng för skada av djur. Orsaken till riskbedömningen var att 
gården hade en lösgående tjur bland mjölkkorna. FiskB 2 hade högre minuspoäng 
för fall på samma nivå på grund av hala golv både i ligghall och utomhus på 
gården dit man även måste gå i mörkret till foderblandaren. 
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Figur 8. WEST-bedömning av delfaktorerna som summerade till risken för olycksfall  
vid arbetsmomentet övrigt arbete. 

Belastningsergonomi 

Resultatet av WEST-bedömningen för belastningsergonomi för de två arbets-
momenten visas i Figur 9. Resultaten visar att risken för belastningsskador var 
avsevärt lägre på AMS-gårdarna jämfört med fiskbensgårdarna vid mjölknings-
arbete. FiskB3 och FiskB4 fick högst minuspoäng. Anledningen var att de fick 
något högre poäng för vikt/kraft på grund av att de bar mjölkspannarna fyllda med 
mjölk till kalvningsavdelningen. Detta gjordes även på FiskB1, men denna gård 
hade ett arbetsschema där en och samma person alltid mjölkade bara ett pass per 
dag, så denna gård fick lägre poäng på arbetsställning och ensidigt upprepat arbete. 
FiskB2 hade byggt stallet så att den gamla mjölkningsanläggningen användes till  
att transportera den frånskiljda mjölken till kalvarna. Det innebar att arbetet med  
att bära de tunga mjölkspannarna försvann. När det gällde övrigt arbete kunde  
inga skillnader mellan de båda typerna av system påvisas i WEST-bedömningen. 
FiskB1 fick den högre poängen på grund av utgödslingsarbetet hos korna. Det 
gjordes med traktor, men manuellt skulle tunga grindar öppnas och stängas och 
ännu tyngre gödselgaller skulle öppnas för att få ner den sista gödseln. DAMS4  
fick den högre poängen på grund av manuellt arbete med att med högaffel bära in 
ensilage till sinkorna. 
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Figur 9. WEST-bedömningen av belastningsergonomi vid arbete med mjölkning 
respektive övriga uppgifter. 

Övriga arbetsmiljöfaktorer 

Resultaten från WEST-bedömningarna av psykiska och sociala faktorer, buller, 
kemiska faktorer samt arbetsmiljö allmänt visas i Figur 10. 

Resultaten visade att bedömningen av psykiska och sociala faktorer gav positiva 
WEST-poäng hos alla de studerade gårdarna. Personalen på gårdarna upplevde att 
de hade ett fritt och självständigt arbete och att de kunde få hjälp av t.ex. familjen 
och andra granngårdar när det behövdes. Två gårdar (FiskB3 och DAMS 3) hade 
högre positiva WEST-poäng än de andra gårdarna. Ägarna hade stor beslutande-
kontroll i företagen, särskilt när det gällde mjölkkorna. Kontrollen var större än 
för de andra företagen, vilket var bidragande orsak till de höga poängerna. 
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Figur 10. WEST-bedömningen av psykiska och sociala faktorer, buller, kemiska faktorer 
samt arbetsmiljö allmänt. 
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WEST-poängen för buller var låg på samtliga gårdar. I Figur 11 visas underlaget 
till WEST-bedömningen. Det bör här observeras att den dagliga ekvivalenta 
ljudnivån översteg 80 dB(A) vid fem av de studerade åtta gårdarna. Resultaten i 
Figur 11 visar även att i två av de åtta mätningarna har den dagliga exponeringen 
85 dB(A) uppnåtts, vilket är gränsvärdet för risk för hörselskada (AFS, 2005:16). 

Exponeringen för kemiska faktorer var liten på samtliga gårdar. Resultaten visar 
att fyra av gårdarna fick högre minuspoäng än de andra. Detta beror på att skydds-
handskar inte användes vid hantering av diskmedlen för att diska mjölktankar, 
mjölkanläggningar och robotar eller rengöra golven (Horolith, Asepto FL, Ultra, 
Cidmax syra, Flusa etc.).  

När det gäller arbetsmiljö allmänt hade samtliga gårdar positiv WEST-poäng. 
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Figur 11. Ekvivalent ljudnivå och WEST-poäng för den studerade arbetsdagen på 
respektive gård. 

Årssammanställning 

Resultatsammanställning av WEST-bedömningen för olycksfall multiplicerad 
med årsarbetstiden för mjölkningsarbete och övrigt arbete visas i Figur 12. 
Resultaten från mjölkningsarbetet visar på större skillnader mellan FiskB- 
gårdarna och DAMS-gårdarna i jämförelse med resultaten redovisade i Figur 6. 
Mjölkningsarbetet tog längre tid hos fiskbensgårdarna och därigenom fick de 
högre minuspoäng totalt än vad DAMS-gårdarna fick, i medeltal fyra gånger 
högre minuspoäng.  

Inga skillnader mellan de två systemen vid övrigt arbete kunde visas för olycks-
fall. FiskB1 fick högsta minuspoäng vid både mjölkningsarbete och övrigt arbete 
på grund av tidsfaktorn (se Figur 5) för båda arbetena.  
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Figur 12. WEST-bedömningen av risk för olycksfall multiplicerad med årsarbetstiden för 
de två arbetsmomenten. 

För belastningsergonomi förstärktes också skillnaderna mellan systemen vid 
mjölkningsarbete, men här förstärktes redan initialt stora skillnader och gårdarna 
med fiskbenstall fick ca 10 gånger högre minuspoäng än DAMS-gårdarna (Figur 
13). Vid övrigt arbete kvarstår de individuella skillnaderna mellan gårdarna. En 
fiskbensgård (FiskB1) låg tydligt högre i minuspoäng än de andra gårdarna, något 
som visades redan i Figur 9.  

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

Mjölkningsarbete Övrigt arbete

W
E

S
T

-p
o

än
g

 (
kk

r/
år

)

FiskB1 FiskB2 FiskB3 FiskB4 DAMS1 DAMS2 DAMS3 DAMS4

Belastningsergonomi

 
Figur 13. WEST-bedömningen för belastningsergonomi multiplicerad med totala 
årsarbetstiden för de två arbetsmomenten.  
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Den totala resultatsammanställningen av WEST-poängen per år för samtliga 
arbetsmiljöfaktorer visas i Figur 14. För olycksfallsfaktorn jämnade tidigare 
skillnader ut sig när arbetsmomenten summerades. Gårdarna med fiskbensstall 
hade något högre minuspoäng för olycksfall än DAMS-gårdarna, men resultaten 
var inte statistiskt signifikanta.  

När det gäller belastningsergonomi så slog de stora skillnaderna vid både mjölk-
ningsarbete och övrigt arbete igenom i den totala sammanställningen. Här var 
skillnaderna statistiskt signifikanta. Fiskbensgårdarna hade i den totala samman-
ställningen ett medelvärde med ca 19 gånger högre minuspoäng för belastnings-
ergonomi än DAMS-gårdarna.  

För psykiska och sociala faktorer så förstärktes de tidigare skillnaderna på grund 
av den längre arbetstiden hos gårdarna med mjölkgrop. Inga signifikanta skillna-
der mellan systemen kunde dock påvisas. De resterande tre arbetsmiljöfaktorerna 
blir i jämförelsen oerhört små och har en jämförelsevis liten påverkan på före-
tagarens hälsa och produktivitet. 

-22

-18

-14

-10

-6

-2

2

6

Olyc
ks

fa
ll

Bela
stn

ing
se

rg
on

om
i

Psy
k. 

- s
oc

. f
ak

t.

Bull
er

Kem
isk

a 
fak

t.

W
E

S
T

 -
 p

o
än

g
 (

kk
r/

år
)

FiskB1 FiskB2 FiskB3 FiskB4 DAMS1 DAMS2 DAMS3 DAMS4

 
Figur 14. Totala resultatsammanställningen. WEST-poängen per år för samtliga 
arbetsmiljöfaktorer för samtliga studerade gårdar.  

I Figur 15 visas WEST-poängen per år för samtliga arbetsmiljöfaktorer omräknat 
till kr/ko och år. Inga större skillnader gentemot Figur 14 uppträdde vid omräk-
ningen till detta nyckeltal. Det kan dock noteras att gården FiskB1 erhöll relativt 
sett högre kostnader för både olycksfall och belastningsergonomi jämfört med de 
övriga gårdarna.  
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Figur 15. Totala resultatsammanställningen. WEST-poängen per ko och år för samtliga 
arbetsmiljöfaktorer. 

Jämförelse med tidigare resultat  

En jämförelse av resultaten vad gäller arbetstid, olycksfall och belastning från 
denna studie gjordes med motsvarande resultat från Geng m.fl. (2005a). De fyra 
system som därmed jämfördes var AMS med dubbelstation (DAMS), AMS med 
enkelstation (EAMS), mjölkgrop med fiskbensstall (FiskB) och mjölkgrop med 
tandemstall (Tandem). Systemjämförelsen görs dock mellan besättningar med  
olika storlek. Tandem och EAMS hade i medeltal 52 mjölkande kor per besättning, 
FiskB och DAMS hade i medeltal 98 mjölkande kor per besättning. Erforderliga 
statistiska analyser gjordes med one-way ANOVA med 95 % konfidensintervall. 

Årsarbetstid – systemjämförelse 

Årsarbetstiden för mjölkningsarbete och övrigt arbete i de fyra systemen visas av 
en boxplot i Figur 16. Årsarbetstiden var statistiskt signifikant (P-värdet 0,000) 
kortare för mjölkningsarbete i robotsystemen (DAMS och EAMS) jämfört med 
systemen med mjölkgrop (FiskB och Tandem). Övrigt arbete skiljde sig inte åt 
mellan systemen. Figur 17 visar den summerade årsarbetstiden. I de automatiska 
mjölkningssystemen var arbetsinsatsen signifikant lägre än i systemen med mjölk-
grop (P-värde 0,000). 

Det är dock mycket viktigt att här observera att Tandem och EAMS har hälften  
så många mjölkande kor i systemen jämfört med FiskB och DAMS. En del av 
arbetsuppgifterna tar lika lång tid oberoende av system, särskilt när det gäller 
övrigt arbete, vilket innebär att tidsåtgången per ko är lägre i systemen med FiskB 
och DAMS. I denna studie används dock tiden per människa som indata i jäm-
förelsen.  
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Figur 16. Årsarbetstid (timmar) för mjölkningsarbete (M) respektive övrigt arbete (Ö) i de 
studerade systemen. Observera att besättningarna är mindre i Tandem och EAMS än i 
FiskB och DAMS. 

 
Figur 17. Den summerade årsarbetstiden i de studerande systemen. Observera att 
besättningarna är mindre i Tandem och EAMS än i FiskB och DAMS. 

WEST – systemjämförelse 

Risk för olycksfall 

Resultaten från bedömningen av risk för olycksfall i de fyra studerade systemen 
visas i Figur 18. När det gäller mjölkningsarbetet låg systemet med tandemstall 
något sämre till än de övriga systemen. Spridningen var också högre än i de andra 
systemen. Detta berodde på att två av gårdarna fick höga minuspoäng för skada  
av djur och fall på samma nivå (Geng m.fl., 2005a). De båda systemen med 
mindre antal kor (EAMS och Tandem) hade också högre minuspoäng för övrigt 
arbete än de båda systemen med fler antal mjölkande kor (DAMS och Fiskb). 
Detta berodde bland annat på foderhanteringen, som var mindre automatiserad  
i de förra systemen.  
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Figur 18. Boxplot av WEST-poängen för risk för olycksfall vid mjölkningsarbete och övrigt 
arbete i de fyra systemen. 

I Figur 19 visas WEST-poängen multiplicerad med årsarbetstiden för de två 
arbetsmomenten. Vid mjölkningsarbetet hade systemen med automatisk mjölk-
ning (DAMS och EAMS) statistiskt signifikant lägre risk för olycksfall jämfört 
med de konventionella systemen (P-värdet 0,000). Detta är framförallt en effekt 
av att tiden för mjölkningsarbetet var så mycket kortare i dessa system än i syste-
men med mjölkgrop. 

 
Figur 19. Risken för olycksfall per år vid mjölkningsarbete och övrigt arbete i de fyra 
systemen. 

I Figur 20 visas det summerade resultatet för risken för olycksfall i de fyra syste-
men. DAMS hade statistiskt signifikant lägre risk för olycksfall jämfört med de 
andra systemen (P-värde 0,029). Här gjorde den sämre bedömningen av risk för 
olycksfall vid övrigt arbete att även systemet med en robot (EAMS) fick lägre 
poäng än systemet med två robotar (DAMS). Gårdarna med fiskbensstallar fick 
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lägre poäng på grund av tidsåtgången för mjölkning, annars bedömdes risken för 
olycksfall vara på samma nivå som hos DAMS. Hos gårdarna med tandemstall 
slutligen, samverkade den långa tiden för mjölkning med den sämre riskbedöm-
ningen för olycksfall vid övrigt arbete vilket gjorde att detta system fick lägst 
sammanlagd kostnad per år. 

 
Figur 20. Boxplot av den summerade WEST-poängen per år för risk för olycksfall i de fyra 
systemen. 

Belastningsergonomi 

Resultaten från bedömningen av belastningsergonomi i de fyra systemen visas i 
Figur 21. I Figur 22 visas sedan WEST-poängen multiplicerad med årsarbetstiden 
för de två arbetsmomenten. I Figur 23 sedan visas det summerade resultatet för 
belastningsergonomi i de fyra systemen. Här samverkar den stora fysiska belast-
ningen med tidsåtgången för mjölkningsarbetet i systemen med mjölkgrop och 
statistiskt signifikanta skillnader erhölls mellan systemen med mjölkgrop och 
AMS (p-värde 0,000). 

 
Figur 21. Boxplot av WEST-poängen för belastningsergonomi vid mjölkningsarbete och 
övrigt arbete. 
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Figur 22. Årssammanställning för belastningsergonomi vid mjölkningsarbete och övrigt 
arbete i de fyra systemen. 

 
Figur 23. Boxplot av den summerade WEST-poängen per år (kkr/år) för belastnings-
ergonomi i de fyra systemen. 

Diskussion 
Kärnan i denna rapport, med huvudsakliga resultat, sammanfattas bäst av Figur 20 
och Figur 23. Innehållet i dessa visar att detta projekt ytterligare kunde bekräfta 
hypotesen att arbetsmiljön förändras när lantbrukaren lägger om produktionen 
från lösdrift med mjölkgrop till AMS. Det fysiskt tunga arbetet (den fysiska 
belastningen) minskar radikalt. Den tid lantbrukaren exponeras för befintliga 
olycksfallsrisker är lägre, vilket innebär att olycksfallsrisken totalt sett blir lägre  
i AMS. Resultaten visar att arbetsmiljön som helhet blir bättre i AMS men de 
befarade problemen med högre mental belastning kunde inte verifieras. 
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Arbetstid 

Den uppmätta tidsåtgången för olika arbetsmoment överensstämmer väl med 
tidigare studier. För en djupgående diskussion rörande arbetstider, skillnader 
mellan de olika systemen och överensstämmelse med tidigare studier hänvisas  
till Gustafsson (2005). 

Faktorer i arbetsmiljön 

Risk för olycksfall 

De delfaktorer som bidrog mest till WEST-poängen för risken för olycksfall var 
maskin/föremål i farlig rörelse, skadad av djur, fordonsolycka och fall vid arbete 
på hög höjd eller fall på samma nivå. Tre områden på gårdarna är orsaken till den 
höga minuspoängen i denna studie och åtgärder vidtagna inom dessa områden 
minskar kraftigt risken för olycksfall:  

• Det första området är hållandet och hanterandet av tjur. För att hålla tjur bör 
man vara väl medveten om riskerna. Att ha en tjur gående bland korna i lös-
driften där personalen dagligen ska gå in och hämta korna avråder vi starkt 
ifrån. Men även att ha tjuren i en separat avdelning dit man släpper kor och 
kvigor är mycket riskfyllt. Det är lämpligt att först binda upp tjuren eller föra 
den till en särskild fålla innan man hanterar de andra djuren. Behandlingen  
av tjuren bör vara bra. En rad råd kring tjurhållning ges i Arbetsmiljöverkets 
förordning om tjurar, AFS 1985:3 (Arbetarskyddsstyrelsen, 1985). Som 
rapporterades tidigare rekommenderar vi starkt att råden i Geng m.fl. (2005a) 
följs.  

• Det andra området rör skador av maskiner och föremål i rörelse. Det är viktigt 
att stallar och maskiner utformas på så sätt att risken för skada av maskinen 
minimeras. Till exempel bör robotarmens rörelseområde tydligt märkas ut 
eller inhägnas. Det kan vara svårt eftersom golvet blir smutsigt, men det är 
något som lantbrukaren bör prioritera. Säkerheten kring rälshängda eller själv-
gående ensilagevagnar bör vara god. 

• Arbete på hög höjd eller fall på samma nivå är det tredje området. Att ströa 
och hålla gångar torra, att ha galler över gödselrännorna samt ha bra skor med 
ordentliga sulor minskar risken för fallolyckor.  

Bedömningen av olycksfallsrisken vid mjölkningsarbete var ungefär likvärdig i  
alla fyra systemen (Figur 18), men på grund av tidsåtgången vid mjölkningsarbete 
så blev den sammanvägda olycksfallsrisken i systemen med mjölkgrop cirka fyra 
gånger så hög jämfört med AMS (Figur 19). Riskbedömningen av övrigt arbete 
resulterade i att systemen med mindre antal mjölkande kor (EAMS och Tandem) 
fick högre risk för olycksfall, något som sedan kvarstod i och med att tidsåtgången 
för övrigt arbete var jämförbart lika stor i samtliga system. Skillnaderna i risk-
bedömningen berodde på att Tandem och EAMS hade mer hantering av rundbalar 
och att utfodringen var mindre automatiserad än vad som observerades i systemen 
med fler mjölkande kor (DAMS och FiskB). Tidsåtgången för övrigt arbete var  
lika lång sett över året hos samtliga system, vilket kan tyckas märkligt eftersom 
Tandem och EAMS hade färre kor. Detta berodde bland annat på foderhanteringen 
och på att gårdarna i FiskB och DAMS hade högre mekaniseringsgrad. System där  
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fler djur ska hanteras byggs oftare med en effektiv hantering av foder, gödsel och 
mjölk, annars tar arbetet för lång tid i systemen. System med färre kor ”tål” så att 
säga en hantering som tar längre tid, så länge som arbetet hinns med under rimlig 
tid. 

Sammantaget innebär sålunda resultaten att DAMS hade statistiskt signifikant 
lägre risk för olycksfall jämfört med de andra systemen (Figur 20). EAMS fick 
lägre poäng på grund av den sämre bedömningen av risk för olycksfall vid övrigt 
arbete (Figur 18). Systemet med fiskbensstallar (FiskB) fick lägre poäng på grund 
av den långa tidsåtgången för mjölkning (Figur 16), annars var risken för olycks-
fall på samma nivå som hos DAMS. Hos systemet med tandemstall (Tandem) 
slutligen, samverkade den långa tiden för mjölkning (Figur 16), med den sämre 
riskbedömningen för olycksfall vid övrigt arbete (Figur 18) vilket gjorde resultatet 
för detta system. Det som då sammantaget gjorde det positiva resultatet för 
DAMS var dels att tiden för mjölkningsarbetet var liten relativt de andra syste-
men, dels att arbetet med utfodringen var mer automatiserat än i systemen med 
färre antal kor. 

Det är sålunda viktigt att i sammanhanget notera att risken för olycksfall är just en 
risk. Risken är lika stor hela tiden, och ju längre tid man vistas i miljön, ju större 
är risken för att en olycka ska inträffa. För att komma undan risken för olycksfall 
måste den elimineras på något sätt, antingen genom att man inte vistas i miljön, 
eller – ännu hellre - att man förebygger eller eliminerar själva risken. 

Belastningsergonomi 

Som väntat visade det sig att risken för belastningsskador var avsevärt lägre på 
AMS-gårdarna (EAMS och DAMS) än de med mjölkning i mjölkgrop (Tandem 
och FiskB). Istället för mjölkaren utförde roboten de flesta tunga och ensidiga 
arbetsuppgifterna vid mjölkningen. De arbetsuppgifter som i denna studie hän-
fördes till mjölkningsarbete i AMS var betydligt mindre ergonomiskt belastande 
för personalen. Resultaten innebär ett stort positivt argument för investeringar i 
AMS, dvs. AMS är en värdefull investering ur belastningsergonomisk synpunkt, 
något som absolut bör vägas in vid sådana beslut.  

Det bör också ifrågasättas i hur hög grad olika ergonomiska hjälpmedel i stallar 
med mjölkgrop verkligen kan minska den fysiska belastningen vid mjölknings-
arbetet. Både arbetsställningarna, det ensidigt upprepade arbetet, vikterna som 
hanterades och tiden som arbetet utfördes samverkade till att systemen med mjölk-
grop fick så höga minuspoäng för den fysiska belastningen. Detta gör att det kan 
vara svårt att verkligen få ner arbetsbelastningen i dessa system så länge som 
mjölkningsorganen måste hanteras. Även efter en installation av höj- och sänkbart 
golv, lättviktsorgan, avlastararm och automatisk tvättkopp minskar troligen inte 
belastningen lika mycket som att helt byta system och investera i AMS. Framtida 
studier av detta vore önskvärt. 

Det är dock viktigt att de lantbrukare som har byggt system med mjölkgrop 
verkligen prioriterar användandet av de ergonomiska hjälpmedel som finns och  
att de nyttjar arbetsrotation. Belastningen adderar hela tiden till kroppen och det 
innebär att ju längre man jobbar i systemet, ju längre påverkan på kroppen fås. 
Det innebär att denna påverkan till sist ger effekt – frågan är inte om utan när 
effekten kommer. 
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Psykiska och sociala faktorer 

De psykiska och sociala faktorerna som lantbrukarna exponeras för var positiva  
för samtliga gårdar, dvs. faktorerna innebär ett positivt bidrag till lantbrukarnas 
hälsa och produktivitet. Underlaget till de ekonomiska beräkningarna är dock från 
verkstadsindustrin. Mot bakgrund av att lantbrukarna har ett fritt arbete där de 
själva i hög grad själva bestämmer vad, när och hur arbetet ska göras, kopplat  
till stora möjligheter att utveckla sin egen förmåga vågar vi ändå påstå att bedöm-
ningen av de psykiska och sociala faktorerna sannolikt hade blivit positiv även  
om underlaget till de ekonomiska beräkningarna varit grundat på jordbrukssektorn.  

Den tidigare studien (Geng m.fl., 2005a) visade att AMS-gårdarna med enkel-
station hade högre positiv poäng för psykiska och sociala faktorer än tandem-
gårdarna. Dessa resultat antogs möjligen vara en följd av den ökade frihet lant-
brukarna kände samt av en möjlig bättre ekonomisk situation hos AMS-gårdarna. 
Detta kunde dock inte bekräftas i denna studie, där fiskbensstallarna nu fick högst 
genomsnittlig positiv poäng bland samtliga fyra typer av system. Men skillna-
derna är så små och den underliggande modellen så komplex, att det är mycket 
svårt att kunna uttala sig säkert om orsakerna till skillnaderna. 

WESTs modell för psykiska och sociala faktorer har som mål att bedöma arbets-
miljöns effekter på hälsa och produktivitet på gruppnivå (Karling & Brohammer, 
2002). Detta var dock svårt att nå eftersom djupintervjuer endast genomfördes 
med lantbrukaren på gården. Vid bedömningen strävades dock efter att se till hela 
företaget. I metoden ingår endast yttre faktorer som är beroende av sådant som typ 
av arbete, arbetsplats, arbetsorganisation och arbetsinnehåll. Detta betyder inte att 
individfaktorer är oviktiga för effekter på hälsa och produktivitet. Snarare är det 
så att individens psykiska kapacitet och möjlighet att hantera de yttre faktorerna  
är helt avgörande för de effekter som uppstår. Men ur denna studies synpunkt är 
det mindre intressant, då det är de yttre faktorerna som främst kan förändras och 
där kostnader för dålig arbetsmiljö kan förebyggas. 

Buller, kemiska hälsorisker och arbetsmiljö allmänt 

Den totala årliga WEST-poängen för buller var låg och inga skillnader erhölls  
mellan systemen. Det är viktigt att i detta sammanhang notera att bedömnings-
modellen grundar på sig på statistik för tillverkningsindustrin, som har lägre  
problem med bullerexponering än lantbrukssektorn. Det är visat att hörselskador  
är betydligt vanligare bland lantbrukare än bland svenskar i allmänhet (HRF, 2005). 
Lantbrukare av idag är i hög grad utsatta för höga ljudnivåer under det dagliga 
arbetet på gården, där det finns många källor till farligt buller som kan orsaka risk  
för hörselskador. Det bör även poängteras att enligt arbetsmiljöverkets föreskrift 
Buller (AFS, 2005:16), är 85 dB(A) gränsvärde för risk för hörselskada och 80 dB 
(A) är ett undre insatsvärde för daglig bullerexponeringsnivå. Den dagliga ekviva-
lenta ljudnivån översteg 80 dB(A), vilket kräver insatser vid fem av de åtta studerade 
gårdarna (Figur 11). Resultaten i Figur 11 visar även att två av de åtta mätningarna 
av den dagliga exponeringen uppnådde gränsvärdet 85 dB(A). Under detta projekt 
observerade vi att hörselskydd bara användes vid två av de studerade gårdarna trots 
uppmätta skadliga bullernivåer. När vi påtalade detta för lantbrukarna fick vi frågor 
av typen: Var finns det farligt buller på min gård? Hur länge får man exponeras för 
bullriga arbeten utan risk för hörselskada? När måste man använda hörselskydd,  
och vilken typ av hörselskydd bör användas i vilka bullriga arbetsmiljöer?  
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Ovanstående frågor vittnar om att det är stora brister i informationen om risk-
bedömning och skydd hos lantbrukarna. Medvetenhet om både risker för buller-
skador och vikten av åtgärder är viktigt för lantbrukare. Det bör också poängteras  
att samtliga åtta gårdar i studien var av den storleken att de hade anställd perso- 
nal, och då gäller föreskriften om buller (AFS 2005:6) fullt ut, dvs. bullernivåer  
över 80 dB(A) kräver insats och över 85 dB(A) måste åtgärdas av arbetsgivaren.  
Sådana åtgärder har ingående föreslagits av Geng m.fl. (2005b).  

Dessutom översteg den ekvivalenta bullernivån 45 dB(A) vid alla studerade 
gårdarna, vilket är gränsen för störande buller. Störande buller har negativ på-
verkan i form av att det är tröttande, stressande och irriterande samt ökar risken 
för felhandling. Åtgärder för reducering av bullret är därför nödvändigt hos 
samtliga gårdar. 

Kemiska hälsorisker som identifierades på gårdarna var låga när skyddshandskar 
användes vid hantering av kemiska ämnen. Diskmedlen som användes för att 
diska mjölktanken och roboten på de större gårdarna (FiskB och DAMS) gav 
högre negativ WEST-poäng än för de mindre gårdarna (Tandem och EAMS). 
Även om exponeringen för kemiska faktorer var liten, visade resultaten på vikten 
av att använda skydd vid hantering av kemiska ämnen. Kemiska ämnens påverkan 
på människan är mycket varierande, dels beroende på ämnenas inneboende egen-
skaper, till exempel allergiframkallande, nervskadande eller cancerframkallande, 
dels beroende på graden av exponering. Ett enskilt ämne kan vid låg exponering 
vara lätt irriterande men vid hög exponering ge bestående organskador, orsaka en 
livslång allergi eller framkalla tumörer. Därför rekommenderas starkt användning 
av skyddshandskar vid hantering av diskmedlen på alla gårdarna. 

Resultaten visade att samtliga gårdar i båda system fick positiv WEST-poäng för 
arbetsmiljö allmänt, men den var låg och inga skillnader erhölls mellan systemen. 

Kostnadsjämförelse mellan de olika systemen 

Eftersom olycksfallsfaktorn är omräknad till jordbrukssektorn kan här resultaten 
uttryckas som att lantbrukare i besättningar med mjölkgrop med tandemstall 
exponeras för risker för olycksfall i arbetsmiljön som motsvaras av medelvärdet 
av en genomsnittlig årlig kostnad på 8 400 kr/år (Figur 20). För AMS med enkel-
station är motsvarande siffra 6 300 kr/år, för mjölkgrop med fiskbenstall 5 900 
kr/år och för AMS med dubbelstation 3 700 kr/år. Det innebär att risken i DAMS 
är hälften så liten som risken i Tandem, och att de två övriga systemen (EAMS 
och FiskB) ligger på en nivå ungefär mittemellan. Statistisk skillnad erhölls dock 
bara mellan systemet med fiskbensstallar i relation till de övriga systemen. 

När det gäller belastningsergonomi däremot, erhölls statistiskt signifikanta 
skillnader mellan systemen med mjölkgrop och AMS. Men för denna faktor kan 
vi endast uttrycka oss i jämförande tal. Det innebär att lantbrukare vid årligt arbete 
i system med mjölkgrop och tandem- eller fiskbensstall exponeras för åtta gånger 
högre kostnader för belastningsergonomi i arbetsmiljön än vad lantbrukare med 
AMS exponeras för (Figur 23). 

För psykiska och sociala faktorer så jämnade de tidigare skillnaderna ut sig på 
grund av mjölkgårdarnas längre arbetstid. Detta är ett problem i metoden just när 
nyckeltalet kr/år används. En arbetsmiljö som ger en positiv effekt på hälsa och  
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produktivitet bör inte motivera orimligt längre arbetstider. Men vid denna typ  
av studier inom jordbruket, där arbetsuppgifterna tar olika lång tid, kan denna 
motsägelse uppkomma. I denna studie tolkas därför resultaten med försiktighet. 

Slutsatser 
Resultaten i denna studie visar att risken för olycksfall är statistiskt signifikant 
lägre i AMS med dubbelstation relativt AMS med enkelstation och system med 
mjölkgrop och tandem- eller fiskbensstall. Orsaken till detta var både att tiden  
för mjölkningsarbetet var liten relativt de andra systemen, dels att arbetet med 
utfodringen var mer automatiserat än i systemen med färre antal kor. Det är 
sålunda viktigt att i sammanhanget notera att risken för olycksfall är just en risk. 
Ju längre tid man vistas i miljön, ju större är risken för att en olycka ska inträffa. 
För att komma undan risken för olycksfall måste den elimineras på något sätt, 
antingen genom att man inte vistas i miljön, eller – ännu hellre - att man före-
bygger eller eliminerar själva risken. 

Risken för belastningsskador är statistiskt signifikant lägre på AMS-gårdarna 
(EAMS och DAMS) än de med mjölkning i mjölkgrop (Tandem och FiskB). 
Istället för mjölkaren utför roboten de flesta tunga och ensidiga arbetsuppgifterna 
vid mjölkningen. Resultaten innebär ett stort positivt argument för investeringar i 
AMS, dvs. AMS är en värdefull investering ur belastningsergonomisk synpunkt, 
något som absolut bör vägas in vid sådana beslut. Risken för belastningsskador 
förändras ju mer man arbetar i miljön. Tung fysisk belastning adderar så att säga 
hela tiden till kroppen och det innebär att ju längre man jobbar i systemet, ju 
längre påverkan på kroppen fås. Det innebär att denna påverkan till sist kan ge 
effekt. Det är sålunda mycket viktigt att verkligen sörja för återhämtning av 
kroppen i dessa system, och att verkligen arbeta med att förändra den fysiska 
belastningen.  

Resultaten visar att av arbetsmiljöfaktorerna är det risk för olycksfall och belast-
ningsergonomi som står för den största exponeringen i arbetsmiljön. De övriga 
faktorerna bidrar i mycket lägre grad till risken och två av faktorerna ger till och 
med positiva bidrag till arbetsmiljön (psykiska och sociala faktorer respektive 
arbetsmiljö allmänt). Dessutom är skillnaden mellan systemen hos de övriga 
faktorerna så låg att det inte motiverar till en statistisk analys. 

Framtida forskning 
Framtida studier behövs av i hur hög grad olika ergonomiska hjälpmedel i stallar 
med mjölkgrop verkligen kan minska den fysiska belastningen vid mjölknings-
arbetet i relation till minskningen som erhålls vid investering i AMS. Både arbets-
ställningarna, det ensidigt upprepade arbetet, vikterna som hanterades och tiden 
som arbetet utfördes samverkade till att systemen med mjölkgrop fick så höga 
minuspoäng för den fysiska belastningen. Även om alla tänkbara ergonomiska 
hjälpmedel används, såsom höj- och sänkbart golv, lättviktsorgan, avlastararm  
och automatisk tvättkopp, så minskar troligen inte belastningen lika mycket som 
att helt byta system och investera i AMS. Men detta måste studeras närmare innan 
det går att uttala sig säkert. 
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Hittills har JTI studerat fyra olika system. Besättningsstorlekarna i Sverige blir 
dock fortfarande allt större. En ytterligare jämförelse av arbetsmiljön mellan 
mjölkgrop med parallellstall respektive karusellstall och eventuellt AMS med tre 
stationer, skulle kunna identifiera hur stora skillnader i arbetsmiljön som finns i 
dessa besättningar jämfört med besättningarna som studerats vid JTI så här långt. 
Studien skulle också kunna identifiera de områden där det är mest optimalt för 
lantbrukarna i dessa besättningar att genomföra åtgärder, och var eventuell ytter-
ligare utveckling av enkla hjälpmedel är motiverat. 

Så här långt har JTI:s studier visat att arbetsmiljön i AMS är bättre än i system 
med mjölkgrop. Detta kan dock ändra sig i system med fler mjölkande kor än vad 
vi här studerat, dels på grund av att där kanske finns fler anställda som kan arbets-
rotera, dels på grund av att systemen kan vara mer automatiserade när det gäller 
t.ex. foderhantering, rengöring och ströning. System med fler mjölkande kor 
byggs ofta med mjölkgrop med parallellstall eller karusellstall. Därför bör studier 
genomföras även på dessa typer av system. 
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Bilaga 1. Indelningen av arbetsmoment 

Mjölkningsarbete 

Gårdar med mjölkgrop 

Förberedande 
− Iordningställande av mjölkutrustning 

Mjölkning förarbete (rengöring av juver etc.), påsättning av organ, efterarbete 
Mjölkning dubbelt (flera personer i gropen) 
Drivning kor 

− Till mjölkning 
− Tillbaka till stall 

Rengöring av mjölkningsanläggning 
− Bortförsel av gödsel 
− Rengöring av organ 
− Avspolning av golv och väggar 

Diskning av mjölkmaskin 
− Mjölkrum 
− Grop 

Gårdar med AMS 

Kontroll av AMS-status (kostatus), exempelvis 
− Ko sen till mjölkning 
− Ofullständigt mjölkade 

Åtgärder efter kontroll av AMS-status, exempelvis 
− Hämtning av kor 
− Provtagning (t.ex. CMT) 

Väntar på att hjälpa en ko medan annan blir mjölkad 
Hjälper ko att bli mjölkad, tittar på när roboten mjölkar 
Larmhantering, jour (Larm påkallat på annat sätt än genom AMS-dator i stallet, 
t.ex. via mobil). Fastställande av orsak och åtgärd. 

− Arbetstid 
− Övrig tid 

Kontroll av kompressor och vacuumpump 
Kontroll av mjölkningsstationens funktion 
Rengöring av mjölkningsstation; arm, golv, slangar, spenkoppar etc. 
Inlärning av nya kor, teaching 
Disk och kemikaliekontroll 

− Tankdisk 
− AMS-disk 
− Spenspray 
− Filterbyte 

Service  
− Spengummi 

Rengöring av ytor i anslutning till AMS 
− Gångar 
− Väntytor 
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Rengöring och ströning av liggbås 
Sopning av gångar 
Ströhantering 

− Hämtning av strö 
− Fördelning av strö i stall 

Gödsling 
− Rengöring av ligg- o trafikytor 
− Borttransport av gödsel 
− Tömning av pumpgrop 

Utfodring inklusive beredning 
Fyllning av foder 

− Transport av foder från lager till lastplats 
− Lastning av foder i utfodringsutrustning 
− Krossning av spannmål 
− Fyllning av kross 

Tilldelning av foder 
− All utfodring av foder på foderbord 

Rengöring 
− Sopning av foderbord 
− Bortforsling av spill 

Databehandling och planering 
Management och datahantering 

− I stall, t.ex. Alpro 
− I bostad, genomgång datalistor 

Planering 

Djurvård 
Hantering av sjuka djur 
Kontroll av brunst  
Skötsel och underhåll av kor, (rykt o klövvård) 
Allmän tillsyn av hälsostatus 
Veterinär och seminbesök 
Kalvning 

Skötsel av rekrytering/ungdjur 
Utfodring 

− mjölk (arbete med spädkalvar) 
− grovfoder 
− kraftfoder 

Utgödsling 
Ströning 

Diverse 
Liten runda i stallet 
Övrigt arbete i lösdrift 
Reparationer 
Fika/teknisk paus 
Rengöring i stall 
Omklädning 
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naturresurserna. 

Vi publicerar regelbundet notiser på vår webbplats om aktuell forskning och 
utveckling vid JTI. Du får notiserna hemskickade gratis om du anmäler dig på 
www.jti.slu.se 

På webbplatsen finns även publikationer som kan läsas och laddas hem gratis, t.ex.: 

JTI-informerar, som kortfattat beskriver ny teknik, nya rön och nya metoder inom 
jordbruk och miljö (4-5 temanr/år). 

JTI-rapporter, som är vetenskapliga sammanställningar över olika projekt. 

Samtliga publikationer kan beställas i tryckt form. JTI-rapporterna och JTI-informerar 
kan beställas som lösnummer. Du kan också prenumerera på JTI-informerar. 

 

För trycksaksbeställningar, prenumerationsärenden m.m.,  
kontakta vår publikationstjänst (SLU Service Publikationer): 

tfn 018 - 67 11 00, fax 018 - 67 35 00 
e-post: bestallning@jti.se 

 

 

 

 

 

 

 


