
 

 

SLUTRAPPORT SLO-907 

 

 

Rätt arbetsmiljö i mjölkgropen 
 

 

 

 

 

 

Niklas Adolfsson 

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Box 7033, 750 07 Uppsala 

2008



 

 

 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

1 

Förord 

Författaren vill börja med att tacka SLO-fonden för de finansiella medlen. Jag vill 
även tacka Björn Forss Jannes från DeLaval International AB och Mats Gustafsson, 
forskare vid JTI, för deras medverkan i projektet med information och egna erfaren-
heter. Dessutom vill jag tacka lantbrukarna på de besökta gårdarna för deras hjälp. 

Sammanfattning 

Antalet mjölkgårdar med lösdrift har ökat de senaste åren och idag är ca 30 procent 
lösdriftsstall och de resterande ca 70 procenten stall med uppbundna kor av totalt  
ca 9000 mjölkproducenter i Sverige. Det finns framför allt tre typer av lösdriftsstall 
i Sverige, nämligen parallellstall, tandemstall och fiskbensstall (30º vinkel). 

De symptom, på begynnande eller befintliga belastningsskador, som riskerar att 
uppkomma vid arbete på felaktig arbetshöjd är enligt litteraturen värk i nacke, axlar, 
skuldror och rygg. Faktorer som påverkar belastningen på kroppen vid mjölkning  
är till exempel typ av stall, höjd och horisontellt avstånd till kornas spenar, samt 
vikten på mjölkningsorganen. Dessutom spelar mjölkningsfrekvensen och möjlig-
heten till pauser en stor roll. 

Syftet med projektet var att identifiera flera optimala arbetsställningar vid mjölk-
ning i parallellstall, tandemstall och fiskbensstall samt att jämföra belastningen i 
höft, ländrygg och skuldra vid olika arbetshöjder.  

Metoden gick ut på att med hjälp av ett datorprogram simulera olika arbetshöjder  
i de olika mjölkningsstallarna. Datormanikinerna, som simulerade mjölkare i tre 
dimensioner, hade tre olika kroppslängder och var av båda könen. 

Först gjordes dock en litteraturstudie för att finna andra studier som gjorts inom 
området. Sedan gjordes tre studiebesök till gårdar med de olika mjölkgroparna 
installerade. Därefter togs en kontakt med DeLaval AB för att få tillgång till 
CAD-modeller på de vanligaste mjölkgroparna.  

Få studier med liknande upplägg hittades under litteraturstudien men en studie 
identifierades som också visar på liknande resultat, alltså att det horisontella 
avståndet till juvret ska vara så kort som möjligt samtidigt som man ska stå så 
upprätt som möjligt. 

Resultaten visar att de lägsta belastningarna uppstår då mjölkaren står så upprätt 
som möjligt och med juvret så nära kroppen som möjligt. Det är därför viktigt att 
möjligheten att justera golvet i höjdled finns. Studien visade också att parallellstall 
gav en lägre belastning än de övriga mjölkgroparna då mjölkaren kommer närmre 
juvret.  

Inledning 

Antalet mjölkgårdar med lösdrift har ökat de senaste åren, bland annat med argu-
mentet att lantbrukaren får en bättre arbetsställning vid mjölkning i mjölkgrop 
jämfört med att mjölka uppbundna kor. Idag finns det ca 9000 mjölkproducenter  
i Sverige och av dessa är ca 30 procent lösdriftsstall och resterande ca 70 procent  
är stall med uppbundna kor. Det finns framför allt tre typer av lösdriftsstall i 
Sverige, nämligen parallellstall, tandemstall och fiskbensstall (30º vinkel).  
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Varje typ av stall har sina för- och nackdelar med tanke på produktivitet, ekonomi 
och ergonomi.  

De symptom, på begynnande eller befintliga belastningsskador, som riskerar att 
uppkomma vid arbete på felaktig arbetshöjd är värk i nacke, axlar, skuldror och 
rygg (Lundgren et al, 1987). Stål (1999) beskriver tydligt i sin avhandling de 
problem som kan uppstå vid mjölkning. Hon trycker dessutom på att de mjölk-
ningsanläggningar som finns idag (1999) i första hand är utvecklade för män, 
vilket försvårar arbetet för kvinnor. 

Faktorer som påverkar belastningen på kroppen vid mjölkning är till exempel typ 
av stall, höjd och horisontellt avstånd till kornas spenar, samt vikten på mjölknings-
organen. Dessutom spelar mjölkningsfrekvensen och möjligheten till pauser en stor 
roll. Detta projekt ska bestämma hur högt en person med en viss kroppslängd bör 
stå för att optimal arbetshöjd ska nås.  

SLO-fonden (via Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin) stod för finansieringen 
av projektet. 

Syfte och mål 

Syftet med projektet var att identifiera flera optimala arbetsställningar vid mjölk-
ning i tre typer av lösdriftsstall samt att jämföra belastningen i höft, ländrygg och 
skuldra vid olika arbetshöjder i mjölkgrop. Målet var att publicera rekommenda-
tioner för den bästa arbetshöjden i mjölkgrop för mjölkare med olika kroppslängd 
samt för de olika typerna av stall. 

Metod 

Studiebesök 

Det gjordes ett studiebesök vardera på gårdar med tandemstall, parallellstall 
respektive fiskbensstall installerade med höj- och sänkbart golv för att se hur 
golvet ser ut och används. Vid besöken ställdes några frågor till personalen om 
deras synpunkter kring det höj- och sänkbara golvet samt hur det användes i det 
specifika stallet.  

Simuleringar 

Därefter gjordes simuleringar i dator med programvaran JACK®. Programmet gör 
det möjligt att i tre dimensioner (3D) simulera och utvärdera olika arbetsställningar 
ergonomiskt. Det finns datormanikiner i JACK® med varierande storlekar och kön, 
som kan positioneras i olika ställningar beroende på vad det är man vill utvärdera.  

DeLaval tillhandhöll 3D CAD-modeller av de tre mjölkgroparna, som importerades 
till programmet (figur 1-3).  
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Figur 1. Parallellstallet i JACK®. 

 
Figur 2. Tandemstallet i JACK®. 
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Figur 3. Fiskbensstallet i JACK®. 

DeLaval lämnade även övrig information om det höj- och sänkbara golvet. Golvet  
i sig är konstruerat för att kunna sänkas med 20 cm. Data med rekommenderade 
minimi- och maximidjup för de olika höj- och sänkbara golven redovisas i tabell 1.  

Tabell 1. Minimi- och maximidjup för höj- och sänkbara golv i olika stalltyper. 

Stalltyp Minsta golvdjup, mm Största golvdjup, mm 

Parallellstall 920 1120 

Tandemstall 750 950 

Fiskbensstall 750 950 

Vid simuleringarna positionerades manikinerna utifrån det höj- och sänkbara 
golvets högsta och lägsta läge. 

Mjölkkornas spenar (mätt från mitten av juvret) finns i genomsnitt ca 40 cm från 
mjölkgropens kant i horisontalled och ca 45 cm från kogolvet i vertikalled i 
parallellstall (Delaval, 2005). Dessa avstånd användes i detta projekt för alla 
simuleringar, oavsett stalltyp. 

Mjölkkon i JACK® har en mankhöjd på 1350 mm och en längd på 1610 mm 
(figur 4), vilket motsvarar en ko på ca 550 kg (Herlin et al., 1997). 

I alla simuleringarna användes även vikten från två olika mjölkningsorgan, 1,6 kg 
respektive 2,6 kg, för att simulera skillnaden i kraftbehov. Dessa vikter på mjölk-
ningsorgan förekommer idag på marknaden. Arbetsställningarna simulerades först 
utan någon vikt i händerna och därefter med halva vikten i vardera handen och 
sedan med hela vikten i höger hand. 
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Figur 4. Mjölkkon i JACK®. 

Vid simuleringarna användes tre olika antropometriska mått på både en manlig 
och kvinnlig datormanikin. De representerade 5-, 50- och 95-percentilen man (M) 
och kvinna (K), enligt den förinställda populationen i JACK® (tabell 2).  

Tabell 2. Datormanikinernas kroppslängd samt vikt, M=man, K=kvinna. 

Datormanikin Kroppslängd, cm Kroppsvikt, kg 

M05 165 62 
M50 175 78 
M95 187 98 

K05 153 50 
K50 163 61 
K95 174 77 

Enligt statistik ur SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) var 
medellängden hos män i åldrarna 16-84 år 179 cm och medelvikten 81 kg under 
åren 1998-2000. För kvinnor var motsvarande medellängd och medelvikt 166 cm 
respektive 66 kg. Medelvikten och -längden på manikinerna i Jack® (M50/K50) 
är något mindre än vad svenskar är enligt SCB:s statistik. 

Manikinerna positionerades utan vridning eller sidolutning i ryggen, för att inte 
komplicera simuleringarna. Manikinernas båda ”händer” placerades vid de bortre 
spenarna för att kunna simulera den värsta arbetsställningen (figur 5).  

1610 mm 

1350 mm 
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Figur 5. Spenarna och juvret sett underifrån på mjölkkon i JACK®. 

Med hjälp av de detaljerade CAD-modellerna kunde hänsyn tas till mjölkgropens 
utformning, såsom mjölkgropens kant, plåtar och rör. Det var den biomekaniska 
belastningen, vridmomentet (Nm), i ländrygg (L5/L4) och skuldror/axlar som 
beräknades med hjälp av en biomekanisk belastningsmodell (FTA, Force and 
Torque Analysis) samt en beräkningsmodell för ländryggskompressionen (LBA, 
Low Back Analysis) i Newton (N). Se bild över manikinens leder och ledsegment 
i figur 6. 

 
Figur 6. Manikinens leder och ledsegment. 

Vid simuleringarna beräknades även hur stor del av en population (amerikanska data) 
som accepterar de olika arbetsställningarna för ländrygg, höft och skuldror/axlar. 
Denna programdel i Jack® kallas här SSPP (Static Strength Prediction Program).  

L5/L4 
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Resultat 

Litteraturstudie 

Endast en studie hittades under litteraturstudien, där liknande försök gjorts, dock 
ej med datasimulering. Nemeth m.fl. (1990) gjorde en studie där 10 lantbrukare 
fick mjölka kor i olika arbetsställningar. Arbetsställningarna innehöll inga vrid-
ningar eller sidolutningar av kroppen för att de biomekaniska beräkningarna 
skulle bli så enkla som möjligt. Studien visar att ländryggsbelastningen (L5/S1; 
vridmomentet) var mycket lägre vid 1 meters golvdjup (ca 64 Nm) än vid mjölk-
ning med böjda knän på samma nivå som mjölkkon (ca 170 Nm). Anledningen är 
att mjölkaren kan stå upprätt och slipper böja ryggen framåt, vilket ger en betyd-
ligt lägre belastning på ländryggen. Det är därför bättre att mjölka i mjölkgrop än 
på båspallen. Kompressionskraften på ländryggen var 1325 N vid 1 meters grop-
djup och ca 2400 N vid mjölkning med böjda knän på samma nivå som kon. I 
samma studie testade man också olika horisontella avstånd från mjölkkon vid en  
1 meter djup mjölkgrop. Resultaten visar att belastningen blir större ju längre av-
ståndet är mellan mjölkare och ko. Belastningen ökade från 64 Nm vid 0,5 meters 
avstånd till 95 Nm vid 0,7 meters avstånd. Höjningen kan förklaras av att mjölk-
aren till slut måste böja ryggen för att nå juvret vid ett större horisontellt avstånd. 
Studien gjordes även för höftleden och resultaten visade samma förhållande 
mellan vertikala och horisontella avstånd som för ländryggen. 

Gårdsbesök 

Tre gårdsbesök gjordes i Uppland för att se hur de olika stalltyperna fungerar i 
verkligheten. 
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Parallellstall 

I ett parallellstall står korna parallellt med varandra, och lantbrukaren mjölkar 
således rakt bakifrån (figur 7). På den här gården fanns ca 120 mjölkande kor och 
tandemstallet hade plats för två gånger åtta kor. Lantbrukarparet var nöjda med 
stallet och de tyckte att det går snabbt att mjölka korna. Det tar ca 3 timmar att 
mjölka de 120 mjölkkorna. De är nöjda med det höj- och sänkbara golvet trots att 
det kostade extra att sätta in.  

 
Figur 7. Parallellstall med plats för totalt 16 mjölkkor uppdelade på två sidor. 
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Tandemstall 

I ett tandemstall står korna längs med sidorna av mjölkgropen, och korna mjölkas 
rakt från sidan (figur 8). Det besökta tandemstallet hade plats för två gånger fyra 
mjölkkor. Vid besöket mjölkades 80 kor. Enligt lantbrukaren brukade de variera 
höjden på golvet en gång per vecka. De fick inte något råd om ”rätt” arbetshöjd 
när utrustningen köptes in. De berättade att de var nöjda med svikten som finns  
i golvet, som är skönare att gå på än betonggolv. Tidigare hade lantbrukarna ett 
stall med uppbundna kor, men arbetsmiljön upplevs som mycket bättre nu och de 
känner inte av några besvär vid mjölkningen. Lantbrukaren lutar sig ibland mot 
gropkanten för att få avlastning när hon torkar av spenarna men aldrig när hon 
hanterar mjölkningsorganen.  

 
Figur 8. Tandemstall med plats för 8 mjölkkor, fyra på vardera sidan. 
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Fiskbensstall 

I fiskbensstall står korna i vinkel mot mjölkgropen och i det vanligaste stallet, 
liksom i det besökta stallet, står korna i 30 graders vinkel mot gropkanten. Vid 
besöket mjölkades 68 kor och det tog ca en timme (figur 9). Lantbrukaren kom-
menterade även här att svikten i golvet är bra. Lantbrukaren sa att det är en 
mycket bättre arbetsmiljö nu än det var tidigare med uppbundna kor. En av 
mjölkarna på gården hade opererat höften och kunde nu tack vare mjölkgropen, 
och det höj- och sänkbara golvet, mjölka igen.  

 
Figur 9. Fiskbensstall (30 grader) med två rader och sju kor per rad. 

Simulering – Parallellstall 

Här redovisas endast resultat där ingen vikt finns i händerna, om inget annat 
anges. 

SSPP (M) 

Vid beräkningen av hur stor del av en population (SSPP) som kan tänkas klara av 
arbetsställningen så blev det ingen större skillnad mellan de olika vikterna, golv-
höjderna och percentil på manikinerna. Som lägst kunde 98,5 procent av 95-
percentilarna acceptera 2,6 kg vikt i höger hand vid 1120 mm golvdjup för höft-
lederna. Det kan jämföras med 99 procent av populationen med de lägre vikterna. 
Beräkningarna gav lägst värden för höften vid det 1120 mm djupa golvet även för 
50- och 5-percentilerna, nämligen 99 procent, oavsett vikt. 
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M05 

A B  
Figur 10. A: M05 i parallellstall med 920 mm djupt golv. B: M05 i parallellstall med 1120 mm 
djupt golv. 

Tabell 3. M05 i parallellstall, vridmoment (Nm) enligt FTA, ingen vikt. 

Golvdjup H. axel V. axel Ländryggen 

920 mm 9,3 9,2 24,8 

1120 mm 9,5 9,4 25,4 

Skillnad -0,2 -0,2 -0,6 

Tabell 4. M05 i parallellstall, ländryggskompression (N) enligt LBA, ingen vikt. 

M05 Ländrygg 

920 mm 323 

1120 mm 328 

Skillnad -5 

M50 

A B  
Figur 11. A: M50 i parallellstall med 920 mm djupt golv, B: M50 i parallellstall med 1120 mm 
djupt golv. 

Tabell 5. M50 i parallellstall, vridmoment (Nm) enligt FTA, ingen vikt. 

Golvdjup H. axel V. axel Ländryggen 

920 mm 9,1 9,4 26,2 

1120 mm 10,1 10,1 28,0 

Skillnad -1,0 -0,7 -1,8 
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Tabell 6. M50 i parallellstall, ländryggskompression (N) enligt LBA, ingen vikt. 

M50 Ländrygg 

920 mm 430 

1120 mm 457 

Skillnad -27 

M95 

A B  
Figur 12. A: M95 i parallellstall med 920 mm djupt golv, B: M95 i parallellstall med 1120 mm 
djupt golv. 

Tabell 7. M95 i parallellstall, vridmoment (Nm) enligt FTA, ingen vikt. 

M95 H. axel V. axel Ländryggen 

920 mm 9,4 9,9 25,7 

1120 mm 9,4 9,7 28,0 

Skillnad 0,0 0,2 -2,3 

Tabell 8. M95 i parallellstall, ländryggskompression (N) enligt LBA, ingen vikt. 

M95 Ländrygg 

920 mm 518 

1120 mm 556 

Skillnad -38 

SSPP (K) 

Vid beräkningen av hur stor del av en population (SSPP) som kan tänkas klara  
av arbetsställningen så blev skillnaderna mellan golvhöjderna störst för 95-
percentils kvinnan och för höger axel. Med en 2,6 kg vikt i höger hand klarar 
endast 90 procent av populationen av arbetsställningen på 750 mm golvdjup  
(se figur 15). På 950 mm golvdjup klarade 93 procent av samma population av 
arbetsställningen. Percentilerna 5 och 50 hanterade arbetsställningarna bättre 
enligt SSPP, dock klarar endast 96 procent av 50-percentils populationen av 
2,6 kg vikt i höger hand i arbetsställningen. För de övriga lederna klarade minst 
98 procent av populationen av arbetsställningarna med de olika vikterna, oavsett 
percentil. 
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K05 

A B  
Figur 13. A: K05 i parallellstall med 920 mm djupt golv. B: K05 i parallellstall med 1120 mm 
djupt golv. 

Tabell 9. K05 i parallellstall, vridmoment (Nm) enligt FTA, ingen vikt. 

K05 H. axel V. axel Ländryggen 

920 mm 7,5 7,5 19,9 

1120 mm 6,4 6,4 18,9 

Skillnad 1,1 1,1 1,0 

Tabell 10. K05 i parallellstall, ländryggskompression (N) enligt LBA, ingen vikt. 

K05 Ländrygg 

920 mm 262 

1120 mm 241 

Skillnad 21 

K50 

A B  
Figur 14. A: K50 i parallellstall med 920 mm djupt golv. B: K50 i parallellstall med 1120 mm 
djupt golv. 

Tabell 11. K50 i parallellstall, vridmoment (Nm) enligt FTA, ingen vikt. 

K50 H. axel V. axel Ländryggen 

920 mm 7,4 7,5 26,0 

1120 mm 8,0 7,9 28,2 

Skillnad -0,6 -0,4 -2,2 
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Tabell 12. K50 i parallellstall, ländryggskompression (N) enligt LBA, ingen vikt. 

K50 Ländrygg 

920 mm 411 

1120 mm 427 

Skillnad -16 

K95 

A B  
Figur 15. A: K95 i parallellstall med 920 mm djupt golv. B: K95 i parallellstall med 1120 mm 
djupt golv. 

Tabell 13. K95 i parallellstall, vridmoment (Nm) enligt FTA, ingen vikt. 

K95 H. axel V. axel Ländryggen 

920 mm 7,6 7,7 25,1 

1120 mm 8,0 8,3 25,8 

Skillnad -0,4 -0,6 -0,7 

Tabell 14. K95 i parallellstall, ländryggskompression (N) enligt LBA, ingen vikt. 

K95 Ländrygg 

920 mm 494 

1120 mm 506 

Skillnad -12 

Simulering – Tandemstall 

Här redovisas endast resultat där ingen vikt finns i händerna, om inget annat anges. 

SSPP (M) 

Vid beräkningen av hur stor del av en population (SSPP) som kan tänkas klara  
av arbetsställningen så blev det en skillnad vid ländryggen (L4/L5) och vid höft-
lederna. Störst skillnad var det för 95-percentilen man med den tyngsta vikten.  
Som lägst kunde 97 procent av 95-percentilarna acceptera 2,6 kg vikt i höger hand 
vid 750 mm golvdjup för ländryggen. Det kan jämföras med 99 procent av samma 
population vid det större golvdjupet, 950 mm. För höftlederna var andelen av popu-
lationen som klarade av arbetsställningen lägst vid 750 mm med 95,5 procent, att 
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jämföras med 98 procent för 950 mm djupt mjölkgolv i samma percentil och med 
samma vikt. 

M05 

A B  
Figur 16. A: M05 i tandemstall med 750 mm djupt golv. B: M05 i tandemstall med 950 mm 
djupt golv. 

Tabell 15. M05 i tandemstall, vridmoment (Nm) enligt FTA, ingen vikt. 

M05 H. axel V. axel Ländryggen 

750 mm 9,0 8,9 41,6 

950 mm 9,9 9,9 45,2 

Skillnad -0,9 -1,0 -3,6 

Tabell 16. M05 i tandemstall, ländryggskompression (N) enligt LBA, ingen vikt. 

M05 Ländrygg 

750 mm 543 

950 mm 581 

Skillnad -38 

M50 

A B  
Figur 17. A: M50 i tandemstall med 750 mm djupt golv. B: M50 i tandemstall med 950 mm 
djupt golv. 
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Tabell 17. M50 i tandemstall, vridmoment (Nm) enligt FTA, ingen vikt. 

M50 H. axel V. axel Ländryggen 

750 mm 8,8 8,8 25,9 

950 mm 10,2 10,2 27,8 

Skillnad -1,4 -1,4 -1,9 

Tabell 18. M50 i tandemstall, ländryggskompression (N) enligt LBA, ingen vikt. 

M50 Ländrygg 

750 mm 428 

950 mm 462 

Skillnad -34 

M95 

A B  
Figur 18. A: M95 i tandemstall med 750 mm djupt golv. B: M95 i tandemstall med 950 mm 
djupt golv. 

Tabell 19. M95 i tandemstall, vridmoment (Nm) enligt FTA, ingen vikt. 

M95 H. axel V. axel Ländryggen 

750 mm 10,3 10,5 87,2 

950 mm 9,4 9,7 27,6 

Skillnad 0,9 0,8 59,6 

Tabell 20. M95 i tandemstall, ländryggskompression (N) enligt LBA, ingen vikt. 

M95 Ländrygg 

750 mm 1817 

950 mm 560 

Skillnad 1257 
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SSPP (K) 

Vid beräkningen av hur stor del av en population (SSPP) som kan tänkas klara av 
arbetsställningen så blev skillnaderna mellan golvdjupen störst för 95-percentils 
kvinnan och för höger axel. Med en 2,6 kg vikt i höger hand på 950 mm golvdjup 
klarar endast 91 procent av populationen av arbetsställningen (se figur 21). På 
750 mm golvdjup klarade 94 procent av samma population av arbetsställningen. 
Percentilerna 5 och 50 hanterade arbetsställningarna bättre enligt SSPP, dock 
klarar endast 95 procent av 50-percentils populationen av 2,6 kg vikt i höger hand 
i arbetsställningen på båda golvdjupen.  

Det blev också en skillnad vid ländryggen (L4/L5) och vid höftlederna. Störst 
skillnad var det för 95-percentilen kvinna med den tyngsta vikten. Som lägst 
kunde 96 procent av 95-percentilarna acceptera 2,6 kg vikt i höger hand vid 
750 mm golvdjup för ländryggen. Det kan jämföras med 98 procent av samma 
population vid det större golvdjupet, 950 mm. För höftlederna var andelen av 
populationen som klarade av arbetsställningen lägst vid 750 mm med 97 procent, 
att jämföras med 98 procent för 950 mm djupt mjölkgolv i samma percentil och 
med samma vikt. 

K05 

A B  
Figur 19. A: K05 i tandemstall med 750 mm djupt golv. B: K05 i tandemstall med 950 mm 
djupt golv. 

Tabell 21. K05 i tandemstall, vridmoment (Nm) enligt FTA, ingen vikt. 

K05 H. axel V. axel Ländryggen 

750 mm 7,5 7,5 36,2 

950 mm 7,4 7,4 22,9 

Skillnad 0,1 0,1 13,3 

Tabell 22. K05 i tandemstall, ländryggskompression (N) enligt LBA, ingen vikt. 

K05 Ländrygg 

750 mm 459 

950 mm 299 

Skillnad 160 
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K50 

A B  
Figur 20. A: K50 i tandemstall med 750 mm djupt golv. B: K50 i tandemstall med 950 mm 
djupt golv. 

Tabell 23. K50 i tandemstall, vridmoment (Nm) enligt FTA, ingen vikt. 

K50 H. axel V. axel Ländryggen 

750 mm 7,4 7,4 36,8 

950 mm 8,1 8,1 30,4 

Skillnad -0,7 -0,7 6,4 

Tabell 24. K50 i tandemstall, ländryggskompression (N) enligt LBA, ingen vikt. 

K50 Ländrygg 

750 mm 614 

950 mm 476 

Skillnad 138 

K95 

A B  
Figur 21. A: K95 i tandemstall med 750 mm djupt golv. B: K95 i tandemstall med 950 mm 
djupt golv. 

Tabell 25. K95 i tandemstall, vridmoment (Nm) enligt FTA, ingen vikt. 

K95 H. axel V. axel Ländryggen 

750 mm 7,3 7,3 32,1 

950 mm 8,6 8,6 21,7 

Skillnad -1,3 -1,3 10,4 
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Tabell 26. K95 i tandemstall, ländryggskompression (N) enligt LBA, ingen vikt. 

K95 Ländrygg 

750 mm 642 

950 mm 436 

Skillnad 206 

Simulering – Fiskbensstall 

Här redovisas endast resultat där ingen vikt finns i händerna, om inget annat anges. 

SSPP (M) 

Vid beräkningen av hur stor del av en population (SSPP) som kan tänkas klara  
av arbetsställningen så blev det en skillnad vid ländryggen (L4/L5) och vid höft-
lederna. Störst skillnad var det för 95-percentilen man med den tyngsta vikten  
på 2,6 kg. Som lägst kunde 93 procent av 95-percentilarna acceptera 2,6 kg vikt  
i höger hand vid 750 mm golvdjup för ländryggen. Det kan jämföras med 
94 procent av samma population vid det större golvdjupet, 950 mm, en skillnad 
som inte är stor.  

För höftlederna var andelen av populationen som klarade av arbetsställningen som 
lägst vid båda djupen, 750 mm och 950 mm, med 95 procent av 95-percentilen 
och med samma vikt. 

M05 

A B  
Figur 22. A: M05 i fiskbensstall med 750 mm djupt golv. B: M05 i fiskbensstall med 950 mm 
djupt golv. 

Tabell 27. M05 i fiskbensstall, vridmoment (Nm) enligt FTA, ingen vikt. 

M05 H. axel V. axel Ländryggen 

750 mm 9,2 9,6 64,2 

950 mm 9,9 9,8 64,3 

Skillnad -0,6 -0,3 -0,1 
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Tabell 28. M05 i fiskbensstall, ländryggskompression (N) enligt LBA, ingen vikt. 

M05 Ländrygg 

750 mm 828 

950 mm 831 

Skillnad -3 

M50 

A B  
Figur 23. A: M50 i fiskbensstall med 750 mm djupt golv. B: M50 i fiskbensstall med 950 mm 
djupt golv. 

Tabell 29. M50 i fiskbensstall, vridmoment (Nm) enligt FTA, ingen vikt. 

M50 H. axel V. axel Ländryggen 

750 mm 9,0 8,8 73,7 

950 mm 10,1 10,0 76,4 

Skillnad -1,1 -1,2 -2,6 

Tabell 30. M50 i fiskbensstall, ländryggskompression (N) enligt LBA, ingen vikt. 

M50 Ländrygg 

750 mm 1256 

950 mm 1292 

Skillnad -36 

M95 

A B  
Figur 24. A: M95 i fiskbensstall med 750 mm djupt golv. B: M95 i fiskbensstall med 950 mm 
djupt golv. 
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Tabell 31. M95 i fiskbensstall, vridmoment (Nm) enligt FTA, ingen vikt. 

M95 H. axel V. axel Ländryggen 

750 mm 9,3 8,9 83,1 

950 mm 9,3 9,1 82,2 

Skillnad 0,0 -0,2 0,9 

Tabell 32. M95 i fiskbensstall, ländryggskompression (N) enligt LBA, ingen vikt. 

M95 Ländrygg 

750 mm 1791 

950 mm 1762 

Skillnad 29 

SSPP (K) 

Vid beräkningen av hur stor del av en population (SSPP) som kan tänkas klara av 
arbetsställningen så blev skillnaderna mellan golvdjupen störst vid ländryggen 
(L4/L5) och i höger axel. Störst skillnad var det för 95-percentilen kvinna med den 
tyngsta vikten. Som lägst kunde 89 procent av 95-percentilarna acceptera 2,6 kg 
vikt i höger hand vid 750 mm golvdjup för ländryggen. Det kan jämföras med 95 
procent av samma population vid det större golvdjupet, 950 mm. Även 50-percen-
tils kvinnan hade en låg andel som klarade av arbetsställningen i båda djupen, där 
endast 90 procent av kvinnorna vid 750 mm golvdjup och 93 procent av kvinnor i 
950 mm golvdjup klarar den arbetsställningen. 

Med en 2,6 kg vikt i höger hand på 950 mm golvdjup klarar endast 92 procent av 
populationen av arbetsställningen (se figur 27). På 750 mm golvdjup klarade 93 
procent av samma population av arbetsställningen. Percentilerna 5 och 50 hanterade 
arbetsställningarna bättre enligt SSP, dock klarar endast 95 procent av 50-percentils 
populationen av 2,6 kg vikt i höger hand i arbetsställningen på båda golvdjupen. 

För höftlederna var andelen av populationen som klarade av arbetsställningen lägst 
vid 750 mm med 94 procent, att jämföras med 96,5 procent för 950 mm djupt 
mjölkgolv i 95-percentilen och med 2,6 kg vikt i höger hand. 

K05 

A B  
Figur 25. A: K05 i fiskbensstall med 750 mm djupt golv. B: K05 i fiskbensstall med 950 mm 
djupt golv. 
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Tabell 33. K05 i fiskbensstall, vridmoment (Nm) enligt FTA, ingen vikt. 

K05 H. axel V. axel Ländryggen 

750 mm 7,5 7,5 59,7 

950 mm 7,4 7,5 44,8 

Skillnad 0,1 0,0 14,9 

Tabell 34. K05 i fiskbensstall, ländryggskompression (N) enligt LBA, ingen vikt. 

K05 Ländrygg 

750 mm 746 

950 mm 560 

Skillnad 186 

K50 

A B  
Figur 26. A: K50 i fiskbensstall med 750 mm djupt golv. B: K50 i fiskbensstall med 950 mm 
djupt golv. 

Tabell 35. K50 i fiskbensstall, vridmoment (Nm) enligt FTA, ingen vikt. 

K50 H. axel V. axel Ländryggen 

750 mm 7,7 7,7 69,4 

950 mm 8,0 8,0 59,1 

Skillnad -0,3 -0,3 10,3 

Tabell 36. K50 i fiskbensstall, ländryggskompression (N) enligt LBA, ingen vikt. 

K50 Ländrygg 

750 mm 1115 

950 mm 934 

Skillnad 181 

 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

23 

K95 

A B  
Figur 27. A: K95 i fiskbensstall med 750 mm djupt golv. B: K95 i fiskbensstall med 950 mm 
djupt golv. 

Tabell 37. K95 i fiskbensstall, vridmoment (Nm) enligt FTA, ingen vikt. 

K95 H. axel V. axel Ländryggen 

750 mm 7,8 7,8 56,1 

950 mm 8,5 8,5 37,6 

Skillnad -0,7 -0,7 18,5 

Tabell 38. K95 i fiskbensstall, ländryggskompression (N) enligt LBA, ingen vikt. 

K95 Ländrygg 

750 mm 1101 

950 mm 743 

Skillnad 358 

Felkällor 

Vid biomekaniska beräkningar så måste man känna till de felkällor som finns  
i beräkningarna. I detta fall gäller det främst användandet av datormanikinen  
i JACK®, som trots en mycket avancerad modell ändå har brister genom att 
positioneringarna blir till det man gör dem. Dessutom bygger modellen i princip 
endast på ledvinklar och vikten på varje ledsegment, samt eventuellt tillagda 
vikter och krafter. Muskelmassan och ledkonstruktionen i sig finns inte med i 
beräkningarna, vilka kan ändra på uträknade vridmoment samt hur ohälsosam  
ett visst vridmoment eller en viss kraft verkligen är. 

En annan nackdel med JACK® är att själva manikinen inte kan ”känna” motstånd 
utan användaren måste visuellt positionera manikinen efter var manikinen tar 
emot i inredningar mm. Det vill säga, det är svårt att simulera att mjölkaren lutar 
sig på mjölkgropskanten till exempel. 

I övrigt är dessa simuleringar någorlunda ”verkliga” då exakta CAD-modeller av 
mjölkgroparna har använts, vilket förbättrar positioneringen av varje arbetsställ-
ning hos manikinerna.  
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Diskussion 

Momentberäkningarna (FTA) uppgår inte till några extremvärden förutom för  
den 95-percentil manliga manikinen i tandemstall, där höga värden beräknades  
vid 750 mm djupt golv vid leden L5/L4. Värdena var ca 2,5 ggr så höga som vid 
950 mm djupt golv. Orsaken är att mjölkare med en kroppslängd av 187 cm måste 
böja ryggen för att komma åt spenarna vid 750 mm djupt golv enligt simuleringen. 
Motsvarande simulering med en 5-percentil man (165 cm) och 50-percentil man 
(175 cm) gav lägre moment vid 750 cm än vid 950 mm djupt golv. Dessa resultat 
styrks av ländryggsberäkningarna (LBA). Simuleringarna visar att 50-percentil 
manikinen gav lägst värden vid L5/L4, både vid FTA och också vid LBA beräk-
ningarna. 5-percentil manliga manikinen gav högre värden än 50-percentilen, vilket 
beror på att manikinen behövde lutas framåt för att nå de bakre spenarna. 

Fortsättningsvis visade simuleringarna av den kvinnliga manikinen i tandemstall 
att den grunda golvhöjden (750 mm) gav högst värden för L5/L4, men lägre 
värden för höger och vänster axel. Ländryggskompressionen visar också på högre 
värden vid 750 mm. Störst skillnad konstaterades för 5-percentil kvinnan för 
L5/L4, som hade högst värden vid den låga höjden på grund av att det var svårt  
att nå spenarna, trots det mindre golvdjupet. Dessa resultat för lederna beror på  
att alla de tre percentilerna måste böja något på ryggen vid det mindre golvdjupet, 
men det djupare golvet gör att mjölkaren måste sträcka upp armarna mer för att  
nå spenarna.  

Vid simuleringarna av parallellstallet för den manliga manikinen blev skillnaderna 
små (max 10 %) mellan de olika golvdjupen. Det större golvdjupet gav L5/L4 
samt höger och vänster axel en större belastning enligt både FTA och LBA, 
oavsett percentil. Anledningen är att manikinen måste sträcka upp armarna mer 
vid 1120 mm:s djup än vid 920 mm djup, vilket påverkar rygg och axlar negativt.  

Den kvinnliga manikinen hade, liksom den manliga manikinen vid simuleringarna 
av parallellstallet, små skillnader mellan golvhöjderna. Värdena var något högre 
vid simuleringarna av det större golvdjupet (1120 mm). Däremot visade positio-
neringen av 5-percentil kvinnan på det 1120 mm djupa golvet att hon inte nådde 
upp till spenarna. Vid samma golvhöjd hade 95-percentil kvinnan lägst värden, 
framför allt för ländryggen (L5/L4). 

Vid simuleringarna av fiskbensstallet för den manliga manikinen blev skillnader-
na små mellan de olika golvdjupen, både vid beräkningarna av FTA och också 
LBA. Detta gör det svårt att dra några slutsatser av resultaten. Störst skillnad 
mellan det låga golvdjupet (750 mm) och det större djupet (950 mm) hade 50-
percentilen och det var den lägre höjden som gav lägst värden.  

Fortsättningsvis visade simuleringarna av den kvinnliga manikinen i fiskbensstall, 
på samma sätt som vid tandemstallet, att den grunda golvhöjden (750 mm) gav 
högst värden för L5/L4, men lägre värden för höger och vänster axel. Ländryggs-
kompressionen visar också på högre värden vid 750 mm, med upp till 48 %.  
Störst skillnad konstaterades för 95-percentil kvinnan för L5/L4, som dock hade 
de lägsta värdena mellan percentilerna inom samma golvhöjd. Dessa resultat för 
lederna beror på att alla de tre percentilerna måste böja mer på ryggen vid det 
mindre golvdjupet, men det djupare golvet gör att mjölkaren måste sträcka upp 
armarna mer för att nå spenarna. 
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Tittar man på resultaten av kraftberäkningarna, från både FTA och LBA, mellan 
de olika stalltyperna och manikinerna ser man att fiskbensstallet ger upp till tre 
gånger så höga värden vid ländryggen (L5/L4). Ett undantag är den 95-percentil 
manliga manikinen i tandemstallet vid 750 mm golvdjup som gav de högsta 
värdena vid L5/L4. Fiskbensstallet ger alltså mjölkaren en större ländryggsbelast-
ning än de övriga stallen. Ett förbehåll här är dock att fiskbensstallet var svårast 
att simulera då korna står i ca 30 graders vinkel i mjölkgropen. Manikinen posi-
tionerades också i 30-gradig vinkel, vilket kan medföra större värden i L5/L4 än 
vad det är verkligheten.  

Simuleringen av hur en population accepterar arbetsställningen (SSPP) visar på 
liknande resultat som från FTA och LBA. Även för SSPP så var det ländryggen 
(L4/L5) som visade på lägst andel vid simuleringarna av fiskbensstall. Simule-
ringarna för de kvinnliga manikinerna visar att en lägre andel av den kvinnliga 
populationen klarar de arbetsställningar som simulerats här jämfört med de 
manliga populationerna oavsett stalltyp. Resultaten från SSPP visar vidare att det 
var fiskbensstallet som gav den lägsta andelen av en population, oavsett kön, som 
kan tänkas klara av arbetsställningarna.  

Simuleringarna styrks av tidigare publicerade beräkningar. Nemeth m.fl. (1990) 
visade liksom de nu gjorda beräkningarna på betydelsen av att hålla en så upprätt 
arbetsställning som möjligt för att hålla nere ländryggs- och höftledsbelastningen. 
Mjölkgropens golv bör därför vara höj- och sänkbart för att alla mjölkare ska 
kunna ha rätt arbetsställning. 

Slutsatser 

För att arbeta i en så bra arbetsställning som möjligt vid mjölkning i mjölkgrop 
bör man 

• stå så upprätt som möjligt för att minska belastningen på ländryggen 

• undvika att vrida på kroppen under mjölkning för att förhindra sneda 
belastningar i ryggen 

• testa det höj- och sänkbara golvet mycket för att hitta rätt arbetshöjd för  
sin egen kroppslängd och mjölkarstil 

• luta sig mot mjölkgropskanten för att få extra stöd då det är svårt att nå 
spenarna 

• provmjölka i olika mjölkningsstallar för att finna just den mjölkningsgrop  
som passar sin egen kroppslängd och mjölkarstil. 

Detta är några råd som man bör tänka på både i den befintliga lösdriften men 
också inför en nyinvestering. 
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