
Utvärdering och vidareutveckling av 
exoskelett för undertaksmontörer 

  
 
 
Förslitningsskador orsakade av arbete ovan huvud leder till att många undertaksmontörer 
ofrivilligt avslutar sin karriär innan pensionering. Trots den jämförelsevis lätta vikten av 
undertakssystemen, orsakar lyft ovanför axlarna personligt och ekonomiskt lidande både för 
den enskilde montören och arbetsgivaren. Det är välkänt sedan tidigare att repetitivt arbete 
och arbetsställningar med armarna ovanför huvudet kan leda till belastningsskador i axel- 
och halsregionen.  
 
I förebyggande syfte rekommenderas ofta montörer att variera sina kroppsställningar och 
arbetsuppgifter. Dock är detta ofta inte förenligt med undertaksmontage, där många 
arbetsmoment och kroppsställningar upprepas. Montörer kan också praktisera specifika 
träningsövningar på och utanför arbetet. Syftet med dessa är att öka rörlighet och ibland 
även styrka i muskel- och ledsystem i axel- och halsregionen. Övningarnas effekt har dock 
visat sig vara begränsad. För redan uppkomna förslitningsskador provas olika 
behandlingsformer, men dessa lyckas ofta inte vända utvecklingen. 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur "exoskelett" kan bidra till att förebygga 
alternativt lindra symptomen orsakade av förslitningsskador hos undertaksmontörer. 
Arbetet kommer att innehålla en litteraturstudie, fältbesök på byggarbetsplatser, kartläggning 
av användarbehov, belastningsergonomiska analyser, tekniska och biomekaniska tester, 
utvärderingar samt framtagning av funktionella specifikationer. Målet är sedan att ett antal 
kommersiella exoskelett ska utvärderas mot de framtagna specifikationerna. De två 
kommersiella lösningarna, vars produktspecifikation ligger närmast dessa funktionella 
specifikationer, kommer sedan att utvärderas i mer omfattande användarstudier, där fokus 
kommer att vara komfort i arbete, produktivitet och säkerhet. Dessutom ska 
rekommendationer för utveckling av framtida exoskelett, anpassade för undertaksmontages 
särskilda förutsättningar ingå i arbetet. 
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