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1. Sinnen 

a. 
Hörselsinnet är vårt auditiva sinne, vilket fångar upp ljud från omvärlden. Ljud 
är ett kraftigt stimuli, vilket fångar vår uppmärksamhet även då människans 
synsinne är överbelastat med visuella stimuli. Ett stort användningsområde för 
hörseln är att lokalisera vart ljudet kommer ifrån, detta görs antingen med hjälp 
av skillnader ljudvågens fas eller intensitet. Hörselsinnet kan utskilja ett ljud som 
ligger endast 3° till höger framifrån sett, medan vi har svårt att bestämma en 
exakt position av ljudets källa ovanför och bakom oss. 
 
Typiska ljud som vi stöter på dagligen är bildörrar som stängs, läskflaskor som 
öppnas och utrop från högtalarsystem på tågstationerna. Ljud från olika 
högtalarsystem är ofta dåliga, vi får då använda begreppsdriven bearbetning och 
använda oss av erfarenhet för att fylla i vad vi inte uppfattade. 
 
För att uppfatta tryckvariationer i luften (ljud) använder vi hörselorganet. Det 
består i stort sett av tre delar ytterörat, mellanörat och innerörat. När ett 
tryckvariation i luften sker så färdas variationen in genom ytterörat och träffar 
där trumhinnan. Vibrationerna tar sig därifrån vidare in i örat för att tillslut 
anlända till hörselsnäckan. I hörselsnäckan finns hårceller (sinnescellerna) vilka 
är kopplade till hörselnerver som är kopplade till hjärnan. Där informationen 
processeras, sållas och omvandlas till relevant information. 
 
Synen är vårt primära sinne vilket kan behandla 10 miljoner enheter per sekund. 
Hörseln används ofta för att leda synen till intressanta ljudkällor för att sedan 
överlämna mycket av informationshanteringen till synen. Hörseln behöver 
därmed inte lika mycket kapacitet som synen, men dock behandla 0.1 miljoner 
enheter per sekund. Då ljud oftast är kortvariga används en sensorisk 
informationsbuffert (SIB), här sparas otolkad information under en kort tid för 
att senare bearbetas och människan blir medveten om dess existens. Om mycket 
ny information sparas i SIB riskerar gammal information att skjutas undan. För 
att uppmärksamma viktig information krävs det att vi fokuserar på relevanta 
stimulis och utestänger de mindre viktiga. Människans varseblivning eller 
perception är mycket individuell, då varje människa ändrar, lägger till och tolkar 
stimulis på olika sätt. Det beror även på kringliggande faktorer och erfarenhet. 
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b. 
En begreppsdriven bearbetning (top‐down) börjar på en hög aktiv 
medvetenhetsnivå, tidigare erfarenheter, och kunskap om situationen, och 
arbetar sig sedan neråt mot en mer omedveten nivå. Den motsatta processen, 
datadriven (bottom‐up) använder fysikaliska stimuli. Bearbetningen är här 
omedveten och automatisk. Beroende på kvalitén av de stimulis som används så 
analyseras informationen utan att mer information läggs till. 
 
 

 
 
Om vi tar högtalarsystemet från uppgift 1.a så ser vi ett exempel på hur 
människan använder begreppsdriven bearbetning. Vi använder erfarenhet och 
information från synen för att skapa oss en fullständig perception av vad som 
sades i högtalaren. Medan ett klart och tydligt meddelande via en datorskärm, 
där det stort och tydligt med en välkänd font står, ”Tryck på den stora röda 
knappen framför dig!” inte lämnar någon chans för egen tolkning av den givna 
informationen.  

c. 
Känseln eller det taktila sinnet används främst för att uppfatta beröring och 
tryck på huden men används även för att känna temperatur och smärta.  
 
Ett bra exempel på när synen och det taktila sinnet samverkar är vid rakning. Vi 
känner med handen på huden om vi är orakade, om så är fallet så går vi till 
spegeln för att raka oss. Vi använder då synen för att lokalisera skägget och 
därefter föra hyveln över området. Men även när vi inte ser något skägg så 
känner vi med handen en sista gång, för att säkerhetsställa oss om att allt skägg 
är borta. Detta för att vårt känselsinne är extremt känsligt. Vi kan efter träning 
känna en 0,0005 mm upphöjning på en yta och har därför inga problem med att 
lokalisera de kvarvarande hårstråna. 
 
Ett mer negativt fall är om vi lägger oss i iskallt vatten vilket vi av erfarenhet vet 
är kallt, men det taktila sinnet skickar signaler om att vattnet är varmt. Detta 
skapar en resurskrävande konflikt i hjärna som i vissa fall överbelastas och vi 
drabbas av panik och disorienteringsproblem. 

Perception 

Erfarehnhet/
Önskningar  Kunskap  Erfarenhet 

Sinnena  Stimuli 
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2. Minnet 
a. 
Minnet består i grova drag av korttidsminnet och långtidsminnet, i 
korttidsminnet anländer ny information från det sensoriska minnet och sparas 
temporärt, ca 30 sekunder.  
För att lagra viktig information i långtidsminnet kodas det in genom inlärning 
och träning. Mycket av informationen lagras även automatiskt, såsom vad vi 
gjorde igår och hur rummet såg ut. För att sen organisera informationen i 
långtidsminnet används två olika modeller eller kunskapsorganisationer, 
nätverk eller associationer. Vilken metod som används när, var och hur är skiljer 
sig från olika individer.  När det väl är sparat i långtidsminnet finns det alltid 
kvar, det kan dock vara svårt att hitta det.  
För att spara information i form av fakta används det semantiska minnet och vi 
använder en insatskrävande inkodning som kräver medveten uppmärksamhet, 
vi skriver listor och upprepar. 

b. 
För att spara ner information av händelser eller episoder används det episodiska 
minnet, här lagras informationen automatiskt och utan att vi är medvetna om 
det. Denna information har ibland väldigt svaga associationer eller nätverk, vilka 
via träning kan återkopplas vilket medför att vi ”hittar” minnena igen.  
c. 
För att plocka ut information från långtidsminnet använder vi de associationer 
och nätverk som vi skapade vid lagringen. Detta ger oss ett antal ledtrådar om 
vart det den informationen är lagrad, om många ledtrådar pekar på samma 
information så ökar sannolikheten att den kodade informationen aktiveras. För 
att öka förståelsen över hur långtidsminnet är uppbyggt så används ytterligare 
tre begrepp, scheman mentala modeller och kognitiva kartor. Scheman används 
för att spara kunskap om ett övergripande ämne, såsom kontoret, dator och 
skrivbord. En mental modell är en intern modell som beskriver hur saker och 
ting hör samman och deras förhållande mellan varandra. För att spara rumslig 
information används kognitiva kartor. De hjälper oss att komma ihåg hur ett rum 
så ut eller vart på en karta en viss plats ligger. Ett sista begrepp som används är 
generisk kunskap, här finns allmän kunskap om det som inte behöver förklaras i 
detalj. 
d. 
En mental modell för till exempel ett höj‐ och sänkbart bord består för en novis i 
att bordet har två ben, benens ena ände sitter ihop med en bordsskiva och den 
andra sidan har kontakt med golvet. Vi kan ställa små saker på bordet, men det 
kanske inte håller för en stor tv. Vi vet att det sitter en motor som höjer och 
sänker bordet när vi trycker på reglaget. 
Medan samma modell för en bordsexpert är mer invecklad. Expertens modell är 
mycket större, han vet mer i detalj hur bordsbenen är fastsatta i bordsskivan, 
vad det är för träslag, hur fasningarna i bordet påverkar ytans form, i detalj hur 
motorn är kopplad till styrreglaget, hur högt det går att höja och så vidare.  
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3. Beslut och felhandlingar 
a. 
Varje dag fattar vi en mängd olika beslut, allt från omedvetna automatiserade val 
som att sätta den ena foten framför den andra till högt medvetna beslut som 
kräver stor koncentration och en hög medvetandegrad. SRK‐modellen beskriver 
tre beteende nivåer som i sin tur delas upp i tre olika typer av beslutsfattande. 
De tre nivåerna kallas färdighetsbaserat, regelbaserat och kunskapsbaserat 
beteende (skill‐, rule and knowledgebased behaviour). Färdighetsbaserade 
beslut fattas då en signal ges som input, ett regelbaserat om vi får ett tecken som 
input samt ett kunskapsbaserat om inputen är en symbol. 
  
På den färdighetsbaserade nivån är människans beteende i stora drag 
automatiserat, när en perceptuell signal tas upp reagerar vi direkt med en 
handling. Detta sker omedvetet, snabbt och utan vetskap om hur uppgiften 
utförs. Här finner vi många vardagliga ting, som att öppna dörrar, cykla och byta 
kanal på TV:n. Ett annat exempel är att skriva på tangentbordet, de flesta vet vart 
tangenterna sitter, vi behöver inte tänka på vilken tangent vi trycker på och kan 
fokusera vår energi till att komma på vad vi ska skriva. Ett färdighetsbaserat 
beteende tar inte upp mycket av korttidsminnets kapacitet och vi kan därför 
utföra andra saker samtidigt.  
 
Vid regelbaserat beteende finner vi till exempel bilkörning, vi använder vårt 
färdighetsbeteende för att bromsa, gasa, blinka osv. Medan de övriga 
handlingarna som hur vi byter fil, tar oss ur en rondell och parkerar är 
regelbaserade. Dessa handlingar är baserade på regler, vi vet vad vi får göra och 
vad vi inte får göra, vi vet vad de olika skyltarna betyder och vad vi ska göra om 
vi ser dem. Vi tar aktiva beslut om vi ska stanna, om vi måste svänga eller om allt 
är bra. Om vi använder samma exempel som ovan med tangentbordet, så blir det 
snabbt regelbaserat om vi byter från ett svenskt tangentbord till ett engelsk. Vi 
vet vad vi ska göra men knapparna sitter inte på samma ställe, vi måste då titta 
på tangenterna, ta ett beslut för att sedan trycka på tangenten. Det fungerar på 
samma sätt som det svenska tangentbordet, men vi använder det inte tillräckligt 
ofta för att det ska vara automatiserat. Eftersom tangentbordet ser ungefär 
likadant ut så får vi ledtrådar som används för att aktivera information i 
långtidsminnet som hjälper oss att lösa problem relativt snabbt. Vi använder 
även en del av korttidsminnets kapacitet, vilket minskar vår uppmärksamhet på 
en eventuell sekundär uppgift. 
 
För att något ska vara ett kunskapsbaserat beteende så krävs det att vi använder 
hela vår mentala kapacitet till att lösa handlingen. Detta inträffar när vi stöter på 
en ny och obekant miljö eller när vi har köpt en ny produkt som vi aldrig har 
stött på tidigare. För att tangentbordet skulle hamna under den 
kunskapsbaserade nivån krävs stora förändringar, till exempel om 
tangentbordet skulle vara utformat som en kub eller att vi var tvungna att dra i 
tangenterna istället för att trycka ner dem. Vi använder då vår 
problemlösarförmåga för att utföra uppgiften, om vi lyckas skapas en ny regel för 
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hur vi ska lösa uppgiften och vi kan nästa gång utföra samma handling på en 
regelbaserat nivå. 
 
Vi ser att för att kunna utföra en handling på den kunskapsbaserade nivån, så 
krävs även ofta att vi utför handlingar på både regel‐ och färdighetsbaserad nivå. 
Samma sak gäller när en regelbaserad handling utförs, det krävs då att en 
färdighetsbaserad handling utförs. 
b. 
Reasons modell Generic Error‐Modelling System (GEMS) bygger på Rasmussens 
SRK‐modell med ett färdighets‐,regel‐ och kunskapsbaserat beteende. Reason 
delar in olika typer av felhandlingar i tre kategorier oavsiktliga‐, omedvetna‐ och 
medvetna avsteg.  
 
Där det oavsiktliga felandet delas upp i lapse och slip. Lapse är en minnesmiss, 
till exempel när vi går ut till köket för att hämta något men när vi kommer dit så 
inser vi att vi har glömt vad det var vi skulle hämta.  Slip är när vi tänker rätt men 
gör fel, till exempel om vi ska hälla upp filmjölk på frukostflingorna, så råkar vi 
av misstag hälla upp filen i glaset som står precis bredvid, vi tänkte hälla upp 
filen i tallriken men råkade istället hälla den i dricksglaset.  
 
Det omedvetna felandet är då det blir fel i planeringen. Det omedvetna felandet 
delas upp i regelbaserat‐ och kunskapsbaserat felande. Vi utför ett regelbaserat 
fel då vi följer vanan. Ett exempel som är vanligt inom bilkörning är att vi 
krockar med framförvarande bil för att vi låg för nära. Felet var att vi bilen 
framför inte vanligtvis brukar göra en så hård inbromsning på denna del av 
vägen. Det kunskapsbaserade felet inträffar när vi drar fel slutsats, vi har räknat 
ut att bilens högsta hastighet kommer att vara 160 km/h, men vi har missat att ta 
hänsyn till luftmotståndet och bilens verkliga högsta hastighet är 151 km/h.  
 
Den sista kategorin i vilken en felhandling kan inträffa är de medvetna avstegen. 
Dessa utgörs av de tillfällen då vi vet att vi gör fel, men vi kanske inte är helt 
medvetna om vad för konsekvenser det kommer att medföra. Vi kanske tar en 
genväg när vi löser ett matematiskt problem, eller att en pilot skippar vissa 
punkter på checklistan innan han startar upp ett flygplan. 
 

• Oavsiktliga Avsteg (Fel i handling) 
o Lapse 
o Slip 

• Omedvetna Avsteg (Fel i planering) 
o Regelbaserat misstag (Rule based) 
o Kunskapsbaserat misstag (Knowledge based) 

• Medvetna Avsteg (Medvetet felande) 
o Överträdelser 

 
I problemet med den nya tvättmaskinen så finner vi under kategorin omedvetet 
avsteg ett regelbaserat misstag, han häller i tvättmedlet där han brukar, av 
gammal vana, och en felhandling uppstår. Felhandlingen uppstår troligtvis på 
grund av att det finns dåligt med information på tvättmaskinen, om vart 
tvättmedlet och sköljmedlet ska fyllas på.  
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Ett andra misstag har utförts av hyresvärden, antingen så har han tänk att han 
skulle skriva en lapp och sätta upp och glömt det (lapse), eller så har han tagit en 
genväg och tänkt att informationen på maskinen kanske är lite rörigt, men den 
som ska tvätta löser nog det själv (Överträdelse). Båda dessa felhandlingar beror 
troligtvis på att hyresvärden antingen har för mycket att göra, att han ska stressa 
iväg till ett viktigt möte eller att han har bråttom för att hämta sitt barn på dagis. 
Att han får en lapse kan också bero på att han blev distraherad av något, som att 
telefonen ringde eller att en hyresgäst ställde en invecklad fråga. Men den 
slutgiltiga felhandlingen utfördes troligtvis på fabriken där designgruppen tog 
ett genomtänkt beslut om att det inte behövs information om vart tvättmedlet 
ska fyllas på (Kunskapsbaserat misstag). På grund av att samtliga i den gruppen 
har tvättmaskiner av samma märke, vid vilka tvättmedlet alltid fylls på i det 
högra facket så var deras slutsats att den informationen var överflödig.  
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4. Belastningsergonomi 
a. 
Under en lång tid har vi fokuserat på hur vi ska designa hjälpmedel för 
arbetsplatser där det förekommer tunga luft, där det är stor chans för tillbud 
eller där kemiska substanser är involverade. Idag har vi kommit väldigt långt i 
dessa fall medan andra arbetsplatser har halkat efter, ett exempel på detta är på 
arbetsplatser där lätt fysiskt arbete förekommer. Det har på senare år visat sig 
att redan vid så låg statisk belastning som 2‐5 procent av maximal muskelstyrka 
ger uppsåt till sjukliga förändringar. Dessa symptom visar sig som smärta och 
eller en stel muskulatur ofta i nacke, men även i vissa delar av armen. Detta 
beror till stor del på att vissa delar av de muskler som används inte får 
tillräckligt med vila (Askungehypotesen). 
 
En del av de symptomen som spelar in är: 
 

• Arbetsställning 
• Arbetsteknik 
• Arbetstakt och Ackordslön 
• Arbetstillfredsstlällelse och arbetsinnehåll 
• Fysisk träningsgrad och hög muskelstyrka 
• Kroppsmått 
• Synergomiska förhållande 
• Ålder 
• Kön 

 
För att minska effekten av dessa symptom så är det viktigt med ett väl utformat 
arbetsverktyg. Vid precisionsarbeten är det förstås viktigt med ett grepp som 
tillåter hög precision, ett fingertoppsgrepp eller et chuckgrepp är att föredra. 
Kraften som vi kan applicera på verktygen vid dessa precisionsgrepp är mycket 
små, och därför bör verktyget vara av låg vikt och lättmanövrerat. Vid de lite 
större verktygen som kräver lite mer kraft och mindre precision är ofta ett 
diagonalt helhandsgrepp eller ett transversellt helhandsgrepp att föredra. 
 
Det bör ej heller finnas någon chans till att klämma sig samt att all onödig 
beröring med äggen bör minimeras. Det är även viktigt att tänka på friktionen 
mellan arbetsverktyget och handen, vi ska inte behöva använda mycket kraft för 
att hålla verktyget på rätt plats i handen. Även vid hantering av mycket lätta 
verktyg är det viktigt med ett ordentligt stöd för armen samt att ryggen inte 
befinner sig i en böjd eller vriden position.  
 
För ett skärande värktyg som en såg är det rekommenderat att vinkeln mellan 
materialets yta och handtaget bör vara ca 70°, detta för att uppehålla en neutral 
handställning. För att hålla en god blodcirkulation i huden i handflatan bör 
trycknivåerna vid ett alldagligt hanterande av verktygen ligga mellan 10 ‐100 
kPa. Blodcirkulationen i huden öpphör vid ett yttryck på ca 50kPa men för att 
problem ska uppstå så måste cirkulationen vara strypt i flera timmar. De flesta 



    
 

Hemtenta 1, Människa‐maskinsystem, Magnus Andersson, 840609‐5516 
 

människor börjar uppleva smärta vid ett yttryck på ca 400‐400kPa. Vid 
användning av skänkelverktyg är den optimala bredden mellan två parallella 
skänklar 45‐70 mm. Ett riktmärke för kraftkraven är att de inte bör vara större 
än 30 procent av maximal muskelstyrka.   
Vid användning av skrivmejslar så ökar det maximala möjliga överförda 
momentet med bredden på handtaget, upp till maximal greppvidd. 
Vid utformning av vibrerande verktyg bör stor kraft läggas på utformningen av 
handtaget, då ett väl designat handtag kan reducera vibrationerna avsevärt. 
Utformningen av handverktyget bör vara konstruerad på ett sätt som minimerar 
böjd och vriden rygg. Detta görs genom att anpassa arbetshöjden, längden på 
skaft osv. Udda vinklar i handled, axlar och armbåge bör också undvikas. 
Överarmen bör befinna sig intill bålen, samt att vridningar utåt och framåt bör 
undvikas. 
b. 
Ryggraden är i stora drag uppbyggd av 35 kotor, en disk mellan varje kota och 7 
stycket ligament/ledband. Ryggraden stabiliseras också med hjälp av ryggens 
muskulatur, där finner vi de laterala, intermediala och mediala 
muskelgrupperna. De sju ledbanden hjälper till att avlasta muskulaturen kring 
lederna. Vid en stående position har ryggraden en naturlig omvänd S‐form, 
vilken är optimal ur belastningssynpunkt. Om vi bortser från en liggande 
ställning så är det denna form som får leder, muskler och diskar att vara mest 
avlastade. Om vi istället intar en sittande ställning så frångår vi S‐formen, vilket 
leder till en mer ansträng position för leder, muskler och diskar.  
 
Vid långvariga eller repetitiva påfrestningar av diskarna uppstår problem. 
Problemet består ofta av att delar av gelekärnar tränger ur sitt läge, att och den 
därefter trycker på en nerv eller på ryggmärgen. En nerv som ofta kommer i 
kläm är ischiasnerver, detta sker bland annat vid diskbråck. Om ryggbesvär 
uppstår rekommenderas oftast vila och olika hållningskorrektioner då 
ryggsmärtor oftast spontanläker och väldigt få fall behöver opereras. 
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5. Fysikaliska faktorer 
a. 
Vid bedömning av det termiska klimatet på en arbetsplats används oftast fem 
parametrar.  
 

• Lufttemperatur 
o Luftens temperatur vid en specifik plats på arbetsplatsen 

• Medelstrålningstemperatur 
o En mätning av temperaturen om vi tar hänsyn till lufttemperatur, 

strålkällor samt luftströmningen. 
• Operativ temperatur 

o Upplevd temperatur, beror på lufttemperatur och 
medelstrålningstemperatur. Temperaturer ökar om vi t.ex. 
anstränger oss så höjs den operativa temperaturen. 

• Luftfuktighet 
• Lufthastighet 
 

Vid en mer ingående bedömning kan även ekvivalent temperatur, 
globtemperatur, psykrometrisk våttemperatur, daggpunkt, klädselns 
isolationsförmåga och klädselns ångmotstånd användas för att få en mer exakt 
bild av det termiska klimatet för arbetaren. 
b. 
Vid ökad ålder drabbas alla åldersförändringar som påverkar synförmågan. 
Förändringarna inverkar på i stort sett alla ögats delar, vilket i sin tur medför i 
en sämre förmåga att klara av olika synuppgifter. Åldersförändringar blir 
märkbart från 40‐50 års ålder och uppåt. Ett vanligt förändring är att när 
ciliarmuskeln kontraheras så återgår inte ögats lins till den form som vid ung 
ålder gav oss den maximala brytningen, detta medför att vi får svårt att fokusera 
på näraliggande objekt. Detta kallas ålderssynthet eller presbyopi vilket gör det 
svårt att läsa tidningen eller att få bra fokus på datorskärmen. Det medför även 
problem med olika synavstånd på grund av att ackommodationen tar längre tid 
och eftersom skärpedjupet i seendet blir mindre. Detta kan korrigeras med hjälp 
av glasögon. 
 
En ökad grumlighet i ögats genomskinliga vävnader, ett minskat antal receptorer 
i näthinnan samt en sämre funktion av dessa medför ett ökat behov av 
ljusintensitet. En person som är 50 år behöver i regel 50% högre ljusintensitet 
och en 60 åring behöver ca 100% förhöjd intensitet. När infallande ljus passerar 
genom de grumliga vävnaderna så sprids ljuset mer diffust över näthinnan, detta 
medför att känsligheten för bländning ökar samt att synförmågan försämras. 
c. 
Ett kemiskt ämne är det ämne som var kemiska egenskaper är avgörande för 
skadeverkan. De kemiska ämnena kan tas upp via ändningsvägarna, huden och 
mag‐tarm kanalen. Begreppet dos används för att kvantifiera i vilken 
utsträckning exponeringen har skett i. En dos kan delas upp i upptagen dos, 
effektdos och extern dos/exponeringsdos. De organ som drabbas kallas 
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målorgan och de organ som drabbas först kallas för kritiska organ. Den kritiska 
effekten är den minsta exponeringsgraden som resulterar i en oönskad effekt. 
 
Vanliga effekter av exponering är olika typer av eksem, deposition och retningar 
i andningsvägarna, defekt lungfunktion, lungsäckscancer, huvudvärk, yrsel, 
trötthet och illamående med flera.  
 
Kunskap och riskuppfattning består till stor del av toxikologiska studier, 
epidemiologiska studier, resultat från drabbade arbetare samt fallrapporter. De 
toxikologiska studierna består av experimentella studier där man utsätter 
biologiska organismer för kemiska ämnen och studerar olika händelseförlopp. 
Epidemiologiska studier görs via observationsstudier av sjukdomsförekomst i 
befolkningen. 
 
De arbetsplatser som idag har höga exponeringsnivåer är till exempel inom 
jordbruket, gruv‐ och mineralindustrin, träindustrin, byggbranschen, i 
textilindustrin, i vissa typer av verkstadsindustrier samt inom den kemiska 
industrin. Även städare, dagisbarn och skolungdomar med flera exponeras ofta 
av rengörings kemikalier, dessa förekommer ofta i sprayform som kan medföra 
luftexponering. 
d. 
När arbetsplatsen utformas bör ett systematiskt bullerbekämpningsarbete 
utföras. Det bör omfatta ett par av följande punkter: 
 

• Minska eller eliminera bullret vid källan 
• Hindra utbredningen av bullret 
• Minska exponeringen med akustisk planering 
• Hörselvård med hörselskydd samt regelbunden hörselkontroll 

 
Det högfrekventa bullret uppstår ofta då olika maskindelars rörelseenergi 
överförs från t.ex. klingan till materialet. Bullret som bildas kan generellt 
minskar genom att omforma maskinen för att minimera energiförlusterna som 
uppgörs av den vibrationsalstrande rörelseenergin. Detta betyder ofta att 
förloppet görs långsammare och eller mer stabilt. Detta bör göras innan 
maskinen tas i bruk för första gången. Ett exempel på högfrekvent buller är det 
ljud som buller som uppstår vid renblåsning av maskindelar med hjälp av 
tryckluft. Detta kan minskas med till exempel ett dubbelströmsmunstycke, vilket 
medför att en del av luften leds med en lägre hastighet vid sidan av den centrala 
strålen. 
 
Det går också att minska bullret med hjälp av ett antal membranabsorbenter 
som fångar upp störande ljudvågor. Det går även att använda flera tjocka bafflar 
med litet avstånd, ljudabsorberande mineralull och sned infallsvinkel för att 
dämpa det högfrekventa ljuden.  
 
Det är även viktigt att planera efter den aktuella akustiska miljön samt att 
använda de hörselskydd som finns. 
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e. 
Carpaltunnelsyndrome uppstår då handleden vinklas uppåt på ett upprepande 
sätt. Nerver i handledens karpaltunnel kan komma i kläm vilket leder till 
symptom som domningar och känselbortfall i pek‐,lång‐ och halva ringfingret. 
Syndromet ses ofta i sammanhang där en dator används frekvent och då en 
vanlig mus eller ett för högt ställt tangentbord används.  


