Ergonomiskt
Observations-System
En metod för marknad- och produktutveckling!
EOS-metoden hjälper dig att göra en professionell marknadsanalys där kundnyttor
kartläggs. Syftet med metoden är att öka konkurrenskraften och stärka produktutvecklingen i ditt företag. Med hjälp av EOS metoden som pekar på ergonomiska brister som
riskerar ge användaren belastningsbesvär utvecklar vi produkten och ni skapar bättre
kundnyttor i er produkt.

EOS KOMPASS

Sker initialt för att göra en grundlig ergonomisk
kartläggning av arbetsrörelserna då produkten används. Kartläggningen sker med videofilmsobservation, skattnings formulär om belastningsbesvär
och intervjuer. Bedömning sker utifrån belastningsergonomiföreskrifter.

EOS NAVIGATION

Utvecklingsprocessen löper sedan vidare i navigationsfasen där ergonomen finns med under utvecklingsprojektets gång vid behov. Detta för att kvalitetssäkra att inte ergonomiska kriterier inom
produktutvecklingen försvinner.

EOS DESTINATION

Ergonomen kontrollerar vid destinationsfasen
att ergonomiska rangordnade funktionskrav
bibehållits innan serietillverkningen av produkten startar. Produkten når slutmålet och certifieringssymbol EOS tilldelas produkten.

Hur kan detta påverka produkter och kunder
Som ansvarig för era produkter är det viktigt att känna till de arbetsmiljöregler som
påverkar era kunder när de använder era produkter. Ergonomiska riskbedömningar skall därför vara utförda på produkterna.
I EOS- metoden så får ni den ergonomiska riskbedömningen och den kompetens
och hjälp ni behöver för att utveckla er produkt mer ergonomiskt.
Observation med videofilm, skattningsformulär och intervjuer sker av ergonom/leg.
sjukgymnast med specialistkompetens.
Ergonomiska funktionskrav specificeras och rangordnas efter arbetsrörelseanalys av belastade kroppsdelar (AFS 1998:1 Belastningsergonomi).
Funktionskraven kopplas sedan till produktens egenskaper vilka därigenom
blir mer användarvänliga.
Öka kundnyttan och lönsamheten genom att minska belastningsbesvären hos
dina kunder. Vässa Era produkter med EOS - metoden

Specialistkompetens

EOS utförs alltid av en ergonom/leg. sjukgymnast med specialistkompetens
om belastningsbesvär för att kunna bedöma vilka belastningar som är
relevanta att kartlägga och för att bedöma hur stora belastningarna är.
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