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Abstract

To sit and work in front of a computer is not difficult. The challenge is to create a working
environment which takes into account human needs. The list of the negative physical effects
of static work in from of the computer can be made long. Shoulder-/neck damages, back
pains, and stress are only some of the problems which can arise from working with
computers. The purpose of this study was to evaluate the consequences of computerization, to
gain knowledge and understanding of some of the pressure damages which students might
suffer from as a consequence of computer usage. The aim of this investigation was also to
illustrate some of the measures that can be taken to prevent this kind of pressure damage from
occurring at HTU (Högskolan Trollhättan/Uddevalla). The problem area considered was the
shaping of the computer working space and how the computer environment should be shaped
to prevent pressure damages. The evaluation was disposed as a case study. Quantitative data
was collected by using a questionnaire. This questionnaire was sent to 90 students who were
enrolled in the computer-/system science program at HTU (47 students in Uddevalla and 43
students in Trollhättan). Background data about pressure damages such as its origin, the
meaning etc. was also collected to gain an understanding about the problem area. From the
analysis of the results it was concluded that there was a definite difference between the two
Campuses. 91% of the students in Campus Uddevalla reported that they did not sit
comfortably at school and 81% reported having felt some kind of pain during the time at
HTU. In comparison these numbers were only 30 and 33 percent respectively for students at
Campus Trollhättan. Furthermore it was concluded that HTU should inform their students
about the importance of taking breaks now and then and consider their working positions to
prevent pressure damages.

Keywords: Computer usage, pressure damage, computer environment, computer
working space.
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Sammanfattning

Att sitta och arbeta framför en dator är inte särskilt svårt. Utmaningen ligger i att skapa en
arbetsmiljö som tar hänsyn till människans behov. Listan med nackdelar om vad ett statiskt
arbete framför datorn kan göras lång. Axel-/nackskador, ryggbesvär, stress är bara några av de
få problem som kan uppstå vid datorarbete. Denna studies syfte var att göra en utvärdering av
datoriseringens konsekvenser, att få insikt och förståelse för några av de belastningsskador
som kunde drabba studenter i samband med datoranvändande. Den syftade även till att belysa
eventuella åtgärder som HTU (Högskolan Trollhättan/Uddevalla) kan vidta för att förhindra
belastningsskador för studenterna i skolan. De problemområden som belystes var
utformningen av datorarbetsplatser samt hur datormiljön borde utformas för att förhindra
belastningsskador. Utvärderingen var upplagd som en fallstudie med en kvantitativ metod, där
vi samlade in fakta om studenternas arbetsplatsförhållanden med hjälp av survey - metoden i
form av en enkät. Enkäten delades ut till 90 studenter som studerar dator-/systemvetenskapligt
program vid HTU (47 studenter i Uddevalla och 43 studenter i Trollhättan). Även olika fakta
om belastningsskador, såsom uppkomsten, vad det innebär etc. samlades in för att få
förståelse om problemområdet. Utifrån en analys av enkäternas resultat kom vi fram till att
man tydligt kunde se en skillnad över de olika enheterna. Det som framkom var att så mycket
som 91% av de studerande vid Campus Uddevalla ansåg att de satt dåligt i skolan samt att
81% angav att de känt någon form av besvär under studietiden vid HTU: Dessa siffror var
endast 30% respektive 33% för studenterna vid Campus Trollhättan. Vidare kom vi även fram
till att HTU bör informera studenterna om vikten med att ta pauser emellanåt samt de
arbetsställningar, för att förebygga belastningsskador.

Nyckelord: Datorarbete, belastningsskador, datormiljö, datorarbetsplats.
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1. Inledning
I Sverige fördubblades andelen bildskärmsarbetare under tioårsperioden 1989-1999.1
Omkring hälften av alla bildskärmsarbetare arbetade vid bildskärm halva arbetstiden eller
mer. Dålig utformning av arbetsplatsen med till exempel icke justerbara arbetsmöbler, vilket
även påverkar arbetsställningen, har också visat samband med besvär bland datoranvändare.2
För högt placerat tangentbord har visat starkt samband med risk för besvär i nacke- /skuldra
medan lågt placerat tangentbord har visat ökad risk för besvär i arm /hand.3 Både i arbete med
tangentbord och med datormus har man funnit lägre belastning på muskeln trapetzius (den
stora muskeln i bröstryggen som även går upp i nacken) när underarmarna avlastas mot
bordsytan jämfört med när de inte avlastas.4

Som blivande systemvetare var vi intresserade av hur arbetsmiljön borde vara utformad för att
undvika att drabbas av belastningsskador Möjligheterna att förebygga uppkomsten av
belastningsskador måste uppmärksammas redan under utbildningstiden.

2. Bakgrund
Konsekvenser av IT är ett brett begrepp som omfattar både positiva och negativa delar av
datoranvändandet. Användandet av datorer har ökat alltmer och utvecklingen går framåt i en
allt snabbare takt, idag sitter man allt mer framför datorn, både hemma och på jobbet. Datorn
har förenklat många arbetsuppgifter på ett positivt sätt, men det finns även negativa sidor.
Dessa negativa sidor har kommit att uppmärksammas allt mer, vilket gör att det idag är ett
högaktuellt område inom informatiken.

2.1 Problemformulering
Problemformuleringarna som vi har arbetat utifrån är följande: Hur upplevs datormiljön av de
studerande vid HTU? Hur kan arbetet med att förebygga skador hanteras praktiskt vid HTU?

2.2 Syfte
Det är viktigt i dagens samhälle att redan under utbildningstiden bli medveten om de besvär
som kan uppkomma vid regelbunden datoranvändning. Syftet med denna studie var att göra
en utvärdering av datoriseringens effekter, att få insikt och förståelse för några av de
belastningsskador som kan drabba studenter i samband med datoranvändande.
Vi ville ta reda på hur datormiljön upplevdes av de studerande vid HTU. Studien skulle också
syfta till att belysa några exempel på förebyggande åtgärder som HTU kunde vidta för att
undvika belastningsskador för studenterna. Vi ville analysera och få en förståelse för de
konsekvenser som IT användandet kunde föra med sig för de studerande vid HTU.

För att uppnå syftet med uppsatsen krävs även att följande frågor besvaras:
� vad är ergonomi?
� vad är belastningsergonomi?
� vad är belastningsskador/belastningsbesvär?
� varför får man belastningsskador?
� vad kan man göra för att förebygga belastningsskador?

                                                
1 Arbetarskyddsstyrelse. 1999; 6:1-19
2 Punnett & Bergqvist. 1997
3 Bergqvist, U. 1993; 28:1-59
4 http://www2.niwl.se/forlag/pdf_arb/2001-13.pdf. Lindgren, Erna., Juhlin, Lena
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2.3 Avgränsningar
Det finns idag ett antal kända belastningsskador som är relaterade till statisk och repetitiv
datorarbete, med tanke på den begränsade tid för uppsatsen har vi valt att enbart behandla de
mest vanligaste förekommande belastningsskadorna. Vi har dessutom valt att koncentrera oss
på att utföra undersökningen av de studenter som läser data- och/eller systemvetenskapliga
programmet vid Campus Uddevalla respektive Campus Trollhättan eftersom vi vill fånga in
de studenter som tillbringar mest tid framför datorn i skolan.

Följande faktorer kommer inte heller att behandlas i uppsatsen:
� vi undersöker inte den psykosociala faktorn, det vill säga hur studenten mår i övrigt

till exempel om de känner sig stressade över skolarbetet eller privat. Men vi kommer
dock att nämna ämnet för att få en förståelse inom området.

� övriga miljö faktorer i datasalarna såsom ljus (fönster och lampor), ljud (isolering),
luft (ventilation).

� studenternas datorarbetsmiljö i hemmet samt tiden studenterna tillbringar framför
datorn i hemmet eller annan plats.

3. Metod
För att få en bättre förståelse för vad belastningsskador i huvudsak är så har det varit
nödvändigt att leta efter information inom ämnet på bibliotek, då i huvudsak bibliotek på de
stora sjukhusen. Vi har även hittat en del material på nätet som vi har kunnat använda.

Vi ska samla in och studera olika uppsättningar av fakta och väljer då en kvantitativ metod.
De insamlade fakta som vi får ska vi sedan studera relationer mellan olika uppsättningar i
faktan. Vi väljer inte den kvalitativa metoden eftersom vi inte enbart ska mäta människors
upplevelse av sin arbetsplats, i vårt fall skolan. Målet är inte enbart en insikt utan även en
statistisk analys på de svar vi får av studenterna vid HTU. Vissa frågor i vår enkät är dock lite
mer vad respondenten antar och vill ha snarare än hur det verkligen är men vi ansåg att den
kvantitativa metoden med en statistisk analys passade bäst för vår undersöknings ändamål.
Metodvalen som vi har valt är en hybrid utav Survey- metoden och en fallstudie.

3.1 Fakta om de olika metoderna
Survey-undersökningar: Syftet med en sådan här undersökning är att skaffa fram information
som kan analyseras för att få fram mönster samt för att kunna göra jämförelser. Till exempel
en opinionsundersökning – där man ställer samma frågor till ett visst antal individer som
utgör ett urval av populationen. Syftet med en Survey är att skaffa fram information om ett
representativt urval av hela populationen. Om man ska arbeta efter Survey-metoden måste
man göra en noggrann analys av vilka drag eller egenskaper i populationen som ska vara
representativa i urvalet. Survey-undersökningen kan ge svar på frågor som rör vad, var, hur
och när men det är svårare att svara på frågor om varför. Kausala förhållanden
(orsaksrelationer) kan man sällan påvisa med hjälp av Survey-metoden. Den huvudsakliga
betoningen ligger på att ta fram fakta.5

Fallstudie: Man väljer de insamlingsmetoder som passar bäst för den studie som ska göras.
Fallstudien gör det möjligt att koncentrera sig på en viss händelse eller företeelse som
inträffar och försöker få fram de faktorer som inverkar på företeelsen i fråga. Dessa processer

                                                
5 Bell, Judit. 1995



3

kan vara dolda i en Survey-undersökning men ändå vara avgörande för hur ett system eller en
organisation fungerar. Fallstudier används främst på företag och organisationer där det ska
göras en förändring, till exempel vid införandet av ett nytt system.5

Den kvantitativa undersökningen utfördes på två av de tre Campus som HTU innefattar,
Trollhättan och Uddevalla. Vi har tittat på de program för datorutbildning som finns på de två
Campus och hittade då två likvärdiga program. Valet blev Data-/systemvetenskapliga
programmet i Trollhättan och Systemvetenskapliga programmet i Uddevalla. I Trollhättan
studerar 202st och i Uddevalla 219st studenter med Data-/systemvetenskapligt inriktning. För
att erhålla en hög validitet av undersökningen valde vi att lämna ut och samla in enkäterna
personligen, vid ett och samma tillfälle. Efter att ha tittat på scheman för de olika årskurserna
valde vi ut två klasser och skickade en förfrågan till respektive föreläsare om det fanns
möjlighet för oss att komma på hans/hennes föreläsning.

För att få en klarare bild av vad belastningsskador innebär valde vi att göra en litteraturstudie
och förklara vad belastningsskador är. Hur de uppkommer, vad man kan göra för att
förebygga och/eller underlätta. Vi har därefter undersökt vad skolan kan göra åt detta.

3.2 Population, urval
Tillfällighetsurval - p.g.a. att vi valde programstuderande respondenter som arbetade i

datorsalarna vid de aktuella enheterna, under just en viss tidpunkt
Kvoturval - eftersom vi enbart riktade oss till programstuderande vid HTU på

enheterna Uddevalla och Trollhättan.

Tillsammans utgörs urvalet från de båda enheterna av 21 % (90 st.) ur den totala populationen
vid HTU (421 st.). Fördelningen över de båda underpopulationerna är som tidigare nämnt, för
Uddevalla 219 studerande och för Trollhättan 202 studerande. Undersökningen genomfördes
sedan på lika stor del, 21 % ur vardera underpopulation. I Trollhättan distribuerades enkäten
ut vid ett tillfälle i två olika datasalar. För Campus Uddevalla genomfördes enkäten vid ett
tillfälle i en datasal, eftersom deltagarantalet vid det tillfället var lågt fick vi komplettera
genom att försöka fånga upp de respondenter som saknades vid ytterligare ett tillfälle. Det
extra tillkomna tillfället genomfördes i en föreläsningssal.

3.3 Operationalisering
Undersökningen går bland annat ut på att mäta studenternas uppfattning av datormiljön vid
HTU. Eftersom detta är tämligen "svåra" värderingar som skall mätas är det också svårt att på
rätt sätt genomföra likvärdiga mätningar över de båda enheterna, då det förekommer en hel
del olikheter i de faktiska förhållandena. För att undersöka detta med en enkät måste man se
till att enkäten har en utformning ur vilken man kan få svar på det som man avser att
undersöka. Det handlar alltså om att motivera hur man skall samla in data för att data skall
vara användbar.

Hur studenterna upplever sin datormiljö, får de i enkäten ange hur de anser att de sitter när de
arbetar framför datorn i skolan, vilka möjligheter studenterna anser sig ha att förändra sin
datorarbetsplats och för hur studenterna önskar att HTU;s datormiljö skulle se ut.

För att se hur HTU kan förebygga eventuella besvär hos studenterna är det viktigt att se vilken
enhet de läser vid, hur många terminer de läst och hur länge studenterna sitter framför datorn
varje dag.
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3.4 Tillförlitlighet
De eventuella svarsbortfall som uppstår på grund av frånvaro gör man vanligtvis ingenting åt,
av praktiska skäl, medan bortfallet på grund av vägran bland de närvarande troligen kan hållas
på en låg nivå.6 Detta på grund av att man lättare kan påtala för respondenterna hur viktigt det
är att de verkligen svarar på enkäten, en annan anledning är att man kan samla in enkätsvaren
”direkt”. På det viset får man ett minskat svarsbortfall genom att man har möjlighet att
påverka respondenterna till att verkligen lämna in sina enkätsvar, och på så sätt se till att alla
utdelade enkäter kommer tillbaka

Något man ska ha i åtanke är att tillförlitligheten i svaren kanske inte riktigt lever upp till det
som man tänkt sig. Varför inte det då? Jo, vid undersökningstillfället så var respondenterna
vid de båda enheterna upptagna med att genomföra olika typer av programmeringsuppgifter.
Det kan ha gjort att en del kände sig irriterade och avbrutna i sitt programmeringstänkande
när de helt plötsligt ombads att svara på en enkät. Det kan ha lett till att korrektheten i deras
svar inte är riktigt genomtänkt på grund av att de snabbt ville klara av enkäten för att sedan gå
vidare med sin programmeringsuppgift. En annan osäkerhetskälla är fördelningen över antal
lästa terminer. Vad man kunde se så var fördelningen för Trollhättans respondenter skev, de
flesta hade studerat endast en till två terminer, medans det för Uddevalla var en mer jämn
fördelning. En trolig anledning till detta torde vara att vid undersökningstillfället för
Trollhättan, fanns det få studerande i datasalarna som hade studerat fler terminer än en till två.
På grund av att undersökningen endast utfördes vid ett tillfälle för Trollhättan så missades
möjligheten att även fånga in de studerande som studerat fler terminer vid HTU.

För Uddevallas del så har fördelningen blivit mer jämn. Det kan också här bero på att
undersökningen fick genomföras vid två tillfällen. Påföljden av det kan vara att vi då lyckades
få med en större bredd av studerande som läst olika antal terminer.

Antal lästa terminer            Trollhättan    Uddevalla
1-2 terminer   26 %      2 %
3-4 terminer   5 %    13 %
5-6 terminer   5 %    13 %
7-8 terminer      2 %
Tabell 1. Fördelning över antal lästa terminer

För att erhålla ett mer korrekt resultat så skulle undersökningen ha utförts vid tre olika
tillfällen för varje enhet, en för årskurs ett, en för årskurs två och en för årskurs tre. Detta för
att fånga in och få en rättvis fördelning av respondenterna över antal studerade terminer.
Resultatet av den här skevheten kan bli att vi inte får en rättvis bild över hur respondenterna
upplever datormiljön och dess eventuella konsekvenser. En ytterligare risk angående de
ergonomiska redskapen i enkäten kan vara att studenternas kunskap, om hur ett korrekt
ergonomiskt redskap skall vara utformat, inte är tillräckliga. Detta medför då att det lätt kan
uppstå en missuppfattning om de redskap som finns tillgängliga, men som dock egentligen
inte är korrekt ergonomiskt utformade.

Ytterligare en osäkerhetskälla är att det inte framkommer vid enkätfrågorna om man har
arbetat innan man påbörjade sina studier vid HTU. Vilket yrke man har haft, hur länge man
varit ute i yrkeslivet och så vidare. Det saknas möjlighet att fånga upp om respondenterna har
haft ett arbete med låsta arbetsställningar innan studierna vid HTU påbörjades
Frågeformuleringen gäller enbart om de känt av någon form av belastningsbesvär innan sina
                                                
6 Dahmström, Karin. 2000
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studier vid HTU. Det borde ha funnits möjlighet för respondenterna att vid enkäten ange hur
deras yrkesverksamma tid gestaltat sig innan sina studier.

En annan osäkerhetskälla är också att vi inte frågade hur många timmar respondenterna sitter
vid datorn i hemmet. I hemmet finns oftast inte samma krav på ergonomiska redskap som det
eventuellt finns på en arbetsplats. Om respondenterna har en dålig datorarbetsmiljö hemma
kan det påverka resultatet såtillvida att respondenterna anser att deras belastningsbesvär har
ökat när de började studera vid HTU. Vad kan då detta leda till? Jo, om respondenterna hade
getts möjlighet att svara på även dessa frågor då hade man kunnat påvisa ett mer korrekt
resultat beträffande hur respondenterna upplever datormiljön vid HTU.

3.5 Tillgänglighet
Eftersom det inte tidigare har gjorts någon undersökning inom detta område vid HTU, så
finns det heller inte någon tidigare undersökning att utföra jämförelser mot. Däremot så har
tillgängligheten över tidigare avhandlingar och böcker inom de olika ämnena;
belastningsergonomi, belastningsbesvär, ergonomi, datorarbetsplatsen, etc. varit god.

3.6 Genomförande av enkät
Vi valde att utföra en urvalsundersökning, detta för att den går snabbare att genomföra och
bearbeta. Beroende på att hela undersökningen är i en mindre skala kan eventuell
bortfallsuppföljning och granskning av de inkomna svaren göras noggrannare och mera
omfattande. Dessa åtgärder kan bidra till att summan av de fel som beror på slumpens
inflytande (urvalsfelet) och övriga fel, det vill säga det totala felet, kan bli mindre än vid en
totalundersökning.6 Urvalet är också av tids och kostnadsskäl här det enda tänkbara. Enkäten
som distribuerades ut var en så kallad gruppenkät, fördelen med en gruppenkät är att den är
billig och går snabbt att genomföra, den kan genomföras på många personer samtidigt och det
blir oftast ett litet bortfall på grund av vägran. De nackdelar som finns vid en sådan enkät är
att det finns en stor risk att respondenterna kan påverkas av sina kamrater (grupptryck) och att
anonymiteten inte alltid kan skyddas. Det finns också en större risk för mätfel och
variabelbortfall. Det är också svårt att få till en förnyad kontakt med respondenter som har
lämnat oklara svar.6

                                                
6 Dahmström, Karin. 2000
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För att mäta vilket redskap som är mest önskvärt att låna från HTU använde vi oss av en
attitydskala. Vi bad respondenterna att rangordna de alternativ som vi angett, med fem som
det högsta alternativet och ett det lägsta. I de fall där respondenterna ej har angett någon siffra
utan endast markerat med ett kryss vilket eller vilka alternativ som de ansett vara önskvärda
att låna, har vi själva angett ett värde mellan ett och fem enligt följande mall.

- Ett kryss = värde 5
- Två kryss = värde 4
- Tre kryss = värde 3
- Fyra kryss = värde 2
- Fem kryss = värde 1

Det vill säga att om respondenten har satt t ex två kryss så innebär det att varje kryssat
alternativ får värdet 4. Om respondenten istället sätter tre kryss så skulle då varje kryssat
alternativ få värdet 3 och så vidare.

4. Teoriområde
I teoriområdet förklaras vad begreppet ergonomi innebär. Avsnittet kommer även att ta upp
olika typer av belastningsbesvär som kan uppstå vid datoranvändandet, vad som orsakar dessa
samt hur man på ett enkelt sätt kan förebygga belastningsskador.

4.1 Ergonomi
Det finns en officiell svensk definition av begreppet ergonomi som lyder ”Ergonomi är ett
tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som behandlar integrerad kunskap om
människans förutsättningar och behov i samspelet människa – teknik – miljö vid utformning
av tekniska komponenter och arbetssystem”. Även om denna definition kan kännas en aning
akademisk så pekar den på några viktiga saker.

1. För det första att ergonomi handlar om tillämpning och inte bara forskning.
2. För det andra att ergonomi utgår från människan och produktionen/arbetssystemet.

Det är människans hälsa och trivsel och en effektiv produktion som ingår i
ergonomins mål.

3. För det tredje att det alltid är viktigt att försöka se hur saker hänger ihop, att
eftersträva en helhetssyn.7

Vi kan alltså konstatera att ergonomin behandlar samspelet mellan människan och den
fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön, med andra ord samspelet mellan människa,
arbetsuppgifter och den omgivande miljön. Syftet är att påverka arbetets tekniska och
organisatoriska utformning utifrån människans behov och förutsättningar, med människans
säkerhet, hälsa, välbefinnande och effektivitet i verksamheten som mål.7

I praktiken går det inte alltid att leva upp till önskemålen om helhetssyn och integrering. Man
måste dela upp frågor och begrepp i delområden för att kunna tackla problemen praktiskt.
Det finns många sätt att dela in ämnesområdet ergonomi; man kan tala om synergonomi,
maskinergonomi, konsumentergonomi, handikappergonomi etc. Den vanligaste och mest
användbara indelningen är att dela in frågorna i tre delområden:

                                                
7 Bjurvald, M., Peterson, N. F. 1998
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� Systemergonomi – i takt med teknikens utveckling blir människan allt oftare en del i
större tekniska och sociala system, människa-maskinsystem, det finns all anledning att
fundera över hur sådana ska byggas upp på bästa sätt

� Belastningsergonomi  – den del av ergonomin som behandlar faktorer som kan orsaka
ohälsa i rörelseorganen.

� Informationsergonomi/kognitiv ergonomi – hur man uppfattar och tolkar information
av olika slag, det vill säga med en mer psykologisk än rent kroppslig tyngdpunkt.7

Ett ergonomiskt tänkande ger positiva resultat och effektiv produktion till glädje för
individen, företagen och samhället. Ett företag med bra ergonomiska förhållanden och goda
ergonomiska produkter har bättre konkurrenskraft än andra. Arbetsplatsen uppfattas som
attraktiv och det är lättare att rekrytera kunnig personal.7

4.1.1 Belastningsergonomi
De flesta belastningsskador har samband med någon eller flera av följande riskfaktorer:

� Påfrestande arbetsställningar,
� Ensidigt upprepade arbetsrörelser,
� Olämpligt ”handarbete”, till exempel olämpliga handverktyg. 7

Påfrestande arbetsställningar beror framför allt på de fysiska och utrymmesmässiga
förhållandena på arbetsplatsen såsom arbetsverktygen/maskinerna. Detsamma gäller delar av
det olämpliga handarbetet. De ensidiga upprepade arbetsrörelserna betingas främst av
arbetsorganisatoriska förhållanden men kan förstås förvärras om den fysiska utformningen är
bristfällig. För att förebygga risker för belastningsskador måste man således beakta både de
fysiska och de organisatoriska förhållandena i arbetet.7

En grundförutsättning för godtagbara belastningsergonomiska förhållanden är att
arbetsplatsens fysiska dimensioner är anpassade till individens kroppsmått. Måttuppgifter på
människors kroppsdimensioner brukar kallas för antropometriska data. Tillsammans med
uppgifter om människans styrka och psykiska prestationsförmåga utgör antropometriska data
grunden för konstruktion och utformning av arbetsplatser.7

Om man ska förebygga belastningsskador på en arbetsplats kan man inte utgå enbart från
genomsnittsmänniskan. Det är en markant skillnad mellan en stor och en liten person vad
gäller armbågshöjd, benlängd, rygg etc. För att tillmötesgå många människors behov krävs
möjlighet till anpassning av arbetsplatsen på olika sätt. Framför allt är det angeläget att kunna
anpassa arbetshöjder efter olika individuella behov.7

4.2 Belastningsskador
Belastningsskador är allting i skade- och sjukdomsväg som kan ha orsakats av någon typ av
belastning. Människans rörelseorgan - det vill säga skelett, leder, muskler, senor i rygg, armar
och ben är gjorda främst för så kallat dynamiskt arbete där man rör och anstränger sig på ett
varierat sätt.4

                                                
7 Bjurvald. M., Peterson. N. F. 1998
4 http://www2.niwl.se/forlag/pdf_arb/2001-13.pdf. Toomings, Allan.
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4.2.1 Dynamiskt och statiskt arbete
Repetitivt arbete är svårt att definiera exakt, men det har oftast att göra med nackrörelser eller
med upprepade arm- och skulderrörelser, som då ökar belastningen på nacken och därmed
orsaka belastningsbesvär i nacke och skulderparti. I monotont arbete ingår repetitivt arbete.8

Muskelarbetet styrs genom impulser från nervsystemet. Varje sådan impuls leds till ett antal
muskelfibrer som då förkortar sig så mycket som behövs för rörelsens storlek. Efter en kort
stund slappnar de av igen och behöver en viss vilotid för att åter kunna reagera på en ny
impuls.7 Belastningsbesvären förbättras alltså när man får ändra sina arbetsuppgifter till mer
varierande sådana, utan extrema statiska och repetitiva nack- och armrörelse.8 Man skiljer på
dynamiskt (rörligt) och statiskt (låst) muskelarbete. Det naturliga arbetssättet för musklerna är
dynamiskt, det vill säga muskeln spänns och slappnar av växelvis. Då är förutsättningarna
goda för att tillförsel av syre och näringsämnen genom blodet kan ske och för att
förbränningsprodukter ska transporteras bort. Vid statiskt muskelarbete är muskeln oavbrutet
spänd vilket försvårar transporten av syre och näringsämnen.7

Rörelseorganen, speciellt i nacke, skuldror, armar och händer, är inte anpassade till långvarig
och ensidig belastning i en viss arbetsställning eller med ensidigt upprepade rörelser. Även en
lågintensiv men långvarig belastning så kallat statiskt arbete, till exempel att hålla armarna
upplyfta utan stöd, kan vara skadligt. Ett av de vanligaste exemplen på statiskt arbete från
dagens arbetsliv är arbete vid dator. Arbete vid dator innebär ofta en lågintensiv och långvarig
belastning på främst nacke och skuldror men även på axlar, armar och/eller handleder och
händer. Även ryggen belastas vid långvarigt sittande. Detta beror på att ett större tryck uppstår
på mellankotskivorna (diskarna) och att ryggmusklerna måste arbeta mer vid sittande än vid
stående för att hålla överkroppen upprätt, särskilt om man inte har ett bra ryggstöd.9

Att det är lätt att drabbas av belastningsskador om man har ett tungt arbete med mycket tunga
lyft och dylikt är inte svårt att förstå. Idag ökar däremot belastningsskador som beror på
arbetsuppgifter som innehåller stora inslag av lätta statiska och/eller repetitiva belastningar
dramatiskt.9

1997 publicerades en välgjord översikt över hälsoeffekter av muskuloskeletal karaktär vid
datorterminals arbete, den visar att besvären i nack/skulderregionen ökar något hos dem som
är högst exponerade i datorarbetet.2 Ännu vanligare är brist på utrymme. Det saknas ofta
lämpligt placerade armstöd eller tillräckligt utrymme på bordsytan, där användaren kan vila
underarmarna och/eller handlederna vid arbete med tangentbord eller datormus. Sådan
avlastning av armarnas och händernas tyngd är mycket viktigt vid allt långvarigt arbete med
dator. Armarna är upphängda på skulderbladen som i sin tur är fästa vid olika muskler mot
bröstkorgen. Tillsammans med musklerna i nacken och runt skuldrorna så är dessa aktiva hela
tiden när armar och händer arbetar till exempel med datormusen. Om armbågen och
underarmen får stöd mot ett armstöd eller bordsytan minskar en del av detta muskelarbete.
Det har länge varit känt att detta i sin tur kan förstärka upplevelsen av smärta men först
nyligen har psykosociala faktorer börjat uppfattas som en länk i orsakskedjan bakom både
uppkomsten och varaktigheten av nack- och ländryggsbesvär. Motsvarande fenomen kan man
finna på underarmen där underarmens muskler, speciellt de som böjer handleden uppåt, är
aktiva när handen och fingrarna arbetar, till exempel med datormusen. Att stödja handen och
                                                
8 SUB-rapport. 2000
7 Bjurvald, M., Peterson, N. F. 1998
9 http://www.hig.se/~finn/ergo.htm. Lindgren, Erna., Juhlin, Lena
2 Punnett & Bergqvist U, 1997
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fingrarna mot bordsytan, tangentbordet eller musen avlastar på motsvarande sätt underarmens
muskler.9

Många spänner sig i musklerna i nacke och skuldror eller i underarmen vid datorarbete.
Sådana spänningar tenderar att öka vid stress, oro, ilska eller höga krav på precision9 till
exempel vid musmanövreringar. Men smärta i nacken eller ländryggen kan också påverka
funktionsförmågan och även ge upphov till oro, ängslan och nedstämdhet.8 Ibland ser man att
pekfingret hålls "i beredskap" ovanför musknappen. Detta medför ytterligare statiskt arbete
för underarmens muskler. Ytterligare en vanlig orsak till ogynnsam belastning på nacken är
dåliga synergonomiska förhållanden, synfel eller olämpliga glasögon hos datoranvändaren.9

4.2.2 Belastningsbesvär
Det är vanligt med besvär ifrån muskler och leder10 dessa besvär finns vanligtvis i nacke och
skuldror eller längre ner på den arm och hand som man oftast arbetar med.9 Arbetsrelaterade
smärtor och värk i nacke och skuldra förekommer hos varannan person i arbetsför ålder. Det
leder inte alltid till sjukskrivning men kan ändå utgöra hinder i arbetet.11 Besvär från
rörelseorganen är vanliga också bland datorarbetare i allmänhet. Det kan börja som en känsla
av ansträngning, trötthet eller stelhet. Senare kan episoder av tillfällig värk och smärtor vid
rörelser tillkomma. Värken och smärtan kan sedan bli mer ihållande och handikappande. Ofta
känns ömhet om man trycker på muskler och muskelfästen. Däremot är besvär från ben och
fötter i allmänhet mer ovanliga.10 Muskler och leder utsätts dagligen för belastning i samband
med arbetet. Belastning ger smärta om den överstiger vävnadens belastningstolerans, som kan
vara nedsatt p.g.a. skada eller sjukdom. Att drabbas av smärt- och värktillstånd innebär ett
lidande, men kan också få andra konsekvenser som nedsatt arbetsförmåga och därmed
påverkad ekonomi.2

Vanligen härrör besvären från olika muskler främst i nacke och skuldra (trapetzius muskeln).
I andra fall kan det röra sig om irritation av muskelfästen och senor, till exempel i axel,
handled eller som vid tennisarmbåge. I vissa fall kan nerver som löper från halsryggraden och
ut till armen bli inklämda, till exempel nere i handleden, vilket kan ge sig till känna som
domningar eller stickningar i fingrarna.9 Figur 1 illustrerar den besvärsutbredning man kan få
vid datoranvändning.

Figur 1. Besvärsutbredning bland datoranvändare.

                                                
9 http://www.hig.se/~finn/ergo.htm. Lindgren, Erna., Juhlin, Lena
8 SUB-rapport, 2000
10 Holmström, E., Eklund, M., Ohlsson, K. 1999
11 Hagberg, Mats. 1996
2 Punnett, Bergqvist, U. 1997
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4.2.3 Olika typer av belastningsbesvär
4.2.3.1 Ryggen
Ryggraden består av tre partier, som uppifrån och ned kallas halsryggen, bröstryggen och
ländryggen.12 Ryggradens kotor är lagrade ovanpå varandra. Mellan dem ligger
mellankotskivor (diskar), som är ryggens stötdämpare och tillsammans med smålederna gör
ryggen böjlig och vridbar.  Mellankotskivorna består av en ring av kraftig bindväv med en
mjuk kärna i mitten. Diskarna är elastiska och kan pressas samman i olika riktningar. De
formar sig efter våra rörelser. När man står upp hamnar lodlinjen för bålens och armarnas
tyngdpunkt något framför ryggraden. Det betyder att överkroppen hela tiden vid stående har
en tendens att tippa framåt. För att motverka detta måste ryggsträcksmuskulaturen mer eller
mindre kontinuerligt vara statiskt spänd (såvida inte individen genom att ta stöd kan avlasta
ryggen). Vid sittande utan stöd för ryggen eller armarna hamnar tyngdpunktens lodlinje ännu
längre fram än vid stående. Det betyder att belastningen på ryggsträcksmuskulaturen vid
sittande ofta är större än vid stående.7

4.2.3.2 Nacke och skuldror
Nackens och skuldrans muskler, senor och leder samspelar på ett komplicerat sätt. Många
muskler aktiveras enbart för att hålla axelleden på plats medan andra bidrar till rörelserna. Det
är därför mycket svårt att bestämma vilka delar som belastas mest i olika rörelser, allt hänger
ihop. Skadorna uppstår ofta till följd av till synes ”lätta” arbeten, och där inslaget av statisk
belastning på skuldra och nacke är mycket stort. Flera studier visar att personer som sysslar
med bildskärmsarbete och annat tangentbordsarbete har tre gånger mer nackbesvär än andra
arbetstagare.7

Om man arbetar sittande och arbetsytan är för hög måste man sitta med axeln höjd. En stor
del av muskelarbetet går då åt för att låsa axelleden i detta höjda läge. Det blir ett ständigt
statiskt muskelarbete i stora delar av ryggen och i de muskler i nacken och skuldrorna som
fixerar armen i det höjda läget. Man får trötthetskänsla, värk och till slut nedsatt kraft i
musklerna.7

Att ha händer och armar i rätt höjd och i rätt vinkel från kroppen är viktigt då ogynnsam
påverkan på nacke och skuldra uppstår i arbeten som kräver att armarna är utåtförda från
kroppen under längre tid. Det är inte bara axelledens muskler som belastas utan också de
muskler som hänger upp skulderbladet till halsryggen och huvudet.11

En viktig faktor i arbetsplatsutformningen för att minska ogynnsam belastning är inställning
av arbetshöjd. Att kunna växla arbetsställning mellan stående och sittande kan också bidra till
en gynnsammare belastning på nacke och skuldra, en växlande arbetsställning kan
åstadkomma en variation i kontraktionsnivåer och gynna förekomst av spontana pauser. En
ökad risk för symptom från skuldra/nacke finns för bildskärmsarbetare som har tangentbordet
högt placerat jämfört med dem som har det lågt placerat.3 Vid datorarbete med mus hålls
musarmen ofta i en utåtstående position.13 Detta faktum plus en musplacering långt ifrån
kroppen ger en ökad belastning på axelleden, som kan vara av betydelse för den ökande
symptomrapportering lokaliserad till skuldra, som förekommer hos dataoperatörer med icke

                                                
12 Arbetslivsinstitutet 1999
7 Bjurvald, M., Peterson, N. F. 1998
11 Hagberg, Mats. 1996
3 Bergqvist, U. 1993; 28:1-59
13 Karlqvist, L., Hagberg, M., Selin, K. 1994; 37:1261-7
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optimal placering av musen.14 Bild 1 ger exempel på hur man bör placera armar och axlar för
en bra arbetsställning.

  

Graden av framåtböjning i halsryggen av huvudet har samband med symptom från
nacke/skuldra.15,16 Har man huvudet i extremt framåtböjt läge uppkommer smärta inte bara i
nacke och skuldra utan också i armarna.15 Hos bildskärmsarbetare fann man att ju större
framåtböjning av huvudet desto större risk för symptom från nacke/skuldra.17 Besvären kan ha
karaktär av smärta, stelhet, trötthet, kramp, domningar, darrningar etc. Hur ofta besvären
förekommer och hur starka de är varierar. De rapporterade nack- och skulderbesvären sitter
huvudsakligen i muskulaturen, men allmän trötthetsvärk förekommer också. Det handlar då
om en långvarig låg belastning som ger en långsamt insättande värk. Orsak till uppkomst av
dessa besvär kan vara arbetstid, arbetets typ och arbetets organisation.16

4.2.3.3 Armskador
Begreppet musarm har blivit en slasktratt för en hel del åkommor som förorsakats av för
mycket datormusarbete16 det är idag ett samlingsnamn för problem i nacke, axlar, arm,
handled och fingrar som uppkommer när man arbetar vid datorer.12 Generellt kan sägas att
musarm oftast är ett muskelrelaterat besvär där musklerna i armen har fått jobba för länge
med en och samma rörelse utan att få någon vila. Detta kan leda till inflammation i framförallt
muskelns fästen. På längre sikt löper en spänd muskel risk att "krampa" ihop. Den dåliga
blodgenomströmningen gör att den fastnar i ett krampaktigt läge som resulterar i smärta och
spänningar som inte går bort. Över 4 timmars arbete/dag ökar kraftigt risken för armbesvär.16

Numera är det inte enbart de som jobbar vi datorskärmen som drabbas av skador utan även de
”vanliga hemmaanvändarna” drabbas också. Musarm börjar bli vår tids folksjukdom. Utav
alla de som jobbar med datorer är det över 50 % som har symptom som är relaterade till deras
arbete. Varannan yrkesarbetare sitter idag vid en dator och nästan var tredje sitter vid datorn

                                                
14 Hagberg, Mats. 1995: 381-5
15 Harms-Ringdahl, K., Ekholm, J. 1986; 18:117-126
16 http://www.stimdi.se/old_web/web/konf/stimdi01/artiklar/arb.pdf. Åborg, C., et al.
17 Huntin, W., Läubli, T., Grandjean, E. 1981; 24:917-931
12 Arbetslivsinstitutet. 1999

Bild 1
Bra arbetsställning för axlar Datormus placerad långt åt Datormus placerad långt åt sidan
och armar. Armarna hålls sidan, kan leda till olämplig kan leda till olämplig utåtvridning
intill kroppen och avlastas på upplyftning av armen. av armen
armstöd och/eller bordsyta.
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mer än halva arbetstiden. Anledningen av att vi drabbas av musarm är att vi sitter alldeles för
länge vid datorn. Samt att ett för lågt placerat arbetsbord ger besvär i arm och handled.18

4.2.3.4 Ögonbesvär
Ögonbesvär har klart samband med synergonomiska förhållanden och den synansträngning
som intensivt bildskärmsarbete skapar.16 Besvären är ospecifika. I medicinsk facklitteratur
kallas de astenopi, en allmän ansträngning av ögonen. Besvären delas in i visuella, som avser
att man ser otydligt, ser dubbelt eller att det flimrar för ögonen och okulära, som avser klåda,
sveda, rödögdhet, tårögdhet, ”grus” i ögonen och ljuskänslighet. Dessutom kan andra problem
indirekt komma från ögonen, som till exempel huvudvärk men besvären kan gå över när man
är ledig under en helg eller på semestern. En ovanlig effekt på seendet kan uppträda i
samband med bildskärmsarbete, det kallas Mc Cullough-effekten, och avser en sorts färg efter
bild som kvarstår under flera dagar eller i enstaka fall månader. Den uppkommer när man
arbetar vid en bildskärm med färgade tecken eller ytor. Efteråt ser man komplementfärgen.
Om man till exempel arbetat med en skärm med gröna tecken ser man rosa prickar som
dansar för ögonen. Det kan vara obehagligt, men det är inte farligt och fenomenet går över.
Ögonbesvären är exempelvis direkt relaterade till hur länge man sitter och arbetar framför
skärmar. Ju längre man sitter desto vanligare blir besvären. En "brytpunkt" är även här vid
fyra timmars arbete. Inmatningsarbete, förfrågningar och dialog med datorn ger de svåraste
problemen. Ökad stress ger ökade problem.9

4.2.3.5 Stressrelaterade psykosomatiska besvär
Olika stressrelaterade symptom kan utlösas eller försvåras av dels en alltför stor arbetsmängd,
dels olämpligt utformade datorsystem och bristande stöd till användare.16 Likaså kan den
fysiska belastningen öka till exempel genom krav på tidspress i arbetet detta påverkar i sin tur
arbetsställningar och arbetsrörelser.11  Symptomen kan vara mycket skiftande och innefatta
både psykologiska reaktioner, som irritation, trötthet och sömnsvårigheter, samt fysiska
reaktioner, som muskelspänning eller magproblem.11, 16

4.2.3.6 Vi tål olika mycket
Mycket talar för att skilda individers stressregleringsmekanismer har olika känslighet
människor är alltså inte lika känsliga för stress. Dessutom är varje individ olika känslig vid
olika tidpunkter. För alla mekanismer gäller att den totala känsligheten varierar över tid, en
vecka kan man vara mer känslig än andra veckor.19 Den dos en arbetstagare får av en viss
exponering beror på en stor mängd individuella faktorer som individuell arbetsteknik, men
också konstruktionen av arbetsplatsen.11 Varje individ reagerar olika på vad vi utsätts för i vår
dagliga omgivning. Vår biologiska grundutrustning är olika. Alla får inte hösnuva när björken
blommar. Vi tål olika mycket, vi är olika bra på "coping", vilket betyder förmåga att uthärda
sin situation. Det är vårt immunsystem som måste skydda oss mot alla attackerna från vår
omgivning. Det kallas bägareffekten. Bägaren används ofta som symbol för kroppens
försvarskapacitet. Den har varit tilltagen i överkant för våra förfäder, men numera rinner vår
bägare över. Det som fyller den och som får den att rinna över kan vara allt från stress till
avgaser och smitta från förkylda arbetskamrater. Oavsett vilken droppe som får bägaren att
rinna över så blir det dessa stimuli som utlöser sjukdomssymptomen den gången.9

                                                
18 Ahrnstedt, Petter. 2002; 8
16 http://www.stimdi.se/old_web/web/konf/stimdi01/artiklar/arb.pdf. Åborg, C., et al.
9 http://www.hig.se/~finn/ergo.htm. Lindgren, Erna., Juhlin, Leena.
11 Hagberg, Mats. 1996
19 http://www.niwl.se/utb/ffm/tema/tema841.htm. Lundström, U.
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4.3 Orsak till belastningsskador

4.3.1 Begreppet belastning
Begreppet belastning förekommer ofta inom ergonomin. Det kan ha olika innebörd beroende
på i vilket sammanhang det står.

� Fysiskbelastning är belastning som påverkar muskler, leder, hjärta och blodcirkulation
� Psykisk belastning är belastning av sinnesorganen, nervsystemen minnet, känslolivet

och andra hjärnfunktioner
� Yttre belastning är de faktorer i omgivningen som påverkar individen i något

avseende. Om kroppen hålls i framåtböjd ställning med framsträckta armar utgör
armarna och överkroppens tyngd en yttre belastning på ryggen. En 40 kg säck som ska
lyftas utgör också en yttre belastning. Man kan även tala om yttre psykisk belastning,
till exempel svårtydbara instrument och koder på en bildskärm eller krävande
relationer med andra människor.

� Inre belastning är kroppens svar på den yttre belastningen. Muskler och senor spänns,
leder och diskar pressas ihop, sinnesorganen och hjärnan arbetar.

� Överbelastning är när den yttre belastningen under en kortare eller längre tidsperiod
blir så stor att människan kan ta skada.

� Relativ belastning är hur stor del av individens totala kapacitet som tas i anspråk av en
viss belastning.20

Forskningen visar entydigt att huvuddelen av sjukligheten i rörelseorganen förklaras av
samverkande mönster snarare än enskilda belastningar och riskfaktorer. Arbetsorganisation,
det vill säga sättet att fördela arbetet mellan personerna på arbetsplatsen, är av stor
betydelse.20

Ensidiga rörelser under en lång tid har visat sig innebära hög risk för skada. Vad som är lång
tid varierar från person till person och från arbetsuppgift till en annan. Varje person måste
därför bli uppmärksam på sin kropps signaler när överansträngningen ger sig till känna.20

Trots att hälsobesvären vid datorstött arbete är välkända och väldokumenterade fortsätter
människor att bli sjuka i sitt arbete. Några möjliga förklaringar är oklart ansvar, bristande
kompetens, begränsningar i användbarhetsbegreppet samt att de utvecklingsmodeller som
används vid systemutveckling inte i första hand fokuserar på arbetsmiljöproblem.16 Forskning
visar att kvinnor drabbas mer än män av bildskärmsarbete. Varken dator eller tangentbord är
utformade efter kvinnors anatomi. Till detta ska tilläggas att kvinnor tillbringar längre tid
framför skärmen och oftare i en sämre arbetsorganisation än män.19  

Det har länge varit känt att man oftare drabbas av belastningsskador om man är stressad. Den
kemiska miljön i musklerna påverkas vid statisk belastning som i sin tur kan ge upphov till
muskelsmärta. Tidigare har man tvistat om huruvida de viktigaste orsakerna till
belastningsskador är fysiologiska eller psykosociala. Idag har forskarna tillräckligt på fötterna
för att säga att även om de psykosociala faktorerna, via stressregleringsmekanismer, har
betydelse, så är de fysiologiska faktorerna viktigare för uppkomsten av belastningsskador.19

                                                
20 Statliga sektorns Arbetsmiljönämd & Previa Rikshälsan. 1995, 2; a uppl.
16 http://www.stimdi.se/old_web/web/konf/stimdi01/artiklar/arb.pdf. Åborg, C., et al.
19 http://www.niwl.se/utb/ffm/tema/tema841.htm. Lundström, U.
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Sedan länge har man vetat att om man belastar en muskel dynamiskt, till exempel springer i
skogen, produceras så kallade ämnesomsättningsprodukter, mjölksyra och liknande. Dessa
ämnen ställer normalt inte till något elände för musklerna. När man däremot utsätter en
muskel under lång tid för statisk eller repetitiv belastning eller att man arbetar i en konstig
ställning, till exempel att man spänner sig, börjar det produceras inflammatoriska substanser i
muskeln. Det är samma substanser som produceras i kroppen vid inflammationer. Det är
egentligen dessa substanser som orsakar smärtan i musklerna. Vid statiskt arbete ökar dessa
substanser i koncentration i muskeln och de börjar reta särskilda känselkroppar som finns i
musklerna. Känselkropparna fungerar så att de skickar signaler genom nervtrådarna till
nervsystemet. Nervtrådarna går till det system som reglerar små känselkroppar i musklerna
som kallas muskelspolar. Muskelspolarna styr tre funktioner i kroppen, muskelstyvheten,
musklernas koordination samt rörelse och positionssinnet (det sinne som talar om för hjärnan
var man har armar och ben).19

Det som händer med människor som utsätter sig för statisk belastning är att de kemiska
substanserna leder till att muskelspolarna får en förändrad aktivitet och då rubbas
muskelstyvheten, koordinationen, rörelse och positionssinnet. Samtidigt som substanserna
påverkar känsligheten i muskelspolarna, så signalerar de även smärta. Risken finns att det
bildas en ond cirkel där förändringen i muskelspolarnas känslighet leder till ett tillstånd där
nya substanser hela tiden produceras i muskeln. På detta sätt kan den ökade muskelstyvheten
och bildandet av smärtsamma substanser underhålla sig själva. Tillståndet kvarstår även om
man tar bort belastningen. Särskilt lätt uppstår belastningsskadan om man kombinerar olika
faktorer. Till exempel om man utsätts för både statisk eller repetitiv belastning och stress,
eller statisk belastning och en vanlig inflammation i närheten av där belastningen finns. När
man belastar statiskt blir man mindre tolerant mot stress och inflammationer i muskler och
leder.19

4.3.2 Långvarigt bundet stillasittande
Datorarbete innebär vanligtvis ett långvarigt
stillasittande. Av ett åttatimmars arbetspass sitter många
sex-sju timmar, varav cirka fyra timmar vid datorn. Vid
många datorarbetsplatser finns få andra arbetsuppgifter
som bryter det långvariga stillasittandet.9 Fördelen med
sittande arbetsställning är att belastningen på benens och
bålens muskler blir låg. Man har en stadigare position och
kan utföra mer exakta rörelser.7 Men den sittande
arbetsställningen medför att man automatiskt krummar

(böjer, vrider) ryggen. Om man flera timmar dagligen
belastar ryggen i framåtböjd ställning måste detta vara
den mest sannolika orsaken till ryggbesvär.21

Hur man skall sitta är ett kärt diskussionsämne, helt klart är att det är svårt att hitta en stol
som passar allt sittande arbete och tillfredställer alla.7 Orsaken till ryggbesvär kan vara fel
lutning av sittdynan på stolen samt att lutningen på arbetsbordet är fel eller att det inte finns
någon lutning.21 Man ska kunna sitta med upprätt överkropp, överarmarna lodräta och ungefär

                                                
19 http://www.niwl.se/utb/ffm/tema/tema841.htm. Lundström, U.
9 http://www.hig.se/~finn/ergo.htm. Lindgren, Erna., Juhlin, Leena.
7 Bjurvald, M., Peterson, N. F. 1998
21 Mandal, AC. 1982

Bild 2.  Exempel på dålig sittande
arbetsställning vid datorn.
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rät vinkel i armbågsleden. Utifrån detta ska man lätt kunna variera ställning. Bild 1 visar ett
exempel på hur man inte bör sitta när man arbetar vid datorn.

Stående arbete däremot bör kunna utföras med kroppen i upprätt, ledig, symmetrisk ställning,
utan påtagliga böjningar, vridningar eller upplyfta axlar. Det bör vara lätt att reglera höjden på
arbetsytan. Detta är nödvändigt för att arbetshöjden lätt skall kunna anpassas till olika
personer av olika längd.7

Förekomst och typ av pauser har stor betydelse för belastningen och belastningsprofilen på
skuldernackmuskulaturen.22 Vid arbete med pauser ökar funktionen hos muskulaturen oavsett
om arbetet innehåller statiska eller dynamiska kontraktioner.23 Pausernas innehåll har
betydelse, en aktiv paus kan ha större värde än en passiv paus.24 Sättet som pauser
introduceras har också stor betydelse; påtvingade oplanerade pauser kan leda till stress och
därmed ökad belastning på skuldernackmuskulaturen.25 Spontana pauser som arbetstagaren
själv väljer har stor betydelse för belastningen och upplevelse av ansträngningen.26

Även belastningen muskulärt varierar mellan olika individer med samma arbetsuppgifter.22

Vid ett lätt manuellt arbete förekommer stor individuell variation i musklerna på skuldrorna.27

Det finns naturligtvis skillnader mellan de som jobbar framför skärmen till exempel på
skillnader är kön, träning, stresstålighet, psykosocial och naturligtvis en massa andra faktorer.
Vid ensidiga arbeten och med låsta positioner för armar, ben mm hindras blodflödet till
musklerna och därmed blir syresättningen till musklerna liten. En paus på bara några minuter
gör att musklerna som har varit ”låsta” under arbetet får slappna av och blodtillförseln blir då
större till musklerna.22

                                                
7 Bjurvald, M., Peterson, N. F. 1998
22 Mathiassen, SE. 1993; 7:1-106
23 Hagberg, Mats. 1981; 51:1-7
24 Sundelin, G. 1993; 64:485-93
25 Veiersted, KB. 1994; 14:333-9
26 Hagberg, M., Sundelin, G. 1986; 29 (12): 1637-1645
27 Sundelin, G., Hagberg, M. 1992; 18 (4): 262-268
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Figur 2 Besvär och sjukdomar som kan uppstå eller förvärras vid långvarigt stillasittande

Många av hälsoproblemen med stillasittande arbete förstärks samtidig av långvarig stress.
Stresshormonerna ökar risken för till exempel hjärtkärlsjukdomar, diabetes, värk och smärta.
Besvär i leder och muskler förstärks av ogynnsamma arbetsställningar och rörelser.9 Alla
arbetar på sitt sätt och arbetsstil är ett vitt begrepp som täcker in individuell arbetsteknik, men
också hur individen hanterar stress, lär sig nytt i arbetet och hanterar arbetssociala problem.
Individuell arbetsteknik har stor betydelse för arbetsrörelser. Således finns stor variation i
arbetsrörelser i en och samma uppgift.22 Figur 2 visar vad långvarigt stillasittande kan
resultera i.

Tecknen på ohälsa kan förväntas dyka upp senare i livet efter mångårigt stillasittande. Alla
drabbas inte, och det är omöjligt att peka ut vem som kommer att drabbas. Besvär från till
exempel rygg, nacke och skuldror kan däremot komma betydligt snabbare. Ibland efter några
veckor eller månader om även andra ogynnsamma förhållanden råder, till exempel olämpliga
arbetsställningar till följd av illa anpassade möbler. Andra förhållanden kan också öka eller
minska risken. Fysisk aktivitet som till exempel motionspass på arbetet eller under fritiden,
minskar risken för de flesta ovanstående ohälsofenomen och ökar individens stresstålighet
och välbefinnande.9 Men huruvida motion är bra eller inte har också diskuterats. Vissa
undersökningar tyder på att de med ryggbesvär blir friska fortare om de motionerar
regelbundet. Men hård motion ökar samtidigt skaderisken. Så hur det förhåller sig med
ryggbesvär och motion är oklart och inte entydigt.12

                                                
9 http://www.hig.se/~finn/ergo.htm. Lindgren, Erna., Juhlin, Leena.
22 Mathiassen, SE. 1993; 7:1-106
12 Arbetslivsinstitutet 1999
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4.4 Att förebygga belastningsskador
Arbetsgivaren har enligt lag skyldighet att se till att deras anställda inte tar skada av sitt arbete
eller arbetsmiljö där de vistas. För arbetsgivare medför sjuka medarbetare också en
ekonomisk aspekt, eftersom ansvaret för rehabilitering alltmer läggs över på arbetsgivaren.10

När det gäller sjukskrivningar, rehabiliteringar och förtidspensioneringar toppar det kroniska
muskel- och skelettsmärtssyndromet listan bland de många kroniska och invalidiserande
sjukdomstillstånd som kan drabba en människa. Många får sin livskvalitet betydligt nedsatt
till följd av besvären, även om de inte slås ut från arbetslivet.28

Vi kan använda alla ergonomiska hjälpmedel som handeln har att erbjuda men det hjälper inte
om vi inte tar pauser från datorn, tiden är boven i dramat. Det räcker i allmänhet att sitta
endast 4 timmar framför datorn för att risken att drabbas av datorrelaterade skador ska öka
avsevärt. Vi är inte skapta för att sitta stilla i flera timmar så man måste lära sig att lyssna på
kroppens signaler.18 Har man en arbetssituation som underhåller smärtan i ryggen eller
nacke/skuldra, är det förstås viktigt att ta itu med detta. Företagshälsovården är ganska bra på
att ta hand om ergonomi och arbetsmiljö, men tyvärr är företagen idag mindre benägna att
satsa på friskvård och förebyggande hälsovård. Kanske innebär ett hårdare ekonomiskt klimat
på arbetsmarknaden att de anställda tvingas ta ett individuellt ansvar för att deras kroppar
skall hålla sig starka och fria från skador, och att de inte skall drabbas av stressrelaterade
sjukdomar.12

Lagar och föreskrifter kan användas för att åstadkomma ergonomiska förändringar som
minskar sjuklighet i nacke och skuldra. Alla företag måste enligt Arbetarskyddsstyrelsens
författningar om internkontroll av arbetsmiljön ha ett fungerande aktivt arbetsmiljöarbete.1

4.4.1 Bra arbetsställningar och ergonomi
Som vi nämnt tidigare är människokroppen byggd för ett rörligt och aktivt liv. Kroppen är
främst konstruerad för att gå, stå, springa, klättra och så vidare. När man är hemma så brukar
man vanligtvis ha många variationsmöjligheter till sittställningar när man ser på tv eller sitter
vid middagsbordet etc, sittställningarna brukar då variera. När man sitter vid en dator och
arbetar är sittställningarna begränsade då man vanligtvis använder sig av tangentbord, mus
och bildskärm. Naturligtvis har även datoranvändare olika sittställningar, under kortare
perioder så är det inga problem med dessa sittställningar. Men de som arbetar med datorer
sitter oftast en längre tid och man tenderar att ha en och samma ställning under den tiden man
sitter framför datorn. Vilket innebär att man inte får särskilt stor variation på sin sittställning,
det blir variationsfattigt.29

4.4.1.1 Placering/inställning av redskapen
För att få en bra arbetsställning bör armarna avlastas, detta medför i sin tur att nacke och
skuldror avlastas. Arbetsredskapen såsom bord, bildskärm och stol måste då vara rätt
inställda, speciellt när man inte har en egen arbetsplats, utan bara tar en dator som är ledig.
Man bör ställa in stol, bord, belysning och bildskärm i början av varje arbetspass.

                                                
10 Holmström, E., Eklund, M., Ohlsson, K. 1999
28 Gunvaldsen, Abusdal, Unni. 1997
18 Ahrnstedt, Petter. 2002; 8
12 Arbetslivsinstitutet 1999
1 Arbetarsyddsstyrelsen. 1999; 6:1-19
29 Arbetarskyddsnämden. 2000
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Bild 3. Exempel på en bra sittställning.
Sittande med öppen höftvinkel.

� Stolen – Under senare år har en högre sittställning alltmer börjat rekommenderas. Den
innebär en högre sitthöjd, framåtlutande sits och en öppnare vinkel i höften, vilket ger
möjlighet till ett mer dynamiskt sittande.7 Inställningen på höjden för stolsitsen skall
vara så att man kan sitta bekvämt med båda fötterna på golvet och knäna samt
höfterna skall kunna hålla en 110-120o vinkel.30 Vinkeln och höjden på ryggstöden bör
ställas in så att skuldrorna och ländryggen får bra stöd (ca 20 o). Ett exempel visas på
Bild 3.

Om man lutar sig för långt fram blir ryggen för belastad, om man däremot lutar sig för
mycket bakåt bör man använda sig av ett nackstöd annars belastas nacken i längden.
Om man har armstöd på stolen skall dessa ställas in så att armbågarna kan vila på dem
när överarmarna hänger rakt ner med armbågarna i cirka 90 o vinkel. På detta sätt kan
man avlasta axlar, skuldror och nacke. Armstöden bör inte heller vara för långt ut åt
sidorna. Den optimala arbetsställningen vid läs och skrivning, för att få så liten
belastning på ryggen som möjligt, är att sittdynan på stolen skall lutas framåt,
arbetsbordet ska ha en 10o lutning i bakkant (mot kroppen) och stoldynan ska ha en
15o lutning i bakkant.21 Skillnaden mellan läs/skrivställningen och ställningen vid
datorarbete är att arbetsbordet/tangentbordet ska ha en 10o lutning framåt (från
kroppen).31

Man kan även försöka använda en sittställning som gör att ryggraden skall få en
ställning som nästan är samma som när man står upp. Man drar då in fötterna under
stolens sittdyna och låter låren slutta nedåt en aning. Vid denna sittställning använder
man inte sig av stolsryggen då man skall sitta på den främre eller mittersta delen av
sittdynan. Något som är viktigt är att stolsdynan måste kunna vinklas framåt samt
nedåt eller åtminstone vara utformad så att låren kan lutas framåt och nedåt. Denna
sittställning kräver dock att man arbetar aktivt med rygg-, mag- och övriga
bålmuskler, för att orka hålla uppe ryggen. Därför blir det viktigt att tänka på att man
även skall låta musklerna vila till exempel genom att när man har möjlighet luta sig
bakåt i viloställning. På detta sätt kan man få en varierande sittställning.29

                                                
7 Bjurvald, M., Peterson, N. F. 1998
30 http://www.niwl.se/datorarbete/arbetsställningar.asp. Toomings, Allan.
21 Mandal, AC. 1982
31 Hedge, A., Morimonto, S., McCrobie, D. 1999; 42:1333-1349
29 Arbetarskyddsnämnden. 2000
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� Bord – För att undvika belastningsbesvär i axlar, skuldror och nacke bör höjden på
bordet vara inställt så att underarmarna kan vila mot bordsytan eller så att handlovarna
vilar på ett handlovsstöd. Om man inte använder sig av handlovsstöd och har bordet
för lågt inställt hamnar ofta handlederna i en uppåtvinklad ställning vilket kan leda till
handledsbesvär i längden.30

� Tangentbord – Bör placeras så att man undviker ”uppförsbacke” för att undvika
handledsbesvär och eventuellt smärta kring yttre armbågsknölen. Att fälla in
tangentbordets ”fötter” kan hjälpa. Om man har stöd för hela underarmarna och ett
platt (tunt) tangentbord så behöver man inte använda sig av handlovsstöd. Vid
användning av ett bord där man har tangentbordet på en utdragsskiva kan det vara bra
att använda sig av ett handlovsstöd. Om man använder sig av ett trådlöst tangentbord
kan man dessutom öka möjligheten till variation. Bild 4 visar exempel på rätt
placering för handleder och händer när man arbetar med ett tangentbord.

Bild 4.  Bra arbetsställning för handleder och händer. För låg arbetshöjd(eller högt tangentbord eller
Handlederna hålls raka och avlastas mot bordsytan. Styrdon) tvingar till olämplig uppåtböjning i handleden.

� Mus – Skall placeras så att den alltid hamnar på samma höjd som tangentbordet och så
nära tangentbordet och kroppen som möjligt. Då musen oftast är något upphöjd och
man måste vinkla handen något uppåt för att manövrera den så är det bra om man även
använder sig av en musmatta som är utrustad med handlovsstöd. Eller så skall
handleden kunna avlastas mot bordsytan. Det är även bra att handlederna hålls raka,
då utåtvridna handleder kan leda till besvär.29 Detta illustreras vid Bild 5.

Bild 5. Bra arbetsställning Utåtvridning i handlederna
för handleder och händer. kan ge besvär.
Handlederna hålls raka
och avlastas mot bordsytan.

                                                
30 http://www.niwl.se/datorarbete/arbetsställningar.asp. Toomings, Allan.
29 Arbetarskyddsnämnden. 2000
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� Bildskärm – Vid placering av bildskärmen så bör man tänka på att man skall ställa in
bildskärmen så att man kan blicka nedåt när man arbetar med skärmen. För att ögat
skall få det mest vilsamma läsläget så skall blicken vara en aning nedåtriktad när man
läser på skärmens mitt, detta läge är även bra för nacken. Avståndet till bildskärmen
skall vara på cirka en armlängds avstånd. Vid större skärmar så krävs det dock lite
längre avstånd för att få med hela skärmen i synfältet. Man bör även tänka på att
bildskärmens placering till dagsljuset. För att inte trötta ut ögat så skall man försöka
undvika alltför stora skillnader i ljusstyrka mellan skärmen och dagsljuset. Detta kan
man enkelt undvika genom att placera skärmen så att ljuset kommer från sidan.29

Exempel på hur datorn inte skall placeras illustreras vid Bild 7. Bild 6 och Tabell 2
visar/beskriver hur en korrekt arbetsställning skall se ut.

  

Bild 6.  Korrekt arbetsställning vid datorn. Bild 7. Datorn framför fönstret ger risk för bländning

Tabell 2.  Korrekt arbetsställning vid datorn

4.4.2 Att röra på sig
Många är idag medvetna om att det är en fördel att ta korta pauser då och då vid långvarigt
sittande framför datorn. Men tyvärr är det inte många som gör det eller tänker på vad de kan
göra. Det är till en stor fördel att de som sitter och arbetar vid en dator har en bra ergonomisk
stol samt arbetsbord. Trots att man använder sig av ergonomiska redskap så finns det ingen
garanti för att man inte får några belastningsskador. Det finns en mängd med
spänningsmoment som man inte kan skydda sig emot. Har man lite kontroll över sitt arbete
och inte kan reglera det särskilt mycket löper man större risk för att få belastningsskador.32

Man skall försöka att variera sittställningen ofta och helst även på olika sätt. Man kan
exempelvis luta sig bakåt och framåt, sträcka på fötterna och benen långt framåt eller lyfta
upp dem på stolens benställning. En annan effektiv variation på arbetsställning är att stå upp
och arbeta för att minska på belastningen. Detta illustreras vid Bild 8. Men det innebär
naturligtvis att man måste ha tillgång till ett höj- och sänkbart bord som man arbetar vid.33

                                                
29 Arbetarskyddsnämnden. 2000
32 Stenberg, Leif. 2000
33 http://www.niwl.se/datorarbete/stillasitt_losning2.asp. Toomings, Allan.

A= Stolshöjden så att fötterna kan vila mot golvet
B= Armstödens höjd så att underarmarna kan vila mot dem
C= Bordshöjden så att underarmar och handleder kan vila mot det. Ofta samma höjd som B
D= Avstånd till bildskärmen = 60-80 cm
G= Blickvinkel ca 20-30o nedåt
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Bild 8.  Exempel på varierande arbetsställningar vid datorarbete.

Det finns idag olika pausprogram på marknaden som man kan lägga in i datorn med råd och
förslag på rörelser. Att bara gå några steg fram och tillbaka så ofta som möjligt, sträcka på sig,
böja och töja på nacke/skuldror, armar samt rygg förebygger uppkomsten av
belastningsbesvär på ett enkelt sätt.33

4.4.2.1 Stretchning vid datorn
En mycket enkel aktivitet som kan utföras vid datoranvändningen, och som även är en
suverän lösning till belastningsskador, är stretchning. Om det används på rätt sätt kan det
förebygga många datorrelaterade besvär, och om en skada uppstått kan det underlätta
rehabiliteringen.

Med regelbunden stretchning vid mycket stillasittande perioder så kan man bland annat:
� minska muskelspänningar
� öka blodcirkulationen
� minska oro, stress och trötthet med mera.33

4.4.2.2 Fysisk träning
Om man är mycket inaktiv när det gäller fysisk träning kan detta bland annat leda till nedsatt
hållfasthet i skelett, senor, ligament och muskler. Med regelbunden fysisk träning kan det
innebära att man får mera motståndskraftigt ledbrosk och starkare skelett. Men naturligtvis
även bättre kondition och muskelstyrka som kan vara till fördel när man arbetar i denna
mekaniserade värld.34 De viktigaste musklerna som behöver hållas starka när man sitter
dagligen och länge framför en dator är benens, magens, skuldrornas och ryggens muskler.
Aktiviteter såsom promenader, cykla, simma, jogga med mera ger både kondition och styrka
vilket behövs idag med allt mer stillasittande arbeten.29

                                                
33 http://www.niwl.se/datorarbete/stillasitt_losning2.asp. Toomings, Allan.
34 Kuorinka, I. et al. 1990
29 Arbetarskyddsnämnden. 2000
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5. Resultat
Avsnittet kommer att presentera sammanställningen av enkät undersökningen från de två
olika Campusen.

5.1 Enkätresultat
Så gott som alla frågor besvarades, det var endast på två av enkäterna från Trollhättan som
hoppinstruktionerna ej hade följts. Det vill säga respondenterna hade inte angett något
svarsalternativ vid en fråga men däremot svarat på den följdfråga som följde. Om vi tittar på
svarsfrekvensen så ser vi att den är relativt hög, vilket innebär att vi inte har något stort
svarsbortfall. Antal utdelade enkäter var i Trollhättan 50 st. och vi fick tillbaka 43 st. Vilket
ger en svarsfrekvens på 86 %. I Uddevalla distribuerades också 50 enkäter ut och där fick vi
en svarsfrekvens på 94 % (47 enkäter). En trolig anledning till att vi får en högre
svarsfrekvens för Uddevalla är att undersökningen fick delas upp på två tillfällen.

5.1.1 Tid framför datorn i skolan
Något vi får ha i åtanke när man tittar på resultatet under denna punkt, är att kursutbudet
skiljer sig över de både enheterna. Det data-/systemvetenskapliga programmet vid Campus
Trollhättan har inte lika många programmeringskurser inplanerade i sin kursplan, jämfört mot
Campus Uddevallas systemvetenskapliga program.

81 % av de studerande vid Trollhättan anser att de sitter framför datorn 1-3 timmar per dag.
14 % har angett att deras tid framför datorn är så lite som mindre än 1 timma per dag. 5 %
anser att deras tid framför datorn är någonstans kring 3,5-6 timmar per dag.

För de studerande vid Uddevalla har 43 % angett att de sitter framför datorn 1-3 timmar per
dag. 11 % har angett att deras tid framför datorn är så lite som mindre än 1 timma per dag. 47
% anser att deras tid framför datorn är någonstans kring 3,5-6 timmar per dag.

Antal timmar
Uddevalla Trollhättan

 
Totalt

 
>1 h 5 11 % 5 14 % 11 12 %
1 – 3 h 20 43 % 35 81% 55 61 %
3 ,5 – 6 h 22 47 % 2 5 % 24 27 %
6,5 – 8 h       

47 100 % 43 100 % 90 100 %
Tabell 3. Tid framför datorn i skolan

5.1.2 Hur sitter studenterna i skolan?
Vid frågan: ”Hur sitter ni i skolan” och dess underfrågor så har vi valt att inte analysera och
bearbeta frågor nr 6a-c. Utan vi gick direkt på fråga nr 6d och 7. Vi frågade respondenterna
om de ansåg att de sitter bra vid sin datorarbetsplats under sina studier. Vid Campus
Trollhättan var det 70 % som ansåg att de satt bra när de studerade, 30 % ansåg att de inte satt
bra. 53 % av respondenterna uppgav också att de ansåg att stolen som de satt på var
ergonomisk

För Campus Uddevalla var siffrorna betydligt annorlunda, där svarade endast 9 % att de satt
bra när de studerade och 91 % angav att de inte sitter bra under sina studier framför datorn.
Endast 4 % uppgav att de anser att stolen är ergonomisk.
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När man tittar på de resultat som framkommer vid den här enkätfrågan så ser vi en tydlig
skillnad över de olika enheterna. Att så många som 91 % av de studerande vid Campus
Uddevalla anser att de sitter dåligt vid sina studier är något som HTU måste uppmärksamma.
Nu så vet vi visserligen att det har tillkommit en positiv förbättring för Campus Uddevalla
(nya stolar till en datasal), vilket kan leda till att datormiljön har blivit något förbättrad för de
studerande. Vi vet även att stolarna vid Campus Trollhättan idag är bättre och mer
ergonomiskt utformade än vid Campus Uddevalla, vilket kan förklara den stora skillnaden av
resultatet.

5.1.3 Finns det möjlighet att förändra utformningen av er arbetsplats?
Vid fråga 8 ”Finns det möjlighet för er själva att förändra utformningen av er arbetsplats? ”
och fråga 9”vilka möjligheter finns det att förändra er arbetsplats i skolan” Vill vi ha reda på
om respondenterna anser att de har möjlighet att påverka sin datorarbetsplats, såtillvida att de
själva lätt kan flytta tangentbordet, ändra skärmläge, förändra utrymmet för benen etc.  och i
så fall vad det är de anser sig kunna förändra.

Vid Campus Trollhättan angav 51 % av respondenterna att det fanns möjlighet för dem att
förändra sin arbetsplats. Det som de ansåg sig kunna förändra var att de kunde flytta omkring
tangentbord, mus, förändra skärmen samt ändra stolsplacering. En respondent ansåg att det
fanns gott om plats runtomkring datorn vid studierna. Det framkom också vid den här frågan
att en del respondenter saknade inställbara bord, armstöd och handledsstöd. 49 % ansåg att de
inte hade någon möjlighet att kunna påverka sin datorarbetsplats

Vid Campus Uddevalla angav 26 % att de hade möjlighet att själva kunna förändra sin
arbetsplats. Det som kunde förändras var skärmen fast inte i den mån som var behövligt. Två
respondenter uppgav att de kunde flytta tangentbordet. En respondent uppgav att det fanns två
olika stolar att välja mellan, en trästol och en mjuk stol, 74 % ansåg att de inte hade någon
möjlighet att kunna påverka sin arbetsplats.
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  Diagram 1.  Möjlighet att förändra dator
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5.1.4 Skall HTU tillhandahålla ergonomiska redskap?
Vid fråga 10 och 11 vill vi ha svar på om det idag finns ergonomiska redskap tillgängliga och
vilka dessa hjälpmedel är. De alternativ som fanns angivna att välja mellan på enkäten var, i
nämnd ordning, bildskärm, mus, stol, tangentbord och annat. Vid Campus Trollhättan angav
30 % av respondenterna att de ansåg att det idag fanns ergonomiska redskap tillgängliga vid
datorarbetsplatsen. En respondent hade angivit vid alternativ ”annat” att AC- anläggningen är
en stor ergonomisk faktor eftersom den avger och styr en behaglig temperatur. 70 % av
Campus Trollhättans respondenter ansåg att de idag inte har ergonomiska redskap
tillgängliga.

Tabellen nedan visar vilka ergonomiska hjälpmedel som respondenterna anser finns
tillgängliga idag. Man kan se att 26 % av respondenterna vid campus Trollhättan anser att
stolen är det som är mest tillgängligt för dem.

Alternativ ant.        Ant. i %
Bildskärm 5 12 %

Mus 6 14 %

Stol 11 26 %

Tangentbord 5 12 %

Annat 1 2 %
Tabell 4. Rrangordning av hjälpmedel som finns tillgängliga idag. Trollhättan

Vid Campus Uddevalla angav endast 9 % av respondenterna att de idag ansåg att det fanns
ergonomiska redskap tillgängliga och 91 % av respondenterna ansåg att de idag inte fanns
ergonomiska redskap tillgängliga.

Tabellen nedan visar Campus Uddevalla och vilka ergonomiska hjälpmedel som
respondenterna anser finns tillgängliga idag. Här kan man se att endast 2 % av respondenterna
anser att stolen är det som är mest tillgängligt för dem.

Alternativ                    ant.       Ant. i %
Bildskärm 3 6 %

Mus 2 4 %

Stol 1 2 %

Tangentbord 2 4 %

Annat - -
Tabell 5. Rangordning av hjälpmedel som finns tillgängliga idag. Uddevalla

Vi frågade också om det skulle finnas möjlighet för de studerande att kunna låna ergonomiska
hjälpmedel från skolan, (fråga 13), och i så fall vilka hjälpmedel som de skulle kunna tänka
sig att låna,( fråga 14). Vid Campus Trollhättan var det 81 % som ville att HTU skulle
tillhandahålla ergonomiska hjälpmedel för utlåning till de studerande. Av de uppräknade
hjälpmedel som vi föreslog på enkäten var det tangentbord och stol, i nämnd ordning, som var
mest önskvärt, sedan kom mus och sist efterfrågades möjligheten till att kunna låna en
ergonomisk bildskärm. Under alternativet annat fanns olika önskemål om ergonomiska
redskap som respondenterna själva föreslog, bland annat handledsstöd, dokumenthållare och
ergonomiska redskap för de studerande som har någon form av handikapp. 19 % av
respondenterna ansåg att skolan inte behövde tillhandahålla ergonomiska hjälpmedel
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För Respondenterna vid Campus Uddevalla var det hela 96 % som ansåg att HTU skall
tillhandahålla ergonomiska redskap för utlåning till de studerande. Av de uppräknade
hjälpmedel som vi föreslagit på enkäten var det för Uddevallas del en mer jämn fördelning.
Det som efterfrågades mest var stol och sedan kom i följande ordning tangentbord, mus,
bildskärm. Under alternativet annat fanns önskemål om belysning, höj och sänkbara
arbetsbord och dokumenthållare. 4 % tyckte inte att HTU skall tillhandahålla ergonomiska
hjälpmedel.

5.1.5 Besvär innan studierna vid HTU
42 % av Trollhättans population angav att de känt någon form av besvär innan studierna. Vi
ville också här veta vid vilken del på kroppen som besvären känts av. Respondenterna fick
också här ange mer än ett alternativ.  21 % av respondenterna vid Campus Trollhättan angav
att axlar och nacken var de område som de haft mest besvär av innan de började sina studier.
Sedan kom i följande ordning, handled och rygg 14 %, ögon 9 % och armbåge 5 %. Vid
alternativet ”Annat” angav 2 % att de känt besvär av fingertoppen. 56 % angav att de inte haft
någon form av besvär innan studierna vid HTU.

För Campus Uddevalla har 32 % angivit att de känt någon form av besvär innan studierna vid
HTU. 21 % angav att de känt besvär från nacken, och sedan i följande ordning, axlar 17 %,
rygg 13 %, handled 6 %, armbåge 4 % och ögon 2 %. 68 % har angett att de ej har känt av
några besvär innan studierna vid HTU. (Respondenterna kunde ange fler än ett alternativ vid
denna fråga.)
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  Diagram 2. Besvär innan Studier vid HTU

5.1.6 Besvär under studierna vid HTU
33 % av Trollhättans population angav att de känt någon form av besvär under tiden som de
studerat vid Campus Trollhättan. Vi ville också veta vid vilken del på kroppen som besvären
känts av.  Med besvär så menar vi att man kanske känt av någon form av spänningar, värk,
stelhet etc. som är relaterade med datoranvändande. Respondenterna fick under den här frågan
ange mer än ett alternativ. 21 % av respondenterna vid Campus Trollhättan angav att nacken
var de område som kändes av mest. Sedan kom i följande ordning, axlar 19 %, handled 14 %,
ögon 12 %, rygg 4 % och sist armbåge 2 %. 67 % angav att de inte känt av någon form av
besvär under tiden som de studerat vid HTU.

För Campus Uddevalla ser siffrorna betydligt annorlunda ut, där har 81 % angivit att de känt
någon form av besvär under tiden som de studerat vid HTU. 62 % angav att de känt besvär
från nacken, och sedan i följande ordning, rygg och axlar 51 %, handled 21 %, ögon 13 %,
armbåge 2 %. Ett par respondenter 6 % har angett annat besvär såsom huvudvärk och ont i
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handflatan. 19 % har angett att de ej har känt av några besvär under tiden de studerat vid HTU
(Respondenterna kunde ange fler än ett alternativ vid denna fråga.)
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  Diagram 3.Besvär under studier vid HTU

Om vi sedan tar och tittar på respektive enhet var för sig så får vi följande nedanstående
diagram. För Campus Trollhättans del så är skillnaden inte speciellt stor Här har besvären
minskat i armbåge, axlar, handled samt ögon. I nacke och rygg har det dock inte blivit någon
förändring. Vi kan dock inte med bestämdhet påstå att det är korrekt, då vi inte vet
respondenternas arbetssituation innan studierna vid HTU.
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Diagram 4. Jämförelse innan studier respektive efter studiestart vid HTU, Trollhättan

Tittar vi på resultatet för Campus Uddevalla, så ser vi att det har blivit en markant ökning av
belastningsbesvär. Framförallt för axlar handled och rygg. Vi kan även se att vid ”Annat” så
har det tillkommit besvär, vilket för Campus Trollhättan har försvunnit efter studier vid HTU.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

 A
rm

bå
ge

 A
xl

ar

 H
an

dl
ed

 N
ac

ke

 R
yg

g

   
   

Ö
go

n

 A
nn

at

Innan Studier

Vid Studier HTU

Diagram 5. Jämförelse innan studier respektive efter studiestart vid HTU, Uddevalla.
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6. Diskussion
Vi kommer i stort sett att hålla oss till samma rubricering som vi använt oss under
teoriavsnittet, detta för att underlätta för läsaren. I diskussionen kommer vi att diskutera
enkätresultatet under passande rubriker.

6.1 Ergonomi
Ergonomi är ett mycket brett begrepp. För många kanske ergonomi innebär
"kroppshållningen" för en människa vid olika arbetsuppgifter. Eller så kopplar man ordet till
ett redskap/hjälpmedel som skall underlätta arbetet. För att erhålla en korrekt ergonomisk
datorarbetsplats, är det viktigt att det uppstår ett samspel mellan människan, arbetsuppgiften
och den omgivande miljön. Det vi har lärt oss är att ett ergonomiskt tänkande ger det positiva
resultat som vi tror att alla företag samt organisationer eftersträvar. Man kan då fråga sig
varför inte fler företag och organisationer satsar mer på arbetsplatsens utformning och den
enskilde individen, när företaget/organisationen på lång sikt vinner på det.

6.2 Belastningsskador
Belastningsskador vid datorarbete uppstår genom att syretillförseln till musklerna inte är
tillräcklig. Detta medför att muskler och muskelfästen lättare blir inflammerade. Vilket i sin
tur kan leda till stress som i sin tur åter kan leda till muskelspänningar och nya
muskelinflammationer. Vi kan då lätt se att människan hamnar i en ond cirkel som kan vara
svår att ta sig ur. Även om belastningsskador orsakade av statiskt och repetitivt arbete är ett
problem som funnits under en längre tid, så har det inte uppmärksammats förrän nu på senare
år. Utvecklingen i företag/organisation och skolor har därför inte kommit så långt för att man
skall ha hunnit införa de åtgärder som behövs.

Det vi kan se av den här undersökningen är att respondenterna vid Campus Trollhättan
faktiskt har minskat sina belastningsbesvär, vilket är oerhört positivt. Det kan visserligen ha
att göra med att vi har en annan fördelning av respondenterna över terminer för Campus
Trollhättan, men det är ingenting som vi med säkerhet vet.

Det framkommer även vid enkätresultatet att majoriteten, 81 % av de studerande vid Campus
Trollhättan tillbringar 1-3 timmar per dag framför datorn i skolan och endast 5 % tillbringar
3,5 - 6 timmar framför datorn. Gentemot Campus Uddevallas studenters tid framför datorn,
vilket är 43 % som angett 1-3 timmar respektive 47 % 3,5-6 timmar. Man kan se att Campus
Trollhättans studenter tillbringar mycket mindre tid framför datorn än de studerande vid
Campus Uddevalla. Det kan bero på skillnaderna i kursutbudet vid de olika programmen,
Campus Trollhättan har inte lika många programmeringskurser som Campus Uddevalla,
vilket kan påverka studenternas tid framför datorn. Detta kan vara en av orsakerna till varför
de studerande vid Campus Trollhättan blivit mindre utsatta för belastningsbesvär. Det som har
framkommit vid den här undersökningen är att statiskt och repetitivt arbete under en längre
tid, kan ge upphov till olika former av belastningsbesvär som i sin tur kan utvecklas till
bestående belastningsskador. Då majoriteten av studenterna vid Campus Trollhättan inte
tillbringar så lång tid framför datorn i skolan, så kan det innebära att de inte hinner utsätta sin
kropp för något nämnvärd statisk/repetitivt arbete.

Den andra orsaken kan vara att grundförutsättningarna för arbetsmiljön vid de två enheterna
skiljer sig åt. Campus Trollhättan har luftkonditionering, ljusare lokaler och mer ergonomiska
stolar vilket gör att man som student kan få en mer behaglig datormiljö. Detta kan medföra att
de studerande vid denna enhet upplever sin datormiljö som mer positiv. De studerande är



28

tillfredställda med den datormiljö som finns, vilket kanske har medfört att de inte behövt
reflektera över att datormiljön eventuellt skulle kunna förbättras. Ett negativt tänkande
däremot kan medföra att studenten medvetet sitter och arbetar vid datorn på ett sådant sätt
som är mindre bra för kroppen. Siffrorna för Campus Uddevalla visar att det kan finnas en
negativ inställning till dess datormiljö, då så många som 96 % av studenterna ansåg att HTU
skulle tillhandahålla ergonomiska redskap. Utifrån detta resultat kan man tolka det som att
studenterna vid Campus Uddevalla inte är nöjda med sin datormiljö i skolan.

Man kan även se att det har skett en förbättring för de studerande vid Campus Trollhättan när
det gäller de belastningsbesvär som de känt av innan de började studera vid HTU. Från 42 %
som kände av besvären innan studierna så har denna siffra gått ner till 33 % efter det att de
börjat studera. Med dessa siffror skulle man kunna tolka det som att deras datormiljö har
blivit bättre än den de haft innan studierna, till exempel i arbetet. Om man tittar på siffrorna
för Campus Uddevalla så ser man att det har skett en markant ökning av belastningsbesvären
istället. Från 32 % till 81 %, utifrån dessa siffror kan vi endast tolka det som att Campus
Uddevalla har en sämre datormiljö, och att de studerande kan ha haft en bättre datormiljö
innan sina studier.

6.3 Orsak till belastningsskador
Förutsättningarna för att drabbas av belastningsskador är olika från individ till individ,
beroende på att vår kroppsbyggnad är olika. Många företag bekostar idag någon form av
aktivitet för att förebygga olika former av belastningsskador för sina anställda. Men i skolan
ligger ansvaret helt på den egna individen. Varje person måste bli uppmärksammad på sin
kropps egna signaler och förebygga uppkomsten av belastningsskador själv.

Som student tillbringar man mycket tid framför datorn samtidigt som man oftast har en
tidspress på sig. Man vet idag att stress påverkar uppkomsten av belastningsskador och det
kan därmed vara ett problem för studenten. En individs stresstålighet kan förbättras genom ett
enkelt motionspass på arbetet eller fritiden och därmed minska risken för belastningsskador.
Men i dagens alltmer tidspressade samhälle kanske det inte finns möjlighet att prioritera dessa
aktiviteter före andra vardagliga sysslor. Man ger sig inte tid att känna efter hur kroppen
egentligen mår då man måste uppfylla alla krav som ställs på den enskilda individen.

6.4 Att förebygga belastningsskador
Man kan utifrån teoriavsnittet utläsa bland annat att nackskador oftast uppstår vid ”lätta”
arbeten, där statisk belastning på skuldra och nacke kan bli mycket stor till exempel
bildskärms- och tangentbordsarbete. Undersökningen visar att de största ökningarna av
belastningsbesvär för studenterna vid Campus Uddevalla är runt områdena axlar, nacke, rygg
och handled.

Detta kan man motverka genom att för det första tänka på att försöka ta pauser under sitt
arbete. Det är en ekonomisk och enkel åtgärd som låter musklerna vila samt återhämta sig. Att
enbart resa sig för att kroppen skall få en annan kroppsställning, kan räcka för att musklerna
skall hinna slappna av tillräckligt för att hinna syresättas igen. Genom att sätta skrivaren i ett
annat rum får man chansen att avbryta sitt arbete framför skärmen. Att stretcha under tiden
man sitter vid datorn och arbetar, är om det används på rätt sätt ett förebyggande för
datorrelaterade besvär. Vid eventuella belastningsskador så medför detta även att det
underlättar för rehabiliteringen. För att hjälpa användarna kan företagen/organisationen
införskaffa ”paus-program” som påminner användarna att röra på sig med jämna mellanrum.
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En ytterligare enkel åtgärd är att fundera på hur man sitter vid datorn. Bara genom att tänka på
att skjuta in tangentbordet tillräckligt långt så att stöd för handled ges så underlättar man för
senorna samt musklerna i handled och underarm. Spänningar i dessa områden kan nämligen i
sin tur ge besvär i nacke och axelpartiet. Datormusens position är en annan viktig faktor som
man bör uppmärksamma att använda på rätt sätt. Den bör placeras så nära tangentbordet som
möjligt, den skall även vara i samma höjd som tangentbordet. Man skall även tänka på att ha
handleden så rak som möjligt samtidigt som hela armen bör hållas intill kroppen. Det är också
viktigt i detta läge att tänka på underarmens ställning, den får inte vridas utåt.

Genom att kontrollera så att datorskärmens höjd stämmer överens med användarens
blickvinkel, så kan man undvika de spänningar som kan uppstå i axel-/och nackregionen.
Bildskärmens placering gentemot fönster och belysning är också en faktor som man bör tänka
på. För att inte behöva anstränga ögonen i onödan, skall man helst ställa datorn på ett sådant
ställe att dagsljuset inte reflekteras på bildskärmen. Dessutom skall skärmen placeras på en
armlängds avstånd. De ovannämnda åtgärderna kan man på ett enkelt sätt införa i ett företag
eller organisation utan några extra kostnader.

Därefter finns det ett antal redskap som förenklar arbetet för datoranvändaren, såsom
ergonomisk stol, mus, tangentbord och bord. Dessa innebär naturligtvis en kostnad för
företaget/organisationen men är av yttersta vikt för att erhålla en korrekt ergonomisk
datorarbetsplats. På lång sikt kan detta innebära en vinst för det företag/organisation som
väljer att utveckla det ergonomiska tänkandet, vilket medför att sjukfrånvaron minskar.

6.5 Vad kan HTU göra för att förebygga belastningsskador
Att stolen är betydelsefull är också något som kommer fram väl i den här undersökningen.
Det kan man också utläsa ur respondenternas svar, framförallt vid Campus Uddevalla där
nästan hela underpopulationen uppgav att de ansåg sig sitta dåligt, 91 %. Om man tittar på
Campus Trollhättan så är deras siffror endast 30 %, vilket i och för sig kan tyckas högt om
man betänker på vad detta handlar om. Men det är ändå en markant skillnad. Stolarna vid
Campus Trollhättan är bättre och det kan vara en utav orsakerna till skillnaden mellan
enheterna. Den skillnaden är kanske idag inte så stor, då Campus Uddevalla har påbörjat
inköp av bättre stolar till datorsalarna, i dagsläget har Campus Uddevalla införskaffat nya
stolar till en datorsal. En annan orsak kan eventuellt vara den negativa inställningen över
datormiljön som nämnts tidigare hos studenterna på Campus Uddevalla. För att åtgärda detta
är det viktigt för HTU att försöka skapa en positiv stämning till exempel genom att lyssna på
studenternas behov över datormiljön.

Hur man sitter vid sin datorarbetsplats är som sagt viktigt, vill man inte drabbas av olika
former av belastningsskador då måste man vara medveten om vad man kan göra för att
förhindra uppkomsten av belastningsskador. Det blir särkilt viktigt för olika instanser av
högskolor att uppmärksamma. En högskola med en bra datorarbetsmiljö kan på ett effektivare
sätt konkurrera om de blivande högskolestuderande, om de kan erbjuda en bra ergonomisk
datorarbetsplats.

För att få den optimala arbetsplatsen så ska varje arbetsplats utformas utifrån den enskilda
individen vilket är omöjligt på en högskola som HTU. Att för HTU:s del kunna erbjuda de
studerande en korrekt ergonomisk datorarbetsmiljö är svårt, det kostar pengar. En fungerande
lösning skulle kunna vara att HTU tillhandahöll ergonomiska redskap för utlåning till de
studerande. 81 % av underpopulationen vid Campus Trollhättan och nästan hela
underpopulationen 96 % vid Campus Uddevalla ansåg att det var ett bra förslag. För att
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genomföra ett sådant förslag krävs givetvis fortsatta undersökningar och jämförelser över hur
man i sådana fall kan genomföra inköp av hjälpmedel och hur man sedan skall distribuera
uthyrningen av de olika hjälpmedlen. Att man ska ta flera kortare pauser är efter vår studie en
självklarhet eftersom denna lilla åtgärd kan betyda och förhindra uppkomsten av
belastningsskador. Detta är inget som HTU kan göra något åt utan det är upp till varje elev att
ta de pauser som man känner att man behöver. Det HTU däremot kan göra är att informera
eleverna om hur mycket arbetsställning och pauser betyder och vad varje student bör tänka på
vid sitt arbete framför skärmen.

Det är inte lätt att tänka på allt som man bör göra för att utforma studenternas datorarbetsplats
på bästa sätt. Som vi kan se av den här undersökningen så är datormiljön bättre vid Campus
Trollhättan än vad den är vid Campus Uddvalla, varför det är så kan tänkas bero på många
orsaker. En orsak kan vara att det i dagsläget inte är riktigt bestämt över hur Campus
Uddevallas framtid ser ut. Diskussioner finns att högskolorna skall samlas vid en och samma
enhet. I och med detta så skjuts kanske eventuella förändringar och förbättringar av
datormiljön framåt i tiden.

7. Slutsats
Att man redan under sin utbildningstid skall kunna kräva en riktig ergonomisk datormiljö
borde egentligen vara en självklarhet, men nu är det inte så enkelt. Alla studenter är olika och
har olika förutsättningar för att utveckla olika typer av belastningsskador. Om HTU skulle
försöka att bemöta den enskilda studentens behov över vad som bäst behövs till just dennes
datorarbetsplats, skulle det bli en stor kostnad för HTU. Trots detta är det ändock av yttersta
vikt att HTU ger sina studerande möjligheter till att få en sådan korrekt samt ergonomiskt
utformad datorarbetsplats som möjligt. Detta för att undvika att de studerande redan under sin
studietid lägger grunden för de eventuella belastningsbesvär som en datoranvändare kan
drabbas av.

Det vi lärt oss är att ett ergonomiskt tänkande kan ge det positiva resultat som eftersträvas i
dagen samhälle, både för företag och olika former av utbildningsinstanser. Hur man sitter vid
sin datorarbetsplats är som sagt oerhört viktigt. Sitter man på ett felaktigt sätt så kommer det
så småningom att otvivelaktigt leda till någon form av besvär. En sådan enkel sak som att
skjuta in tangentbordet tillräckligt långt gör att man underlättar för handled och underarm,
som i sin tur underlättar för nacke/axelparti som i sin tur underlättar för … det ena leder oftast
till det andra. Kroppen är ett komplext verktyg, uppstår det besvär vid t ex handled/underarm
så får man snart besvär någon annanstans. Det är lätt att hamna i en ond cirkel om man
ingenting gör. Det som har framkommit vid denna undersökning är att statisk och repetitivt
arbete under en längre tid, kan ge upphov till olika former av belastningsbesvär som i sin tur
kan utvecklas till bestående belastningsskador. Undersökningen har tydligt visat att
belastningsbesvären har ökat för studenterna vid Campus Uddevalla, gentemot Campus
Trollhättan där en minskning har skett.

Om HTU kan erbjuda en bra ergonomisk datorarbetsmiljö, då kommer de också att bli en
högskola som på ett bättre sätt kan konkurrera med övriga högskolor om de blivande
högskolestuderande. Därför är det oerhört viktigt att HTU undersöker möjligheterna för hur
de på bästa sätt kan förbättra datormiljön för de studerande, men även hur det skall informera
studenterna vad de själva kan göra för att undvika att drabbas av belastningsbesvär.



31

7.1 Förslag till åtgärder för HTU
En god början är att HTU informerar sina studerande om hur man ska sitta vid sin
datorarbetsplats samt vad de studerande själva kan göra, som t ex stretching och pauser. En
annan åtgärd vore att lägga ”Belastnings Ergonomi” som ett delmoment i en kurs. Detta för
att de studerande skall få en uppfattning om vad belastningsergonomi är för något och hur de
själva med enkla medel kan förebygga uppkomsten av belastningsbesvär. Det är enkla
åtgärder som inte innebär någon kostnad för HTU

Att HTU tillhandahåller ergonomiska redskap för utlåning är ett annat förslag som av den här
undersökningen har fått ett positivt gensvar från respondenterna. Men den mest omfattande
och också den mest optimala åtgärden är, att HTU ser till att datormiljön för de studerande har
de korrekta grundförutsättningar som behövs för att betraktas som ergonomisk. Med det så
menar vi att HTU köper in de ergonomiska redskap som borde finnas tillgängliga vid varje
datorarbetsplats, såsom ergonomisk stol, tangentbord, mus, skärm och bord. Dessa åtgärder
innebär visserligen en kostnad för HTU, men på lång sikt så borde det innebära en vinst för
HTU, det blir en högskola än mer att räkna med om de kan erbjuda de studerande en bra
ergonomisk datorarbetsmiljö.

7.2 Förslag till vidare forskning
Att HTU gör vidare forskningar över datormiljön för att bemöta de ergonomiska behov som
eftersträvas alltmer. Utöver detta kan HTU också utföra en undersökning över de tre
enheterna Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg, för att fånga in helhetsperspektivet av
datormiljön. Då enheterna i dagsläget har olika grundförutsättningar samt kanske olika behov
för hur datormiljön skall vara utformad, borde man eventuellt utföra undersökningen så man
skiljer de tre enheterna åt. Detta för att få insikt i varje enhets enskilda behov och vad man
eventuellt kan förbättra på respektive enhet.
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Ordlista

Antropometriska Måttuppgifter på människors kroppsdimensioner

Astenopi En allmän ansträngning av ögonen.

Coping Förmåga att uthärda sin situation35

Kontraktioner sammandragningar

Mellankotskivorna Diskarna - en ring av kraftig bindväv med en mjuk kärna i mitten.

Monotont arbete Enformigt arbete

Muskuloskeletal muskler och skelett tillsammans

Okulära besvär Avser klåda, sveda, rödögdhet, tårögdhet, ”grus” i ögonen och
ljuskänslighet.

Repetitiv Har karaktären av en upprepning, repetitorisk.35

Statisk Stillastående, oföränderlig35

Statisk belastning Med statisk belastning menas ensidiga rörelser med anspänningar i
musklerna utan avslappning.

Symmetrisk Som kan delas i två likformiga delar. I fråga om harmoniskt
förhållande dels mellan delar sinsemellan, dels mellan helhet och
delar.35

Trapetzius Den stora muskeln i bröstryggen som även går upp i nacken.

Visuella Som avser synen, syn-35

                                                
35 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. Svenska Akademins Ordbok
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 Bilaga - Enkät

Sitt vackert på HTU!
En kvantitativ undersökning om HTU:s datormiljö.

Detta är en undersökning som syftar till att undersöka datormiljön vid HTU. Materialet
kommer att användas till vår kommande C-uppsats.

För att underlätta vad begreppet ergonomiskt redskap innebär kommer här följande förklaring
för dem som är intresserade.

Ergonomi - läran om kroppens funktioner under arbete.

Med termen ergonomiska redskap så menar vi allt som kan underlätta för ditt datorarbete som
t.ex. tangentbord, mus, stol, dokumenthållare m.m. Vi menar dock inte att vilket tangentbord
som helst är ett ergonomiskt redskap. Ett ergonomiskt redskap skall vara utformad och
designad på ett speciellt (och oftast även utmärkande) sätt som gör att arbetet med datorn
förbättras. (Inte på ett tekniskt utan på ett fysiskt sätt.)
Ett tangentbord som är ergonomisk utformat kan t.ex. se ut på detta vis.

Med en ergonomisk stol skall ni bl.a. kunna ställa in:
� höjd
� rygg
� sittdyna (tippa fram och bak)
� nacke
� armstödet

Arbetsstolen skall vara stadig och lätt att justera. Stolens sitthöjd, sits-lutning, sittdjup och
lutning/höjd av ryggstöd skall vara individuellt anpassade. Armstöden skall vara lättjusterade.
För att ge möjlighet till maximalt varierande sittställning är det en fördel om stolen är försedd
med gungfunktion. Denna funktion skall kunna låsas.

 Ett exempel på hur en ergonomisk stol kan s ut.
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1. Är ni en man eller kvinna?
( ) Man
( ) Kvinna

2. Markera vilken åldersgrupp ni tillhör.
( ) -25 år
( ) 26-35 år
( ) 36-45 år
( ) 46-55 år
( ) 56 år-

3. Vilken enhet tillhör ni?
( ) Uddevalla
( ) Trollhättan

4. Ange hur många terminer ni har läst vid den angivna enheten?
Svar:____________________________________________________________________

5. Hur många timmar i snitt sitter ni framför datorn per dag i skolan?
(Kom ihåg att du både läser och skriver med hjälp av datorn)
( ) Mindre än 1 h
( ) 1 – 3 h
( ) 3 ,5 – 6 h
( ) 6,5 – 8 h
( ) Mer

6. Hur sitter ni i skolan (framför datorn)?

A) Är din stol klädd (klädd med sittdyna, klädd  stolsrygg )?
( ) Ja
( ) Nej

B) Är din stol inställbar?
( ) Ja
( ) Nej

C) Finns det någon stolsrygg på stolen?
( ) Ja
( ) Nej

D) Är den ergonomisk?
(För förklaring av vad en ergonomisk stol innebär, se försättsblad.)
( ) Ja
( ) Nej

7. Anser ni att ni sitter bra?
( ) Ja
( ) Nej
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8. Finns det möjlighet för er själva att förändra utformningen av er arbetsplats?
(Ex. utrymme för att flytta tangentbordet så att stöd för handled kan ges.)
 ( ) Ja
( ) Nej
(Vid svar: Nej gå vidare till fråga 10.)

9. Vilka möjligheter finns det att förändra er arbetsplats i skolan?
Svar: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________

10. Finns det idag ergonomiska redskap tillgängliga vid er arbetsplats?
( ) Ja
( ) Nej

11. Om ni svarade ”Ja” vid fråga 10, vilket eller vilka ergonomiska redskap finns då
tillgängliga?
( ) Bildskärm
( ) Mus
( ) Stol
( ) Tangentbord
( ) Annat: ________________________________________________________________

12. Vet ni om det finns möjlighet att låna ergonomiska redskap från skolan?
( ) Ja
( ) Nej
Vid ”Ja” ange vilket/vilka: __________________________________________________
________________________________________________________________________

13. Vill ni att skolan skall tillhandahålla ergonomiska redskap?
( ) Ja
( ) Nej

14. Om ni svarade ”Ja” vid fråga 13, vad skulle vara mest önskvärt?
(Rangordna följande alternativ där 5 är det högst önskvärda och ett det minst önskvärda.)
( ) Bildskärm
( ) Mus
( ) Stol
( ) Tangentbord
( ) Annat: _____________________________________________________________
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15. Har ni känt av någon form av besvär under tiden ni studerat vid HTU?
(Med besvär menar vi att man kanske känt av spänningar, värk, stelhet etc. som är
relaterade med datoranvändandet.)
( ) Ja
( ) Nej

16. Sätt kryss för de områden ni känt något besvär vid. Mer än ett svar är tillåtet.’
 ( ) Armbåge
( ) Axlar
( ) Handled
( ) Nacke
( ) Rygg
( ) Ögon
( )
Annat__________________________________________________________________

17. Har ni känt någon form av besvär innan ni började studera vid HTU?
(Med besvär menar vi att man kanske känt av spänningar, värk, stelhet etc. som är
relaterade med datoranvändandet.)
( ) Ja
( ) Nej

Sätt kryss för de områden ni känt besvär vid, innan studierna vid HTU. Mer än ett
svar är tillåtet.
( ) Armbåge
( ) Axlar
( ) Handled
( ) Nacke
( ) Rygg
( ) Ögon
( ) Annat_________________________________________________________________

Tack för er medverkan!


