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Sammanfattning
Att arbeta framför dator har blivit allt vanligare och allt fler arbetar stor del av sin
arbetsdag framför en bildskärm. De arbetsrelaterade besvären i samband med
detta ökar. Arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och olycksfall vilket bland annat
kan göras genom att riskbedöma synergonomiska förhållanden på
kontorsarbetsplatsen.
Syftet med examensarbetet var att undersöka hur individer med respektive utan
ögon- eller nackbesvär vid bildskärmsarbete på kontor uppfattar sina
belysningsförhållanden i relation till hur en ergonom som utbildats inom
synergonomi och belysning under en 9 dagars utbildning bedömer
belysningsförhållandet.
Data är insamlat av 48 ergonomer och arbetsmiljöingenjörer som riskbedömt 204
bildskärmsarbetsplatser på olika kontor med hjälp av en ny synergonomisk
riskbedömningsmetod.
Resultatet visar att det finns flera starka samband mellan ergonomens bedömning
och individens uppfattning av belysningsförhållandena, exempelvis gällande
allmänbelysningen och bländningen. Ergonomen uppmärksammar dock fler
risker än vad individen gör. Individer med ögonbesvär rapporterar i högre grad
besvär med sina belysningsförhållanden på kontoret jämfört med individer utan
besvär och den belysningsrelaterade faktor som har störst betydelse för om
individen anger ögonbesvär är ergonomens bedömning och individens
uppfattning av bländning/starka lampor. Individer med nackbesvär rapporterar
inga större besvär med belysningsförhållandena i motsatts till ergonomen som
rapporterar risker med både bländningen och allmänbelysningen.
Nyckelord: riskbedömning, bländning, kontorsarbete, muskuloskeletala besvär
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Abstract
Working in front of visual display units, VDU, has become more and more
common and an increasingly number of office workers spend a larger part of their
working day in front of a monitor. Thus, work-related eye disorders associated
with VDU use increase. Employers has a responsibility to prevent accidents and
sickness among their employees, which partly can be done by risk assessments of
visual ergonomic conditions at the office workplace.
The purpose of this master thesis was to investigate how VDU office workers
with, or without, eye- or neck problems perceive the lighting conditions in relation
to how an ergonomist who has gone through a nine-day visual ergonomics
education, assess the lighting.
Data has been collected by 48 ergonomics specialists and work environment
engineers who risk assessed 204 VDU stations at different offices in Sweden
using a new visual ergonomics risk assessment method.
The results showed several strong connections between the assessment made by
the trained technician and the individual VDU workers perception of lighting
conditions, such as the general lighting and glare. The technician noticed however
more risks than the individual worker did.
VDU workers with eye-strain reports more problems with their lighting
conditions in the office compared to those without eye-strain. The technician’s
assessment of glare, and the individual VDU worker´s experience of strong lights
hade the most impact on reported eye-strain. VDU workers with neck pain did not
report any problems with their lighting conditions in contrast to the technician
who reported an increased risk at both general lightning and glare.
Keywords: risk assessment, glare, office work, musculoskeletal disorders
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Förord
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resans gång. Mina kollegor på VarnumHälsan AB för uppmuntran och gott stöd
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1

Inledning

I detta avsnitt ges en kort bakgrundsbeskrivning kring faktorer som utmynnat i
examensarbetets frågeställningar.
Användningen av dator i arbetet har ständigt ökat sedan 1993 och bland kvinnor
har det mer än fördubblats fram till 2015. Av alla anställda i Sverige år 2015
arbetade 80% med bildskärmsarbete varav 18% arbetade nästan konstant framför
en dator. Enligt Arbetsmiljöverket har de arbetsrelaterade problemen ökat bland
bildskärmsarbetare och det blir vanligare med stress, bristande välbefinnande och
sänkta arbetsprestationer. Flera av dessa problem kan kopplas ihop med brister i
arbetsorganisation och arbetsförhållanden (Arbetsmiljöverket 2015a).
Det finns studier som visar att mellan 75–90% av dem som arbetar vid
bildskärmsarbetsplatser rapporterar ögonbesvär och huvudvärk (Anshel 2005). I
en studie från 2005 framkom att självrapporterad muskuloskeletal smärta/obehag
från nacken uppgick till 58% och visuell stress hos 47% bland bildskärmsarbetare
(Woods 2005).
Människan förlitar sig till stor del på synen för att tolka omvärlden. Hur synen
används kan påverka inlärning och prestationsförmågan på arbetet (Anshel 2007).
Synen tar emot upp till 80% av våra sinnesintryck och är alltså en stor del av vårt
informationsflöde (Nylén 2012). Uttrycket ”Ögonen styr kroppen” innebär att
våra ögon är så styrande att kroppsställningen anpassas för att se så bra som
möjligt. Det sker oftast automatiskt och är en anledning till att människan ofta
befinner sig i arbetsställningar som leder till spänningar i nacke, axlar, rygg och
armar. En belysning som inte är anpassad till individ, arbetsuppgift och miljö kan
även påverka arbetsprestationen (Toomingas 2014) och därmed även
motsvarande produktivitets- eller kvalitetsförlust (Arbetsmiljöpolitiska
kunskapsrådet 2009). Genom att ha förståelse för vilka möjligheter som finns för
att skapa en effektiv synergonomisk miljö kan även förhållandet mellan komfort,
hälsa och produktivitet bli synligt (Anshel 2007).
Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvar för att förebygga ohälsa och
olycksfall på arbetsplatsen bland annat genom att minimera
belastningsergonomiska risker. År 2012 kom Arbetsmiljöverkets reviderade
föreskrifter om belastningsergonomi och där finns nu krav på att även
synförhållanden ska riskbedömas för att undvika undermåliga synförhållanden
7

som kan påverka arbetsställningar och arbetsrörelser negativt (Arbetsmiljöverket
2012). Företagshälsovården är en vanlig aktör som utför riskbedömningar och i
dagsläget finns det inga väletablerade metoder för att bedöma
belysningsförhållandens inverkan på arbetsställningar och arbetsrörelser.
De viktigaste faktorerna för att förebygga besvär och arbetsskador vid
bildskärmsarbete är att se över hur utrustningen är utformad, placerad och hur den
används (Arbetsmiljöverket 2015a; Osterhaus et al. 2015) men även individens
synförmåga är viktig att ha i beaktan (Osterhaus et al. 2015). Riskbedömningen
på arbetsplatsen är således central men det saknas utarbetade metoder och därmed
personell kompetens för att utföra denna riskbedömning.
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2

Syfte och frågeställningar

I detta avsnitt beskrivs syfte och frågeställningar för examensarbetet samt vilka
avgränsningar som gjorts. Vidare förklaras dispositionen av arbetet.

2.1 Syfte
Att undersöka hur individer med respektive utan ögon- eller nackbesvär vid
bildskärmsarbete på kontor uppfattar sina belysningsförhållanden i relation till
hur en ergonom som utbildats inom synergonomi och belysning under en 9 dagars
utbildning bedömer samma belysningsförhållanden.

2.2 Frågeställningar
-Finns
det
ett
samband
mellan
ergonomens
bedömning
av
belysningsförhållanden och individens uppfattning av sina belysningsförhållanden?
-Hur bedömer ergonomen belysningsförhållanden hos individer med respektive
utan ögon- eller nackbesvär?
-Hur uppfattar individer med respektive utan ögon- eller nackbesvär sina
belysningsförhållanden?

2.3 Avgränsningar
Analyserade data gäller enbart bildskärmsarbete på kontorsarbetsplatser.
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2.4 Disposition
I examensarbetets första kapitel ges en kort bakgrund till faktorer som mynnat ut
i examensarbetets frågeställningar. Kapitel 2 behandlar syfte, frågeställningar och
avgränsningar i examensarbetet. Den teoretiska bakgrunden i kapitel 3 belyser
aspekter på synergonomi, belysningsförhållande vid bildskärmsarbete,
riskbedömningar samt besvär från ögon och nacke i samband med
bildskärmsarbete. Avsnittet avslutas med en MTO-modell. I kapitel 4 beskrivs
genomförandet och vilken metod som använts. Resultatet beskrivs i kapitel 5 och
därefter följer en diskussion av metod och resultat i kapitel 6. Slutsatser och
rekommendationer avslutar kapitel 7. Referenslista återfinns i kapitel 8. Två
bilagor följer, bilaga 1 är inbjudan till deltagande i den synergonomisk utbildning
som legat till grund för den studerade metodiken och bilaga 2 är en kopia på
Informations- och samtyckeskravet som deltagare i studien skrivit på.
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3

Teoretisk bakgrund

I detta avsnitt ges en teoretisk bakgrund om vad som finns beskrivet i litteraturen
gällande aspekter på synergonomi, belysningsförhållanden vid bildskärmsarbete,
riskbedömningar samt besvär från ögon och nacke i samband med
bildskärmsarbete. Avsnittet avslutas med en MTO-modell.

3.1 Introduktion till synergonomi
Synergonomi handlar om att optimera hälsa, synförutsättningar och
produktionsförmåga. Nordiska Ergonomisällskapets definition av synergonomi
lyder:
”Synergonomi är en multidisciplinär vetenskap gällande synprocesser och hur
dessa påverkar interaktionen mellan människa och hennes omgivning.
Disciplinen omfattar även teoretiska principer, data och metoder för design i
avsikt att optimera människans välbefinnande och funktion. Ämnesområden är
synmiljön, belysning och synkrävande arbete, synsystemets funktion och
funktionsstörningar, ögonbesvär samt säkerhet, synkorrektion och
synhjälpmedel” (Nylén 2012).

3.2 Belysningsförhållanden vid bildskärmsarbete
Datorarbetsplatsens design ökar i sin komplexitet. Idag finns det minst tio olika
professioner som kan delta i arbetsplatsens utformning och design eller som har
kunskap om hur dess komfort, säkerhet och effektivitet kan förbättras (Long &
Helland 2012). Professioner som kan bidra till datorarbetsplatsens utformning är
ergonom, optiker, psykolog, ingenjör, arbetsmiljöingenjör, arkitekt och
ljusdesigner för att nämna några. Det finns en risk att lösningen på det
synrelaterade problemet inte blir optimal för individen med så många olika
professioner, som ser olika aspekter, såvida inte ett väl fungerande samarbete
etableras.
På arbetsplatser med bildskärmsarbete förekommer ofta olika arbetsuppgifter,
såsom läsning på bildskärmen, skriva på tangentbordet och papper samt läsning
vid sidan av skärmen. Belysningen bör därför anpassas efter flera arbetsuppgifter
och för arbetsområdet, synuppgiften och rumsförutsättningarna med hänsyn taget
till de belysningsrekommendationer som finns i standarder (Ljuskultur 2013) och
arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket 2012).
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I Standarden SS-EN 12464–1 Ljus och belysning- belysning på arbetsplatser
inomhus, beskrivs en rad kriterier för belysningsplanering. Tre mänskliga
grundläggande behov i form av synkomfort, synprestation och säkerhet bör enligt
dessa belysningskrav uppfyllas. Viktiga parametrar för belysningsmiljön med
hänsyn till artificiell belysning och dagsljus är luminansfördelning,
belysningsstyrka, ljusets riktning, ljusets variation (nivå och ljusfärg),
färgåtergivning och ljusets färgkaraktär, bländning och flimmer. Förutom
belysningen finns det andra visuella, ergonomiska parametrar som påverkar
synprestationen såsom uppgiftens egenskaper (storlek, färg, form, läge med mera)
och ögats anpassningsförmåga hos individen (CEN 2011).
Som nämnts tidigare är det arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa och
olycksfall på arbetsplatsen bland annat genom att minimera
belastningsergonomiska risker. I arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens
utformning 2009:4 rekommenderas bland annat följande;
”Belysningen ska anpassas till de arbetandes olika förutsättningar och de synkrav
som arbetsuppgifterna ställer. Belysning ska ha en för den enskilde lämplig
fördelning och riktning. Bländning ska undvikas så långt det är möjligt.”
(Arbetsmiljöverket 2009).
I föreskriften Arbete vid bildskärm (Arbetsmiljöverket 1998) finns ytterligare
beskrivet de rekommendationer som gäller för syn- och belysningsförhållanden,
bildskärmsarbete och för arbetsplatsens utformning.

3.2.1 Belysningsstyrkan
Belysningsstyrkan anger det ljus som faller mot en viss yta och mäts i Lux, se
figur 1.
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Figur 1. Belysningsstyrka kontra luminans mot en yta. Per Nylén, Arbetsmiljöverket.

En väl avvägd belysningsstyrka är avgörande för vår förmåga att se föremål med
skärpa (Nylén 2012). När belysningen är bristfällig vill människan underlätta för
sitt seende och intar då mycket besvärliga positioner för övriga kroppen. Detta
kan ge besvär i rörelsestödjeapparaten (Zetterberg et al. 2013) och risken ökar att
arbetsuppgiften inte löses korrekt (Nylén 2012). En bristfällig belysning som inte
är anpassad till individen kan öka risken för att drabbas av trötthet, huvudvärk,
smärta i nacke och skuldra (Zetterberg et al. 2013). Rekommenderade värden för
belysningsstyrkan i det inre arbetsområdet, se figur 2, finns i standarden SS-EN
12464–1 och för kontor gäller 500lux (CEN 2011).

Figur 2. Illustration över de olika arbetsområdena i synfältet. Per Nylén Arbetsmiljöverket.

För stora skillnader mellan belysningsstyrkorna i rummet kan orsaka visuell stress
och obehag (Ljuskultur 2013) och det är därför viktigt att belysningen anpassas
efter individen och dess behov. Behovet av belysningsstyrka förändrar sig med
åldern. På grund av linsens naturliga åldrande behöver en 60-åring cirka tre gånger
så mycket mer ljus som en 20-åring (Nylén 2012).
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3.2.2 Allmänbelysning
Begreppet allmänbelysning innefattar om det finns indirekt och direkt ljus från
allmänbelysningen, i vilken riktning arbetsbelysningen har mot arbetsytan och om
det går att förändra belysningsstyrkan på grupp eller individnivå. Ljuskällans
färgåtergivning ska enligt 13 § AFS 2009 ska vara lämplig för arbetsuppgiften
(Arbetsmiljöverket 2009).

3.2.3 Luminans
Luminans är det ljus som reflekteras från en belyst yta t.ex. en skrivbordsyta, eller
det ljus som en lysande yta avger t.ex. från en bildskärm, se figur 2. Luminans
mäts i candela/m2. När luminansvärdet mellan närliggande ytor skiljer sig för
mycket upplever individen detta som bländning. Även om belysningsstyrkan är
oförändrad kan luminansen skilja sig väsentligt beroende på ytans förmåga att
reflektera ljus. Mörka ytor reflekterar lite ljus medan ljusa ytor reflekterar mycket
ljus. Det finns i motsats till belysningsstyrkor, inga rekommendationer på
kvantitativa luminanser för olika former av yrkesarbete, men däremot gällande
balansen mellan närliggande ytor. För att få bra förhållande mellan luminanser på
närliggande ytor och därmed undvika kontrastbländning rekommenderas ett
förhållande från arbetsobjektet till omgivande ytor på 5:3:1. Alltför mörka
förhållanden runtom arbetsobjektet som gör att ögat måste adaptera sig ofta kan
således ge ökad trötthet och även huvudvärk (Nylén 2012).
Bländning uppstår när en armatur eller yta i rummet är märkbart ljusare än
rummets omgivning. Ögat utsätts då för ett starkare ljus än det är adapterat för.
Äldre människor är känsligare för bländning på grund av att linsen grumlas och
pupillen blir stelare med åldern och adaptionsförmågan minskar (Ljuskultur
2013; Nylén 2012).
Bländning kan delas in i två olika typer nämligen synnedsättande bländning och
obehagsbländning. Dessa kan förekomma samtidigt eller separat. Synnedsättande
bländning är direkt eller reflekterande ljus från solen, från ett fönster eller från
dåligt avskärmade ljuskällor. Den synnedsättande bländningen kan även uppstå
om ett objekt i närheten av synriktningen har väsentligt högre luminans än vanligt
inom synfältet. Denna typ av bländning förebyggs enklast genom avskärmning av
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ljuskällorna eller det starka solljuset. Obehagsbländningen kan uppstå direkt eller
efter en längre tid exponering om ljuskällor och ljusarmaturer har högre luminans
än vad ögat kan adaptera. Risken för störande bländning ökar ju närmare ögat den
lysande ytan är. Obehagsbländning kan också komma från fönster. Denna typ av
bländning förebyggs genom att undvika blanka och speglande material, använda
matta reflektorer och armaturer med större lysande yta eller genom att öka
ljusheten på rummets väggar och tak (Ljuskultur 2013).

3.2.4 Synergonomiska aspekter som inte behandlas i examensarbetet
För att begränsa examensarbetets fokus och i detalj analysera inverkan av de
belysningsfaktorer som behandlas har flera relevanta synergonomis faktorer valts
bort: flimmer, typ av armatur och vilket ljusfördelningskurva den har, dess
placering, arbetsplatsens placering i rummet, dagsljus och individens synförmåga.

3.3 Riskbedömningar
I en litteraturöversikt från 2015 beskrivs att den samlade synergonomiska miljön
ska göra det möjligt för arbetstagaren att se och utföra arbetsuppgifter utan att
orsaka onödig belastning för ögonen eller andra delar av kroppen. De visuella
förhållanden för bildskärmsarbete är komplexa och omfattar flera faktorer som
måste kontrolleras väl, exempelvis belysning, design av dator och dess skärm,
skärmens placering och orientering i rummet, reflektioner från arbetsytor,
färgtemperaturen i rummet och den anställdes synförmåga (Osterhaus et al. 2015).
Det kan vara svårt att riskbedöma arbetsplatser trots att ergonomen har både
kunskap och erfarenhet. I en nyligen publicerad studie där ergonomer vid
upprepade tillfällen fått bedöma ett arbetsmoment utfört med armarna så
rekommenderas bedömaren att använda systematiska riskbedömningsmetoder i
högre utsträckning för en ökad reliabilitet (Eliasson et al. 2017).
Det finns även studier som utvärderat effekten av ergonomiska interventioner där
arbetstagaren själv bedömt sin arbetsplats. Mekhora et al. (2000) har utvärderat
långtidseffekten av ergonomiska interventioner bland bildskärmsarbetare med
nack/skulderbesvär. Interventionen var att individen själv anpassade sin
arbetsplats genom enkla material och protokoll. Författarna kom fram till att
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studien stödjer användandet av enkla material för att anpassa arbetsplatsen efter
ergonomiska rekommendationer. Denna insats kan räcka för att reducera
obehagsnivå hos personer med spänningar i nacken. Författarna skriver att de
rekommendationerna för ergonomiska preventionen som finns i litteraturen inte
är samstämmig och svår för novisa att förstå och menar vidare att det är kostsamt
att ta in ergonom för företag och att det därför behövs enkla instruktioner
(Mekhora et al. 2000).

3.4 Ögats uppbyggnad och funktion
Med kunskap kring ögats anatomi och funktion underlättas förståelsen kring hur
arbetsplatsens belysning påverkar arbetstagaren och därmed hur belysningen kan
utformas. Ögats funktion är att skapa en skarp avbild av omgivningen. När ljuset
från ett objekt först når ögat träffar den hornhinnan där huvuddelen av ljusets
finjustering sker. Ljuset passerar genom pupillen, linsen, glaskroppen och till
näthinnan där de ljuskänsliga receptorerna tappar och stavar finns. Nervsignalerna
från fotoreceptorerna leds därefter via ett antal omkopplingscentra vidare till
hjärnans syncentrum som är placerat i bakhuvudet. Här uppkommer ett medvetet
visuellt intryck av vår omgivning (Nylén 2012). Hänsyn behöver tas till vilken
arbetsuppgift arbetstagaren ska utföra, hens synförmåga samt hur arbetet är
organiserat så att arbetstagaren får korrekt information och inte tröttas av för stor
synansträngning eller bländning (Hägg, G; Ericson, M; Odenrick 2015).

3.5 Kön- och genusskillnader
Kvinnor har ett lägre medelvärde än män för ögats position i höjdled. Detta gäller
både i sittande och vid stående (Hanson et al. 2009) vilket skulle kunna medföra
att kvinnor utsätts för andra risker från belysningsförhållandena än män. Kvinnan
hamnar oftare under den nivå där ljuskällan i takarmaturen skärmas av, till
exempel av armaturhöljet eller dess raster. Det skulle även kunna finnas
genusskillnader i den naturliga avskärmningen som kvinnor, som använder sig av
mascara, får av de längre/tätare fransarna eller av en lugg (Arbetsmiljöverket
2016). Synnedsättningar är vanligare hos kvinnor än hos män och ökar med
stigande ålder. Detta kan ha både biologiska och socioekonomiska orsaker
(Zetterberg 2016).
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3.6 Förekomst av besvär vid bildskärmsarbete
Tidigare studier rapporterar varierande grad av förekomst av ögon- och
nackbesvär i samband med det synkrävande arbete som bildskärmsarbete är. I en
studie på callcenteroperatörer fann man via enkät att 6% rapporterade ansträngda
ögon och 46% nack/skulderbesvär. 21% rapporterade besvär med både ansträngda
ögon och nack/skulderbesvär. Resultatet indikerar att personer med ansträngda
ögon har en ökad sannolikhet att även rapportera nack/skulderbesvär. Kvinnligt
kön, upplevd stress och ångest, socialt stöd och datorproblem var associerade med
kombinationen av besvär (Wiholm et al. 2007). Det finns andra studier som visar
att mellan 75–90% av dem som arbetar vid bildskärmsarbetsplatser rapporterar
ögonbesvär och huvudvärk (Anshel 2005). I en annan studie från 2005 framkom
att den självrapporterade muskuloskeletala smärtan/obehaget från nacken uppgick
till 58% och den visuella stressen hos 47% bland bildskärmsarbetare (Woods
2005; Rosenfield 2011). Rosenfield rapporterar att mellan 64–90% av
bildskärmsarbetare upplever ögonbesvär (Rosenfield 2011).

3.6.1 Ögonbesvär i samband med bildskärmsarbete
Då datorerna blir en allt större del av vår vardag, är det fler och fler människor
som upplever olika ögonsymtom i samband med datoranvändning (Blehm et al.
2005). Knave et al identifierade ett ögonsyndrom på 80-talet som då benämndes
som ansträngda ögon, ett syndrom bestående av upp till åtta symtom. Dessa var
sveda, klåda, gruskänsla, värk, ljuskänslighet, rödögdhet, tårögdhet och torrhet
(Knave BG, Wibom RI 1985).
I litteraturen finns nu en del beskrivet om computer vision syndrom, CVS. Detta
syndrom är en kombination av symtom som uppkommer i samband med
bildskärmsarbete. Symtomen uppkommer då individen har en otillräcklig visuell
kapacitet att utföra bildskärmsarbetet bekvämt. CVS är en kombination av ögon
och synrelaterade problem, där de ögonrelaterade problemen kan vara ansträngda
ögon och att ögat har svårt att ackommodera (anpassa sig efter olika avstånd)
medan de synrelaterade problemen kan vara huvudvärk eller nackvärk
(Rosenfield 2011; Hemphälä et al. 2012). Dessa symtom orsakas ofta av nära
arbete framför datorn och intensivt bildskärmsarbete mer än tre timmar/dag (Yan
et al. 2008). CVS har en påverkan inte bara på synkomforten utan även på
produktiviteten då mellan 64–90% av bildskärmsarbetare upplever synrelaterade
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besvär. Den ekonomiska påverkan är hög vilket indikerar att insatser för att
minska symtomen kan ge stor ekonomisk vinning (Rosenfield 2011).
Arbetskapaciteten minskar när individen som arbetar framför dator samtidigt
upplever visuellt obehag. Detta gäller både cellkontor och i kontorslandskap.
Smärtnivån i olika kroppsdelar korrelerade med en subjektiv upplevelse av
minskad arbetskapacitet både i cellkontor och i kontorslandskap (Helland et al.
2011).

3.6.2 Nackbesvär i samband med bildskärmsarbete
I en tvärsnittsstudie på 1065 anställda som arbetade minst 1timme/dag framför
dator var prevalensen 55% med symtom i nacke och 38% skuldra (Klussmann et
al. 2008). Det finns skillnader mellan kön där kvinnor upplevde en högre grad av
kroppsliga besvär generellt jämfört med män och gällande nackbesvär
rapporterade 46% av kvinnorna besvär medan enbart 24% av männen. Kvinnorna
var även mer ofta exponerad för besvärande fysiska och psykosociala
förhållanden än män i denna studie på ca 1500 bildskärmsarbetare i Sverige
(Karlqvist et al. 2002).
Arbete framför bildskärm betraktas som lågintensivt arbete och även denna typ
av lätta arbeten kan innebära risker för skador i muskulaturen. Muskulaturen
arbetar inte med mer än 2–5% av sin maximala muskelstyrka men denna låga
statiska belastningsnivå har visat sig ge objektivt verifierbara förändringar. Det är
främst i kappmuskeln som dessa förändringar setts och den muskeln används så
fort armen används eftersom den stabiliserar skulderbladet och arm/hand. Det
finns flera förklaringsmodeller till varför långvarigt lågintensivt arbete kan leda
till besvär men patofysiologi är inte helt klarlagd. En teori, kallad
askungemodellen, bygger på att vissa motoriska enheter i muskeln förblir
kontinuerligt aktiva under stor del av arbetsdagen och ges få tillfällen att slappna
av helt. Teorin bygger på att det finns ett system för hur muskelfibrer rekryteras
där samma fibrer alltid kopplas på först för att sedan vara de som sist får slappna
av (Toomingas 2008). För att muskeln ska slappna av behövs mikropauser på
cirka 10–20 sekunder under var 5-10:e minut. Det finns flera faktorer som har
samband med besvär i nacke och skuldra och några av de viktigaste är
arbetsställning, arbetsteknik och synergonomiska förhållanden (Hägg, G; Ericson,
M; Odenrick 2015).
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3.6.3 Relation mellan ögonbesvär och nackbesvär vid
bildskärmsarbete
Orsaken mellan ansträngda ögon och nack/skulderbesvär är inte helt klarlagt, men
flera studier har visat att visuellt krävande uppgifter ökar muskelaktiviteten i
nacke och axlar (kappmuskeln) och en koppling mellan visuellt krävande arbete,
ögonproblem, huvudvärk och/eller muskelproblem har hittats (Aarås et al. 2001;
Zetterberg et al. 2013). I en svensk studie från 1985 visades att bildskärmsarbetare
hade mer ögonobehag och troligen mer muskuloskeletala besvär i nacke, skuldra
och rygg än referensgruppen. Resultatet indikerade att tiden framför bildskärmen
var relaterad till graden av obehag (Knave BG, Wibom RI 1985). En annan svensk
studie på call-centerarbetare visade att 21% av arbetstagarna hade både ögon- och
nackbesvär (Wiholm et al. 2007).
I en studie där man undersökte individer som flyttade från egna kontor till
kontorslandskap rapporterades sämre förhållanden gällande belysning, bländning
och visuellt obehag. Det visuella obehaget är starkt associerat med smärta i nacke
och skuldra (Helland et al. 2008) och bländningen hade en signifikant korrelation
med det visuella obehaget.
Det är inte bara hos bildskärmsarbetare som ett samband har funnits mellan
ansträngda ögon och nackbesvär. I en studie på brevbärare (Hemphälä et al. 2012)
fanns en relation mellan ansträngda ögon och muskuloskeletala besvär. Goda
ljusförhållanden, god synbarhet av uppgiften och individens synförmåga var
viktiga för att förbättra produktiviteten, välmående och ansträngda ögon hos dessa
brevbärare.

3.7 MTO aspekter
En användbar modell för att illustrera interaktionen mellan de tre subsystemen
människa, teknik och organisation är den konceptuella HTO modellen, se figur 3.
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Figur 3. Illustration av förhållandet mellan H: människa, T: teknik, O: organisation; subsystem
och arbetsaktiviteten i HTO konceptuell modell (Karltun et al. 2017).

Arbetsaktiviteten är central och kan beskrivas, analyseras och förstås genom att
beskriva interaktionen mellan de tre subsystemen. Samspelet mellan de tre
subsystemen är en ständigt pågående dynamisk process. Genom att fokusera på
samspelet framgår det att resultatet som helhet blir mer än summan av dess delar.
Människan i systemet är en individ med såväl fysiska, psykiska, sociala och
kognitiva dimensioner som alla får beaktas vid en analys. Inga processer i en
organisation kan ske utan att människan är involverad och resultatet av aktiviteten
är beroende av hur den enskilde individen mår, presterar och interagerar med sina
kollegor. Samspelet mellan de tekniska förutsättningarna och hur organisationen
fungerar och uppbyggd är även de med och påverkar arbetsaktivitetens utgång
(Karltun et al. 2017). En undermålig synergonomisk arbetsmiljö påverkar inte
bara individen utan även kvaliteten och produktivitet (Arbetsmiljöpolitiska
kunskapsrådet 2009) vilket skulle kunna motivera arbetsgivaren att utföra
synergonomiska riskbedömningar hos sina anställda.
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4

Metod

Följande avsnitt beskriver vilken typ av studie som genomförts, hur
datainsamlingen skett, en beskrivning av riskbedömningsinstrumentet som
använts samt vilka analyser som utförts. Avsnittet avslutas med forskningsetiska
aspekter.

4.1 Design
För att svara på frågeställningarna har en synergonomisk riskbedömningsmetod,
Visual Ergonomics Risk Analysis Method, VERAM, använts och data har
analyserats i IBM SPSS Statistics (Pallant 2010; Wahlgren 2015).
Datainsamlingen har varit en del av ett större forskningsprojekt som skett i
samarbete mellan forskare på Högskolan i Gävle, Lunds universitet och KTH-syd
(AFA försäkring, projekt d.nr 130 166). Syftet med forskningsprojektet var att
utveckla en datorbaserad validitets- och reliabilitetstestad synergonomisk
riskbedömningsmetod som ska kunna användas av både praktiker och forskare för
att riskbedöma arbetsplatser. Forskningsprojektet och därmed detta
examensarbete kan betraktas som en tvärsnittsstudie vilket är en lämplig ansats
då ett fenomen studeras vid en given tidpunkt (Jacobsen 2002).

4.2 Datainsamling och urval
VERAM har utformats genom en iterativ process i fem steg mellan en
projektgrupp, praktiker från Företagshälsovården samt en referensgrupp av
nordiska forskare. Steg 1 innebar att projektgruppen tog fram en datorbaserad
arbetsversion av riskbedömningsmetoden med hjälp av befintliga instrument och
metoder, beprövad erfarenhet och diskussion med referensgrupp. Steg 2 innebar
utbildningstillfälle 1 och datainsamling 1 för praktikerna från Företagshälsovården. Utbildningen bestod av nio dagar fördelat vid tre tillfällen. Steg 3
bestod av att en ny grupp praktiker deltog vid utbildningstillfälle nr 2,
datainsamling nr 2, revidering och reliabilitetstest. Steg 4 innebar ännu en ny
grupp praktiker som deltog i utbildningstillfälle 3, datainsamling och
reliabilitetstest. Dessa sista två grupper erhöll även de nio dagars utbildning
fördelat på tre tillfällen. Under utbildningen i steg 2–4 erhölls teoretiska och
praktiska moment för att utbilda i synergonomi och metoden. Steg 5 var
framtagning av den slutgiltiga versionen av VERAM. Ergonomen bakom detta
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examensarbete har deltagit i de första två delarna av det 3:e steget, således
utbildning och datainsamling nr 2.
Deltagande i forskningsprojektet och utbildningstillfällena annonserades i
fackpress och vände sig till personal inom Företagshälsovården, se bilaga 1.
Data som ligger till grund för analysen i detta examensarbete är insamlad av de
48 ergonomer och arbetsmiljöingenjörer från Företagshälsovården som deltog i
steg 3–4. Fortsättningsvis i detta examensarbete kommer dessa två yrkesgrupper
benämnas som ergonomer. Alla ergonomer utförde minst tio arbetsplatsbesök där
metoden användes för riskbedömning av synergonomiska förhållanden och de
utfördes mellan utbildningstillfälle två och tre. Mätningarna gjordes på samma
individ vid två tillfällen med 2–3 veckors mellanrum eller på samma individ av
två bedömare. Dessa utfördes då samma dag eller nästkommande dag för att testa
både inter- och intrabedömarreliabiliteten.
De 10 arbetsplatserna valdes ut av ergonomen efter instruktionerna om att få en
bredd med både bra/sämre förhållanden samt gärna på individer med och utan
arbetsrelaterade besvär. Dessa instruktioner hade som mål att få en spridning i
urvalet och ligger närmast att klassificeras som ett strategiskt urval (Jacobsen
2002). Författaren till examensarbetet utförde mätningarna på samma individer
som en annan ergonom på tre olika företag, en kommunal verksamhet och två
privata tjänstemannaföretag.
De individer som fick sin arbetsplats riskbedömd erhöll, via mail, en specifik kod
så en subjektiv webbaserad del kunde fyllas i innan ergonomen kom på
arbetsplatsbesöket. Ergonomen fick samstämmig kod till en objektiv del. Innan
arbetsplatsen riskbedömdes godkände individen deltagandet i studien genom en
Informations- och Samtyckesblankett, se bilaga 2.
Efter den andra
riskbedömningen fick individerna en individuell återkoppling och förslag till
förändringar.

4.3 Beskrivning av VERAM
VERAM består av en subjektiv del med frågor som individen först besvarar och
en objektiv del för ergonomens bedömningar. I detta examensarbete har inte alla
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delar i metoden analyserat men samtliga beskrivs nedan. De delar som använts
för analys beskrivs mer utförligt och det framgår i slutet av kapitlet vilka dessa är.

4.3.1 Subjektiv del
I den subjektiva delen börjar individen med att fylla i kön och födelseår.
Formuläret fortsätter med två frågor om individen de senaste fyra veckorna
upplevt någon av nio olika ögonbesvär i arbetet. Det handlar om sveda i ögon,
klåda, gruskänsla, ögonvärk, ljuskänslighet, rödögdhet, tårögdhet, torrhet i
ögonen och ansträngda eller trötta ögon. Frekvensen graderas i svarsalternativen
aldrig 0 poäng, enstaka gånger 1 poäng, någon/några gånger/vecka 2 poäng samt
så gott som dagligen 3 poäng. Intensiteten graderas till lätta/lindriga besvär 0
poäng, måttliga besvär 1 poäng eller svåra/uttalade besvär 2 poäng och gäller ett
genomsnitt de senaste fyra veckorna. Vidare får individen besvara ytterligare
frågor om andra typer av ögonbesvär och synfunktion, om eventuell migrän och
huvudvärk. Frekvensen och intensiteten gällande besvär (smärta, värk, obehag) i
nacke, skuldra/axel, övre rygg och arm/hand efterfrågades, även de gällande
besvär de senaste fyra veckorna. Frekvensen graderas i svarsalternativen aldrig 0
poäng, enstaka gånger 1 poäng, någon/några gånger/vecka 2 poäng samt så gott
som dagligen 3 poäng. Intensiteten graderas på en skala från 0–10 gällande ett
genomsnitt de senaste fyra veckorna.
Formuläret fortsätter med 6 frågor om individens belysningsförhållanden.
Svarsalternativen är; nej, aldrig 0 poäng, ibland 1 poäng, ofta 2 poäng och ja, så
gott som dagligen 3 poäng.
1–2. Besväras du av inkommande dagsljus under den ljusa årstiden respektive den
mörka årstiden?
3. Besväras du av för starka lampor på din arbetsplats? Fråga tre avses identifiera
bländning.
4. Besväras du av blänk och/eller reflexer i ditt arbetsmaterial och/eller arbetsytor
på din arbetsplats?
5. Besväras du av blänk och/eller reflexer i bildskärmen?
6. Upplever du att ljuset på din arbetsplats är tillräckligt bra för att du ska kunna
genomföra dina arbetsuppgifter.
Avslutningsvis i den subjektiva delen efterfrågas om individen upplever stress på
sin arbetsplats och om hen använder glasögon eller linser.
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4.3.2 Objektiv del
Den objektiva delen som ergonomen besvarar består av fyra delar. Första delen
består av mätningar av belysningsstyrka och luminans inom de fördefinierade
områdena, inre arbetsområdet, yttre arbetsområdet och perifera omgivningen.
Ljusmätaren som användes var av modell Hagner TP200.
Luxvärden tas även från bildskärmen och ett jämnhetsvärde (det minsta uppmätta
värdet för det inre arbetsområdet delat med medelvärdet för det inre
arbetsområdet) räknas automatiskt ut. Luminansvärden mäts även på bildskärm,
golv, väggar och tak och ett luminansförhållande räknas automatiskt ut.
Luminansförhållandet är medelvärdet för inre arbetsområde, yttre arbetsområde
och för perifera omgivningen där sedan medelvärdet för periferin normeras till
värdet ett (1) och de andra multipliceras med samma omvandlingsfaktor.
Rekommenderat luminansförhållande enligt VERAM är 5:3:1. Det betyder att
ljusförhållandena ska vara 5 gånger så ljusa i det inre området jämfört med den
perifera omgivningen, och att det i det yttre området ska vara 3 gånger så ljust
som i den perifera omgivningen. Det finns möjligheter att lämna kommentarer
efter mätningarna.
Andra delen är objektiva bedömningar där ergonomen tar ställning till olika
synergonomiska faktorer på arbetsplatsen. Individens huvudsakliga arbetsuppgift
beskrivs i text och bild samt genomsnittlig tid/vecka denna utförs. Dagsljuset
bedöms i en rad frågor och en samlad bedömning av ergonomen görs.

4.3.3 Allmänbelysning
Vidare bedöms allmänbelysningen, om det finns indirekt och direkt ljus från
allmänbelysningen, vilken riktning arbetsbelysningen kommer ifrån och om
styrkan går att förändra samt om ljuskällornas färgåtergivning uppfyller de krav
som arbetet ställer. Hit länkas även individens svar om hen upplever ljuset på
arbetsplatsen som tillräckligt bra för att genomföra arbetsuppgifterna.
Avslutningsvis gör ergonomen en samlad bedömning av belysningen och
utrymme finns att kommentera denna. Bedömningen graderas efter kriterierna
grönt, gult eller rött vilket motsvarar den bedömning som ergonomer är vana att
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utföra
bland
annat
i
Arbetsmiljöverkets
riskbedömningsmetoder.
Bedömningskriterierna för allmänbelysningen är följande;
Grönt: ljusets riktning är anpassat till arbetsuppgiften, färgåtergivningen är bra,
det går att ljusreglera allmän- och platsbelysningen utifrån individens
förutsättningar. Arbetstagaren upplever att ljuset på arbetsplatsen är tillräckligt
bra för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter.
Gult: något av kraven i omdöme grönt ovan uppfylls inte, de uppmätta värdena är
lite under de rekommenderade värdena på belysningsstyrkan. Jämnhetsvärdet är
lägre än det rekommenderade för den sortens arbetsplats. Arbetstagaren upplever
att belysningsnivån/belysningsstyrkan på den aktuella arbetsplatsen ibland är för
låg/för hög.
Rött: minst ett av kraven i gult inte uppfylls, när det inte finns några möjligheter
att göra individuella förändringar – ljusreglering – på allmänbelysningen, ljusets
riktning ger reflexer i arbetsområdet/ger direkt bländning eller färger inte återges
korrekt. Arbetstagaren upplever att ljuset på arbetsplatsen inte är tillräckligt bra
för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter.

4.3.4 Belysningsstyrka
Belysningsstyrkan bedöms därefter och hit länkas medelvärdet för det inre
arbetsområdet ifrån luxmätningen samt jämnhetsvärdet. Individens upplevelse av
belysningsstyrkan länkas likaså. Ergonomen bedömer om kravet på
belysningsstyrka inom arbetsområdet uppfyller de rekommendationerna som
finns. Avslutningsvis gör ergonomen en samlad bedömning av belysningsstyrkan
och kan lämna en motivering. Bedömningskriterierna för belysningsstyrkan är;
Grönt: när de uppmätta värdena är över de rekommenderade värdena på
belysningsstyrkan, jämnhetsvärdet är samma eller bättre än det rekommenderade
för
den
sortens
arbetsplats
och
arbetstagaren
upplever
att
belysningsnivån/belysningsstyrkan på arbetsplatsen är bra.
Gult: är densamma som för allmänbelysningen.
Rött: då de uppmätta värdena är mycket under de rekommenderade värdena på
belysningsstyrkan, jämnhetsvärdet är mycket lägre än det rekommenderade eller
att arbetstagaren upplever att belysningsnivån/belysningsstyrkan på arbetsplatsen
oftast är för låg/för hög.
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4.3.5 Bländning
Ergonomen fortsätter därefter med att bedöma risken för bländning enligt samma
princip. Luminansförhållanden från den mätningen länkas likaså luminanskvoten
samt om arbetstagaren besväras av starka lampor på sin arbetsplats.
Luminansförhållandena bedöms samt om det finns en risk för bländning direkt
från armaturen. Ergonomen avslutar med att göra en samlad bedömning av
bländningen
och
kan
lämna
motivering
till
sin
bedömning.
Bedömningskriterierna för bländning är följande;
Grönt: luminansförhållandet inom synfältet är bra. Arbetstagaren besväras inte av
för starka lampor på arbetsplatsen och det finns ingen risk för direkt bländning
från armaturerna.
Gult: luminansförhållandet inom synfältet har något för höga skillnader,
arbetstagaren besväras ibland av för starka lampor på arbetsplatsen eller det finns
viss risk för direkt bländning i vissa blickriktningar. Luminansförhållande
arbetsområdet: mindre än 1:20 och 20:1. Luminansförhållande hela synfältet:
Högsta värdet ska vara 20 eller mindre.
Rött: luminansförhållandet inom synfältet har påtagligt höga skillnader,
arbetstagaren besväras av för starka lampor på arbetsplatsen eller att det finns stor
risk för direkt bländning i minst en blickriktning.

4.3.6 Övriga delar i VERAM
I den andra delen bedömer ergonomen även arbetsytor och arbetsmaterial
gällande blänk och reflexer, skuggbildningar, alltför mörka/ljusa arbetsytor och
lämnar en samlad bedömning. Arbetsobjektet om annat än bildskärm bedöms
gällande synavstånd, arbetsobjektets storlek, blickvinkel enligt Nyström och
horisontell blickvinkel och en samlad bedömning görs. Arbetsobjektet när det
gäller bildskärmsarbete bedöms utefter en rad synergonomiska parametrar bland
annat i vilken arbetsställning den utförs, vilken typ av skärm som används, hur
länge man arbetar framför skärmen/dag, bildskärmens storlek, synavstånd till
skärmen, teckenhöjd, blickvinkeln enligt ovanstående nämnda sätt. Ergonomen
gör en samlad bedömning av bildskärmsarbetet utefter dessa synergonomiska
aspekter. Även flimmer och arbetsställningar bedöms av ergonomen och avslutas
med samlade bedömningar enligt samma principer grönt/gult/rött.
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Den tredje delen i VERAM består av uppföljande frågor baserat på individens
tidigare svar och ergonomens bedömningar och den fjärde delen består av
åtgärdsförslag baserat på bedömningarna.
De delar som använts till detta examensarbete är i den subjektiva delen ålder, kön,
ljusfrågor, skattning av ögonbesvär och nackbesvär samt tid framför bildskärm.
I den objektiva delen användes ergonomens samlade bedömning av
allmänbelysning, belysningsstyrka och bländning.
Den subjektiva delen i metoden går inte att slutföra om inte samtliga frågor är
besvarade men i mätningarna och bedömningarna från ergonom finns det ibland
visst bortfall. Svarsfrekvensen redovisas vid respektive figur eller tabell under
resultatdelen. All slags bortfall påverkar möjligheten att generalisera (Jacobsen
2002) så det bör man ha i beaktan vid analysen. Antal individer som bedömdes
var 220 varav 204 var på kontorsarbetsplatser.
VERAM har visat god reliabilitet och validitet och resultatet håller på att
publiceras via fackpress, vetenskapliga tidskrifter samt kongresser och möten med
start under år 2017.

4.4 Statistiska analysmetoder och bearbetning av data
För att kunna besvara frågeställningarna har en del bearbetning av data skett.
Vilken analys som använts och vilken bearbetning som skett presenteras under de
olika frågeställningarna.
4.4.1 Finns det ett samband mellan ergonomens bedömning av
belysningsförhållanden och individens uppfattning av sina
belsyningsförhållanden?
För att svara på frågeställningen så har korstabeller och chitvå test utförts. Icke
parametriska test används på data som är insamlat i nominal- och ordinalskalenivå
(Pallant 2010). Korstabeller används för att se om det finns likheter/skillnader
mellan olika grupper (Wahlgren 2015). Chitvå test används när relationen mellan
två kategoriska variabler ska undersökas. Detta test jämför det observerade
frekvensen i varje kategori med värdet som är förväntat ifall det inte var nått
samband mellan de två uppmätta värdena (Pallant 2010).
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För att kunna analysera individens uppfattning av sina belysningsförhållanden
mot ergonomens bedömning som består av bedömningen grönt/gult/rött har
svarsalternativen aldrig (0 poäng) och ibland (1 poäng) slagits ihop till en grupp
och antas i detta arbete motsvara ergonomens bedömning på grönt (ny poäng 1).
De individer som ofta besväras av belysningen antas motsvara ergonomens
bedömning på gult (2 poäng) och de individer så gott som dagligen besväras av
sin belysning antas motsvarar ergonomens bedömning av rött (3 poäng). De 6
ljusfrågorna redovisades tidigare i detta kapitel. Svarsalternativ nr 6 har vänts för
att svaret ska gå i samma riktning som de övriga. Analys har skett på fråga nr 3–
6 för att matcha frågorna mot ergonomens bedömningar.

4.4.2 Hur bedömer ergonomen belysningsförhållanden hos
individer med respektive utan ögon- eller nackbesvär?
För att svara på frågeställningen har korstabeller och chitvå test använts samt
Binär logistisk regression. Denna typ av regressionsanalys är en metod som
används då den beroende variabeln är i nominal- eller ordinalskala (Ejlertsson
2012). Binär logistisk regressionsanalys har använts för att analysera vilka av de
belysningsrelaterade faktorer som ergonomen bedömt som har störst betydelse för
förekomst av ögon- och nackbesvär. För att kunna göra denna analys har värdena
gjorts dikotoma (Pallant 2010).
För att få ljusfrågevariablerna dikotoma enligt ovan har 1 poäng blivit 0 poäng
och 2–3 poäng blivit 1 poäng. På så sätt definieras 0 poäng att individen inte
besväras och 1 poäng att individen besväras av belysningen. På motsvarande sätt
har även ergonomens bedömning av de tre belysningsförhållandena
dikomatiserats där 0 poäng motsvarar grönt och där 1 poäng motsvarar
ergonomens bedömning av gult och rött. Denna sammanslagning av två risknivåer
bedöms relevanta i förhållande till att dessa både två nivåer (gult och rött) i
praktiken båda föranleder till åtgärdsförslag.
För att kunna analysera mot ”tid framför datorn” så gjordes även dessa värden
dikotoma, 0 poäng= 0–4 timmar framför dator 1 poäng= 5–8 timmar framför
dator.
För analys av ögonbesvär i gruppen har ett modifierat Ögonbesvärsindex
utformats. Den ursprungliga utformningen av detta index finns beskrivet i
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litteraturen (Knave BG, Wibom RI 1985). Svarsalternativen gällande intensiteten
var i VERAM graderat 0–2 poäng, dessa om ändrats till 1–3 poäng för att
samstämma med poängsättningen som litteraturen beskriver. För att räkna ut
poängen har förekomsten multiplicerats med intensiteten, därefter adderas
poängen för varje besvär. Maxpoäng per individ är 81 poäng. Ett svar på ≥3 tolkas
som förekomst av ögonbesvär (Knave BG, Wibom RI 1985). Ett vanligt sätt att
mäta i vilken grad frågorna hänger ihop är genom Cronbachs alfa och idealiskt är
att Cronbachs Alfa coefficient är över 7 (Pallant 2010). Cronbachs Alfa på
Ögonbesvärsindexet är 0,925.
I analyser där dikotoma värden krävs har Ögonbesvärsindexet deltas i två grupper
där ≥ 3 poäng samlats i gruppen förekomst av ögonbesvär och 0–2 poäng i
gruppen ingen förekomst av ögonbesvär.
Vid analys av nackbesvär så har enbart frekvensen använts, inte intensiteten.
Något liknande index som beskrivits för ögonbesvär har inte hittats i litteraturen.
Eftersom intensiteten för nackbesvär skattades på en skala från 0–10 jämfört med
ögonbesvären som skattades i en tregradig skala gjordes valet att enbart använda
frekvensen vid analyser på nackbesvär. Samma förfarande har skett gällande
nackbesvär där dikotoma värden krävts så har personerna delats upp i två grupper.
De som aldrig och enstaka gånger upplevt nackbesvär de senaste fyra veckorna
har definierats som de inte har nackbesvär. De som svarat att de någon/några
gånger/vecka eller så gott som dagligen har nackbesvär har definierats som att de
har nackbesvär.

4.4.3 Hur upplever individer med respektive utan ögon- eller
nackbesvär sina belysningsförhållanden?
För att svara på frågeställningen har korstabeller och chitvå test, Binär logistisk
regression och korrelation enligt Spearmans rank order korrelation använts.
Korrelation används för att beskriva styrkan och riktningen av ett linjärt samband
mellan två variabler. Det finns flera olika sätt där Spearmans rank order
korrelation används på variabler i ordinal- eller nominalnivå. En positiv
korrelation indikerar att när en variabel ökar så gör även den andra det medan en
negativ korrelation indikerar att när en variabel ökar så minskar den andra
(Pallant).
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I det större forskningsprojektet har ett Ljusfrågeindex utformats baserat på de 6
subjektiva frågor om individens uppfattning av sina belysningsförhållanden. De
anses motsvara ergonomens samlade bedömning av individens belysningsförhållanden och detta Ljusfrågeindex har använts vid korrelationsanalyser i detta
examensarbete. Spearmans korrelationstest har använts för analys av korrelation
mellan nackbesvär och ögonbesvär, ögonbesvär och Ljusfrågeindex samt mellan
nackbesvär och Ljusfrågeindex.
Ljusfrågorna i Ljusfrågeindexet har Cronbachs Alfa Coefficient på 0,732.
Signifikansnivån i alla analyser är satt till p <0,05.

4.5 Forskningsetiska överväganden
I detta examensarbete har hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska riktlinjerna
(Ejlertsson 2012; Vetenskapsrådet 2002), nämligen informerat samtycke som
omfattar informations- och samtyckeskravet samt nyttjandekravet och
konfidentialitetskravet. Genom deltagande i det större forskningsprojektet har
såväl ergonomer som individer skrivit på Informations- och samtyckeskravet
innan deltagandet av datainsamling. Där står bland annat att anonymiserade
uppgifter eller avidentifierade uppgifter kan komma att lämnas ut till externa
forskare inom ämnesområdet vilket således skett för detta examensarbete. Hänsyn
har tagits till nyttjandekravet genom att all data endast används i syfte att besvara
frågeställningarna. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att varje deltagare
tilldelades en kod för att avidentifiera all data som inhämtats i projektet. Vid
rapportering och publicering av resultat kan inga enskilda individer bli
identifierade.
Den personliga informationen (namn, personnummer,
kontaktuppgifter, arbetsplats) finnas bara på papper som förvaras i ett brand- och
skyddsklassat säkerhetsskåp och förstörs efter avslutad forskningsstudie. De
digitala uppgifterna är avpersonifierade och kan således inte spåras till enskild
person. Avidentifierade mätdata sparas i 10 år. Alla personuppgifter hanteras
enligt personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Etiskt godkännande finns för
Synergonomiprojektet finns med diarienummer 2015/2, EPN Lund.
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Resultat

5

I följande avsnitt presenteras resultaten av de dataanalyser som genomförts, först
genom beskrivande statistik därefter analytisk statistik. Resultatet av de
analytiska analyserna presenteras under respektive frågeställning.

5.1 Beskrivande statistik
5.1.1 Åldersfördelning
Antal individer som fick arbetsplatsen riskbedömd uppgick till 220 varav 204 var
på kontorsarbetsplatser. Maxantal i detta arbete är således 204. Svarsfrekvensen
redovisas i samband med varje figur eller tabell. Den vanligaste svarsfrekvensen
var kring 200 men variation fanns ner till 162 och svarsfrekvensen blev där som
lägst 79%. Spridningen i ålder var mellan 25–70 år, se figur 4.

Procent

Åldersfördelning
6
5
4
3
2
1
0
25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 68
Ålder

Figur 4. Åldersfördelning i gruppen, n=198.

5.1.2 Könsfördelning
Det var 69 (34,5%) män och 131 (65,5%) kvinnor som deltog och fick sin
arbetsplats riskbedömd.

5.1.3 Ergonomernas bedömning av belysningsförhållanden
Ergonomernas bedömning av belysningsförhållanden gällande allmänbelysning,
belysningsstyrka och bländning redovisas i figur 5.
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Ergonomernas bedömning av belysningsförhållanden
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Figur 5. Ergonomernas bedömning av belysningsförhållanden, n= 192.

5.1.4 Individernas uppfattning av belysningsförhållanden
I figur 6 redovisas individernas uppfattning av sina belysningsförhållanden
gällande de sex ljusfrågorna.
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Figur 6. Individernas uppfattning av sina belysningsförhållanden, n=204.
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5.1.5 Ögon och nackbesvär
Med definitionen, ögonbesvär ≥ 3 poäng totalt i Ögonbesvärsindexet, var det 32%
som inte hade ögonbesvär och 68% som hade ögonbesvär, se figur 7. Gällande
nackbesvär uppgav 60% att de inte hade nackbesvär och 40% uppgav nackbesvär
någon/några gånger/vecka till så gott som dagligen, se figur 8.
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Figur 7. Förekomst av ögonbesvär, n=204.

Nackbesvär

Figur 8. Förekomst av nackbesvär,
n=202.

5.1.6 Ögonbesvärsindex
Poängfördelningen i Ögonbesvärsindexet kan utläsas i figur 9 med maxpoäng 81.

Fördelning i svar på Ögonbesvärsindex
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Figur 9. Ögonbesvärsindex, n=204.
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5.2 Analytisk statistik
5.2.1 Finns det ett samband mellan ergonomens bedömning av
belysningsförhållanden och individens uppfattning av sina
belysningsförhållanden?
Det fanns ett signifikant samband mellan ergonomens bedömning av
allmänbelysning och individens uppfattning av sitt belysningsförhållande, se
tabell 1.
Tabell 1. Ergonomens bedömning av allmänbelysning och individens uppfattning av
allmänbelysningen, n (%), n=201
Ergonomens bedömning
X2*
p**
Grönt
Gult
Rött
Individens Aldrig/ibland 54 (40)
62 (45,9) 19 (14,1)
uppfattning Ofta
5 (16,1)
16 (51,6) 10 (32,3)
Dagligen
1 (3,8)
13 (50)
12 (46,2)
24,604
<0,001
*Pearson Chitvå, **p-värde

I de fall ergonomen bedömt att det fanns en hög risk för bländning uppfattade även
individen i hög grad sig besvärad av starka lampor. Likaså fanns ett samband
mellan när ergonomen inte bedömt att det fanns risk för bländning och individens
uppfattning, se tabell 2. Det fanns många individer som aldrig/ibland besvärades
av bländning där ergonomen bedömt bländningen som riskfylld (gult och rött).
Tabell 2. Ergonomens bedömning av bländning och individens uppfattning av besvärande
starka lampor, n (%), n=191
Ergonomens bedömning
X2*
p**
Grönt
Gult
Rött
Individens Aldrig/ibland 62 (44,6) 53 (38,1) 24 (17,3)
uppfattning Ofta
5 (14,3)
20 (57,1) 10 (28,6)
Dagligen
2 (11,8)
3 (17,6)
12 (70,6)
33,261
<0,001
*Pearson Chitvå, **p-värde

Det fanns ett signifikant samband mellan ergonomens bedömning av
allmänbelysning och belysningsstyrka i förhållande till individens uppfattning av
besvär av starka lampor, se tabell 3–4.

34

Tabell 3. Ergonomens bedömning av
besvärande starka lampor, n (%), n=193
Ergonomens bedömning
Grönt
Individens Aldrig/ibland 52 (37,1)
uppfattning Ofta
7 (20)
Dagligen
1 (5,6)

allmänbelysning och individens uppfattning av

Gult
66 (47,1)
17 (48,6)
9 (50)

X2*

p**

15,129

0,004

Rött
22 (15,7)
11 (31,4)
8 (44,4)

*Pearson Chitvå, **p-värde
Tabell 4. Ergonomens bedömning av belysningsstyrka och individens uppfattning av
besvärande starka lampor, n (%), n=188
Ergonomens bedömning
X2*
p**
Grönt
Gult
Rött
Individens Aldrig/Ibland 79 (57,7) 48 (35)
10 (7,3)
uppfattning Ofta
17 (50)
14 (41,2) 3 (8,8)
Dagligen
2 (11,8)
10 (58,8) 5 (29,4)
16,220
0,03
*Pearson Chitvå, **p-värde

Vid analys av ergonomens bedömning av bländning i förhållande till om individen
besväras av blänk och/eller reflexer i arbetsmaterial och/eller arbetsytor samt
bildskärmen fanns ett signifikant samband, se tabell 5–6.
Tabell 5. Ergonomens bedömning av bländning och individens uppfattning av blänk/reflexer i
arbetsmaterial och/eller arbetsytor n (%), n=191
Ergonomens bedömning
X2*
p**
Grönt
Gult
Rött
Individens Aldrig/Ibland 46 (41,8) 42 (38,2) 22 (20)
uppfattning Ofta
20 (33,3) 27 (45)
13 (21,7)
Dagligen
3 (14,3)
7 (33,3)
11 (52,4)
12,479
0,014
*Pearson Chitvå, **p-värde
Tabell 6. Ergonomens bedömning av bländning och individens uppfattning av blänk/reflexer i
bildskärmen, n (%), n=201
Ergonomens bedömning
X2*
p**
Grönt
Gult
Rött
Individens Aldrig/ibland 39 (36,8) 44 (41,5) 23 (21,7)
uppfattning Ofta
29 (40,8) 27 (38)
15 (21,1)
Dagligen
1 (7,1)
5 (35,7)
8 (57,1)
10,760
0,029
*Pearson Chitvå, **p-värde
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5.2.2 Hur bedömer ergonomen belysningsförhållanden hos
individer med respektive utan ögon- eller nackbesvär?
Ett signifikant samband fanns gällande ergonomens bedömning av bländning och
förekomst av ögonbesvär, se tabell 7. Däremot noterades ingen tydlig trend
gällande ergonomens bedömning av allmänbelysning eller belysningsstyrkan när
grupperna med och utan ögonbesvär analyserades. Ergonomen kan göra
bedömningen att det finns risk för bländning trots att individen inte har
ögonbesvär men andelen som har ögonbesvär och där ergonomen bedömer att det
finns risk för bländning är högre.

Tabell 7. Ergonomens bedömning av bländning hos individer med och utan ögonbesvär, n
(%), n=192
Ergonomens bedömning
X2*
p**
Grönt
Gult
Rött
Förekomst Inga
32 (50,8) 20 (31,7) 11 (17,5)
av
Ögonbesvär
ögonbesvär Ögonbesvär 38 (29,5) 56 (43,4) 35 (27,1)
8,393
0,015
*Pearson Chitvå, **p-värde

En Binär logistisk regressionsanalys utfördes för att undersöka vilken oberoende
variabel som var av störst betydelse för förekomst av ögonbesvär, tabell 8. Den
visade att risken för att individen upplevde ögonbesvär var mer än dubbelt så hög
om ergonomen bedömt att individen arbetade under belysningsförhållanden som
var bländande.
Tabell 8. Belysningsförhållandets betydelse för ögonbesvär, n=187
Individer med ögonbesvär
p*

AOR**

95%CI***

Belysning Allmän

0,641

1,19

0,57–2,46

Belysning Styrka

0,285

0,69

0,74–2,78

Belysning Bländning
2,17
0,024
*=p-värde,**AOR=adjusted odds ratio, ***CI= confidence interval

1,10–4,24

Ergonomens bedömning

Det fanns ett signifikant samband mellan ergonomens bedömning av
allmänbelysning och bländning när grupperna med och utan nackbesvär
undersöktes, tabell nr 9–10. Däremot fanns ingen tydlig trend fanns gällande
ergonomens bedömning av belysningsstyrkan hos de med eller utan nackbesvär.
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Tabell 9. Allmänbelysning hos de med och utan nackbesvär, n (%), n=193
Ergonomens bedömning X2*
Grönt
Gult
Rött
Förekomst Inga
44 (38,3) 51 (44,3) 20 (17,4)
av
Nackbesvär
nackbesvär Nackbesvär 16 (20,5) 41 (52,6) 21 (26,9)
7,355
*Pearson Chitvå, **p-värde
Tabell 10. Bländning hos de med och utan nackbesvär, n (%), n=191
Ergonomens bedömning X2*
Grönt
Gult
Rött
Förekomst Inga
52 (45,6) 41 (36)
21 (18,4)
av
Nackbesvär
nackbesvär Nackbesvär 17 (22,1) 35 (45,5) 25 (32,5)
11,852
*Pearson Chitvå, **p-värde

p**

0,025

p**

0,003

För att undersöka vilken oberoende variabel som var av störst betydelse för
förekomst av nackbesvär gjordes en Binär logistisk regressionsanalys. Den visar
att risken för att individen ska uppleva nackbesvär var mer än dubbelt så hög om
ergonomen bedömt att individen arbetade under belysningsförhållanden som var
bländande, tabell 11.
Tabell 11. Belysningsförhållandets betydelse för nackbesvär, n=186
Individer med nackbesvär
p*

AOR**

95%CI***

Belysning Allmän

0,064

2,055

0,96-4,40

Belysning Styrka

0,622

1,176

0,62-2,24

Belysning Bländning
2,460
0,011
*=p-värde, **AOR=adjusted odds ratio, ***CI= confidence interval

1,23-4,92

Ergonomens bedömning

5.2.3 Hur uppfattar individer med respektive utan ögon- eller
nackbesvär sina belysningsförhållanden?
Individer med ögonbesvär besväras i högre grad av starka lampor,
belysningsstyrka och blänk och/eller reflexer i arbetsmaterial/arbetsytor än de
utan ögonbesvär, se tabell 12–14.
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Ingen tydlig trend fanns mellan individens uppfattning
belysningsförhållanden och förekomsten av nackbesvär.
Tabell 12.Besvär av starka lampor och ögonbesvär, n (%), n=202
Individens uppfattning av starka lampor
X2*
Grönt
Gult
Rött
Förekomst Inga
57 (90,5) 5 (7,9)
1 (1,6)
av
Ögonbesvär
ögonbesvär Ögonbesvär 89 (64)
33 (23,7) 17 (12,2)
15,462
*Pearson Chitvå, **p-värde
Tabell 13. Belysningsstyrka och ögonbesvär, n (%), n=201
Individens uppfattning av belysningsstyrka
Grönt
Gult
Rött
Förekomst
av
Inga
53 (84,1) 7 (11,1)
3 (4,8)
ögonbesvär Ögonbesvär
Ögonbesvär 88 (63,8) 27 (19,6) 23 (16,7)

av

sina

p**

<0,001

X2*

p**

9,122

0,010

*Pearson Chitvå, **p-värde
Tabell 14. Blänk och/eller reflexer i arbetsmaterialet och/eller arbetsytorna och ögonbesvär,
n (%), n=162
Individens uppfattning av blänk/reflexer
X2*
p**
Grönt
Gult
Rött
Förekomst Inga
46 (73)
14 (22,2) 3 (4,8)
av
Ögonbesvär
ögonbesvär Ögonbesvär 72 (51,8) 9 (35,3)
18 (12,9)
8,496
0,014
*Pearson Chitvå, **p-värde

En Binär logistisk regressionsanalys utfördes för att undersöka vilken oberoende
variabel som hade störst betydelse för förekomst av ögonbesvär, se tabell 15.
Risken för upplevda ögonbesvär var mer än sex gånger så hög om individen
besvärades av starka lampor.
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Tabell 15. Belysningsförhållandets betydelse för ögonbesvär, n=175
Individer med ögonbesvär
Individens uppfattning

p*

AOR**

95%CI***

Tillräckligt bra belysning

0,739

1,24

0,340–4,587

Besvär av starka lampor

0,019

6,35

1,355-29,771

Besvära av blänk i arbetsmaterial/ytor

0,092

2,300

0,873–6,054

Besvära av blänk i bildskärm

0,736

1,163

0,483–2,799

Tid framför dator

0,354

0,697

0,324–1,497

*p=p-värde, **AOR=adjusted odds ratio, ***CI= confidence interval

Binär logistisk regressionsanalysen utfördes även på ålder och kön men inget
samband kunde uppmätas.
Det fanns en signifikant korrelation mellan upplevelse av ögonbesvär och
Ljusfrågeindex rho= 0,346 p= <0,01 men däremot inte mellan upplevda
nackbesvär och Ljusfrågeindex, n=204.
En signifikant korrelation fanns även mellan ögonbesvär och nackbesvär rho=
0,267 p= <0,01, n= 204.
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6

Diskussion

I det här avsnittet analyseras och diskuteras metoden och därefter följer en
resultatdiskussion utifrån de olika frågeställningarna samt en mindre analys av
bildskärmsarbetet ur ett MTO-perspektiv.

6.1 Metoddiskussion
6.1.1 Design
I detta examensarbete har data samlats in genom en riskbedömningsmetod,
materialet har analyserats i SPSS och resultatet har diskuterats i förhållande till
tidigare forskning. Ett sätt att stärka den interna validiteten (Jacobsen 2002) hade
varit att göra metodtriangulering exempelvis genom intervju av individer som fick
sin arbetsplats riskbedömd eller av ergonomer som utförde riskbedömningen. Då
undertecknad är en av dessa ergonomer som utförde tio riskbedömningar kan
möjligen trovärdigheten stärkas genom den kunskapen och erfarenheten som
deltagandet gav. Ett sätt att stärka den interna validiteten är att jämföra resultaten
mot annan teori (Jacobsen 2002) vilket har skett.

6.1.2 Datainsamling, urval och VERAM
Utbildningen riktade sig till ergonomer och arbetsmiljöingenjörer inom
Företagshälsovården som var intresserade av synergonomi. Deltagandet krävde
nio utbildningsdagar på plats i Gävle eller Lund samt att det däremellan utfördes
10 riskbedömningar vilket ställde krav på både intresse och engagemang.
Föreläsarna som höll i utbildningen hade alla stort intresse, kunskap och
erfarenhet inom ämnet och majoriteten var forskare inom området vilket
tillsammans kan stärka tillförlitligheten i projektet.
Reliabiliteten innebär bland annat om mätningarna utförts på rätt sätt (Jacobsen
2002). En hög reliabilitet har eftersträvats genom att ge deltagarna både teoretisk
och praktisk utbildning i mätmetoder såsom lux och luminans. För att bli säker på
att utföra mätningar krävs en del träning och erfarenhet där skickligheten kan
tänkas variera. Om metoden skulle testas igen vore det möjligen att föredra att ha
ett mindre antal ergonomer som utför riskbedömningarna. Ett sätt att öka
reliabiliteten
i
riskbedömningarna
är
att
använda
systematiska
riskbedömningsmetoder (Eliasson et al. 2017) vilket VERAM är. VERAM ska
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vara testad med god inter- och intravaliditet och reliabilitet. Resultatet publiceras
under andra halvåret 2017.
En svaghet i projektet, om en generaliserbarhet i resultatet eftersträvas, är
urvalsprocessen, där riktlinjerna var lite vaga och oklart hur väl dessa följdes. En
tydligare urvalsprocess hade förbättrat detta (Jacobsen 2002). Å andra sidan finns
möjligheten att arbetsplatserna är valda utifrån den verksamhet ergonomerna
befinner sig i och torde då representera ergonomernas underlag av kunder?
Samtliga svar i metoden registrerades först av individen i den subjektiva delen,
och vid arbetsplatsbesöket fortsatte ergonomen sin objektiva bedömning. Här
uppstod ibland lite svårigheter då metoden kräver god internetuppkoppling och på
vissa företag behövde då IT avdelningen kontaktas för att få tillåtelse och koder
för uppkoppling. Detta hade kunnat förhindrats om en egen internetuppkoppling
hade använts.
Tredje delen i metoden består av uppföljande frågor där ergonomen får bekräftat
att det individen svarat på i den subjektiva delen stämmer vilket är ett sätt att öka
den interna validiteten (Jacobsen 2002).
Den fjärde delen i metoden är åtgärdsförslag baserade på den subjektiva och den
objektiva delen. Detta är till bra hjälp för ergonomen så att åtgärdsförslagen blir
mer tillförlitliga.

6.1.3 Statistiska analysmetoder och bearbetning av data
Eftersom frågorna i VERAM var utformade med syfte att utveckla en
riskbedömningsmetod och inte efter frågeställningarna i detta examensarbete har,
som beskrivits i metodkapitlet, en del bearbetning av råmaterialet skett. Det är
främst icke parametriska tester som använts på grund av att frågorna var på den
lägre skalnivån där till exempel inget medelvärde fanns. Det kan ses som en
svaghet när analysen sker på frågor som redan är utformade med ett annat syfte.
I ljusfrågorna efterfrågas om individen besväras av starka lampor och det antas
motsvara om individen besväras av bländning. Frågan är formulerad så då ordet
bländning ofta är förknippat med den bländning som uppstår vid mötande bil i
mörkret (Ljuskultur 2013). Validitet innebär bland annat att det som mäts är det
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som avses att mätas (Jacobsen 2002) och ett sätt att stärka validiteten hade varit
att fråga individen vad hen väger in i frågan om starka lampor. Frågan är dock
formulerad baserad på forskningsgruppens kunskap och erfarenhet och hela
metoden är granskad en referensgrupp av nordiska forskare.
I VERAM ställs även frågor om individen besväras av blänk och/eller reflexer i
arbetsmaterial/ytor eller bildskärm vilket kan vara svårt att särskilja från
bländning. I analysen jämförs dessa mot ergonomens bedömning av de tre olika
belysningsförhållandena vilket kan diskuteras om det mäter det som efterfrågas.
Mer riktigt hade kanske varit att jämföra mot de delar i VERAM som berörde
”arbetsytor och material” för att öka validiteten i de delarna. De delarna av
materialet hade författaren inte tillgång till då den inte efterfrågats.
Vid analys av individens svar på ljusfrågorna sammanfördes svarsalternativet
aldrig och ibland till en grupp och antogs motsvara ergonomens bedömning av
grönt. Svarsalternativ ofta antogs motsvara bedömningen gult och alternativ
dagligen antogs motsvara rött vid riskbedömningen. Detta val kan diskuteras då
risken finns att en del som ibland uppger sig besväras av till exempel starka
lampor förloras men det bedömdes mer trovärdigt att kategorisera dem där jämfört
med gruppen som ofta besväras av belysningen.
För att värdera den interna validiteten har Cronbachs Alfa använts och ett värde
som får bedömas som bra uppmättes på Ljusfrågeindexet, 0,732 (Pallant 2010).
För att kunna göra regressionsanalys behövde vissa värden göras dikotoma,
exempelvis tiden framför bildskärm. Här valdes att dela arbetstiden på hälften
vilket gav en grupp på 0–4 timmar och en grupp med 5–8 timmar. Var ligger det
kritiska värdet för exempelvis ögonbesvär och bländning? Hur mycket exponering
behövs innan besvär uppstår? Var ska gränsen läggas när dikotoma värden krävs
för analys? Tidigare studier visar, i motsatt till vad som fanns här, att tiden framför
bildskärm är avgörande (Knave BG, Wibom RI 1985; Toomingas et al. 2014). För
att stilla nyfikenhet om det hade nån betydelse var gränsen sattes så undersöktes
analysen med olika dikomatiseringar gällande tiden framför bildskärm men inget
utslag gavs i detta material.
I litteraturen finns det beskrivet hur Ögonbesvärsindexet har utformats (Knave
BG, Wibom RI 1985) utefter de 8 frågorna gällande olika ögonsymtom, dess
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frekvens och intensitet. Cronbachs Alfa värdet på dessa frågor blev 0,925 vilket
är högt (Pallant 2010) och indikerar att frågorna inte skiljer sig så mycket åt och
att alla kanske inte är nödvändiga. I VERAM har en nionde fråga lagts till gällande
trötta/ansträngande ögon och är medräknat i Ögonbesvärsindexet. Detta kan
möjligen påverka att poängen kan bli något höga men värdena skiljer sig inte
nämnvärt från de som rapporterats i litteraturen. Ett alternativ som Toomingas et
al. (2014) beskrivit är att kvantifiera svårighetsgraden av ögon- och synrelaterade
problem genom att be om symtomens kvarhållande (Toomingas et al. 2014).
Vid analys av förekomst av nackbesvär användes enbart variabeln frekvens.
Individer som aldrig eller ibland upplevt nackbesvär de senaste fyra veckorna
bildade en grupp som kategoriserades som inga nackbesvär medan individer som
upplevt nackbesvär någon/några gånger/vecka och dagligen kategoriserades som
nackbesvär. Det kan diskuteras varför inte även intensiteten användes såsom för
ögonbesvärsindexet. Knave och Wibom beskriver (1985) att enbart intensiteten
användes för analys i sina studier med där var svarsalternativen för
besvärsintensiteten obetydliga, måttliga eller uttalade. En oklarhet i Knaves
artikel gällande beskrivningen av denna beräkning råder där maxpoängen inte
överensstämmer med beskrivet förfarande. I VERAM var alternativen i en skala
från 0–10 och bedömningen gjordes att det var svårt att sätta gränsen för tre
liknande grupper och att enbart frekvensen var mer relevant i sammanhanget att
använda. Detta förfarande skulle kunna ge en för låg besvärsgrad när intensiteten
inte använts och får tas i beaktan gällande nackbesvärsanalyserna. En fördjupad
analys av hur ett lämpligt nackbesvärsindex skulle kunna se ut vore värdefullt att
göra.
Det framgår inte hur många individer som tillfrågats och som tackat nej till
deltagande i studien så det bortfallet är svårt att beakta. När deltagare inte svarat
på alla frågor kallas det bortfallet för bortfall av variabler (Jacobsen 2002). I detta
material återfinns en svarsfrekvens som lägst på 162 av 204 möjliga. Detta
motsvarar som lägst 79% vilket ändå betraktas som en mycket bra svarsprocent
(Jacobsen 2002) och i de flesta fall var svarsfrekvensen betydligt högre.

6.1.4 Forskningsetiska övervägande
Samtliga fyra forskningsetiska riktlinjer har övervägts och tagits hänsyn till, detta
har till stor del skett via den större forskningsstudien. Författaren till
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examensarbetet har följt de riktlinjer som gavs under utbildningen och det är
främst nyttjandekravet som har beaktats ytterligare då tillgång till rådatamaterial
gavs i SPSS. I det materialet fanns inga personuppgifter utan allt var
avidentifierat.

6.2 Resultatdiskussion
6.2.1 Ergonomens bedömning och individens uppfattning av
belysningsförhållandet
Resultatet visar att det fanns flera starka samband mellan ergonomens bedömning
och individens uppfattning av belysningsförhållandet där bländning/starka lampor
var den faktor som hade störst inverkan även i de andra frågeställningarna. Inga
studier har återfunnits som jämför en experts bedömning med individens
uppfattning av belysningsförhållanden men det har konstaterats att vid bedömning
av den ergonomiska miljön på datorarbetsplatsen är synergonomin en viktig
faktor att bedöma (Zetterberg et al. 2013).
Hos ett stort antal individer, mellan 40–64 %, som inte besväras av sina
belysningsförhållanden bedömer ergonomen miljön som riskfylld (gult och rött).
Flera intressanta frågeställningar blir här aktuella, vem har mest rätt i sin
bedömning och vad är rätt bedömning? Var ligger gränsnivån för att individer
börjar uppleva sin belysning som besvärande? Kan det vara så att riskerna är svåra
att upptäcka för gemene man och att vikten av det preventiva arbetet här blir
tydligare? Eller brister det i ergonomens eller metoden sätt att värdera risker? Det
har visat sig att det kan vara svårt att utföra tillförlitliga riskbedömningar varför
systematiska riskbedömningsinstrument förordas (Eliasson et al. 2017) varpå det
blir viktigt att personer med rätt kompetens utför dem. Mekora et al. (2000) visar
emellertid att arbetstagaren själv kan utföra ergonomiska bedömningar och att
detta kan minska obehag i nacken. Genom att arbetstagaren själv utför
bedömningen anses kostanden för företaget minska då en ergonom inte behöver
anlitas men frågan är om arbetstagaren verkligen fångar alla risker och om det i
längden inte blir mer kostsamt att låta arbetstagarnas utsättas för dessa jämfört
med att låta rätt kompetens utföra riskbedömningen från början?
I sammanhanget blir det även intressant att diskutera de individer som dagligen
upplever sig ha besvär av sina belysningsförhållande men där ergonomen har
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bedömt förhållandena som riskfria. Kan slutsatsen dras att om individen upplever
besvär av sin belysning så bör en riskbedömning prioriteras men att avstå från en
riskbedömning enbart för att de anställda inte upplever besvär är inte godtagbart?
Enligt arbetsmiljöverkets författningssamlingar (Arbetsmiljöverket 2012;
Arbetsmiljöverket 2009) finns ju lagstadgade krav på att belysning och
synförhållanden ska riskbedömas och anpassas till varje enskild individs
arbetsuppgifter och synförutsättningar. Om det systematiska arbetsmiljöarbetet
inte fungerar optimalt på arbetsplatsen finns dock en risk att en synergonomisk
riskbedömning likt denna nedprioriteras speciellt om arbetstagarna inte uppfattar
och kan påtala de risker de eventuellt exponeras för. Detta kan innebära att
arbetstagarna utsätts för risker de inte är medvetna om och som på sikt kan ge
besvär och leda till lidande för individen och ökade kostnader för arbetsgivaren.

6.2.2 Ergonomens bedömning av belysningsförhållanden hos
individer med respektive utan ögon- eller nackbesvär
Resultatet visar att hos individer med ögonbesvär bedömer ergonomen i högre
grad att det fanns risk för bländning på arbetsplatsen jämfört med dem som inte
har ögonbesvär. I gruppen som inte upplever ögonbesvär finns det dock ett stort
antal arbetsplatser som ergonomen bedömer som riskfyllda. Hur länge kan en
individ arbeta i riskfyllda miljöer innan de får besvär av den, eller får inte alla
besvär av bländningen? Hur akut är exponeringstiden för bländning? En studie
indikerade att tiden framför datorn var relaterad till graden av obehag (Knave BG,
Wibom RI 1985) och Yan et al. (2008) redovisar att bildskärmsarbete mer än tre
timmar/dag är kopplat till CVS. I en studie rapporteras (Toomingas et al. 2014)
att det är inte bara tiden framför datorn utan även bristen på pauser som är kritiskt
vid ögonbesvär.
Det är närmare 30% av de som har ögonbesvär där ergonomen bedömer att det
inte finns risk för bländning. Beror dessa ögonbesvär på annat än bländningen
eller hur stor felmarginal har ergonomen? Som tidigare nämnts kan det finnas
svårigheter att bedöma risker (Eliasson et al. 2017) men alla ögonbesvär kanske
inte heller bero på bländning. Det vore intressant att studera denna grupp närmare
till exempel gällande synförmågan. Viss information finns redan nu att hämta i
VERAM angående detta men en bedömning hos optiker skulle komplettera bilden
ytterligare.
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I en studie där individer flyttat från cellkontor till kontorslandskap (Helland et al.
2008) fanns ett samband mellan bländning och visuellt obehag. Det diskuteras om
det beror på bländning från fönster eller reflektioner från det vilket är en intressant
tolkning. Det vore spännande att analysera om det fanns nått samband i även detta
materialet men det går inte att entydigt avgöra om individerna sitter i cellkontor
eller i kontorslandskap.
Ca 80% av de som upplever nackbesvär bedöms ha riskfylld allmänbelysning och
bländning, vilket är betydligt fler än hos de som inte har nackbesvär. Litteraturen
beskriver att människan anpassar sin arbetsställning för att se bra (Nylén 2012).
Innebär det att individen inte registrerar brister i belysningen utan istället anpassar
sin arbetsställning för att se bättre och undvika bländning? Innebär då den nya
arbetsställningen en risk för att utveckla nackbesvär eller fanns nackbesvären
redan där? I en studie påtalas vikten av att individer besöker optiker och får rätt
korrektion av synhjälpmedel för att säkra gynnsamma arbetsställningar och
minska muskelbelastning (Helland et al. 2008). I en tvärsnittsstudie som denna,
är det inte möjligt att värdera om det är belysningen, arbetsställningen,
synförmågan eller annat som påverkar nackbesvären men det vore en intressant
frågeställning för kommande studie. I detta material finns arbetsställningen
bedömd men analyserades inte då det inte låg inom ramen för examensarbetets
syfte och frågeställningar.
Bländningen visade sig även vara den faktor som har störst inverkan på om
individen upplever ögon- eller nackbesvär bland ergonomens bedömning av de
tre belysningsförhållandena. Bländningens inverkan har tidigare bekräftats
(Helland et al. 2008).
Det är främst för belysningsstyrkan, som det finns rekommendationer och
standarder, inte för luminansen som verkar innehålla mer värdefull information
för ergonomen. Belysningsstyrkan säger ganska lite om det ljus som faktiskt
påverkar individens synförmåga. Det säger hur mycket ljus som träffar
arbetsobjektet men inte hur mycket som reflekteras från objektet och in i
betraktarens ögon. En spegelblank yta reflekterar nästan allt ljus tillbaka medan
en mattsvart yta endast reflekterar marginella delar av det infallande ljuset (Nylén
2012). Det blir därför extra viktigt att synergonomiska rekommendationer och
standarder utformas för det moderna kontoret (Long 2014) samt att kunskap i
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mättekniker sprids hos de som utför riskbedömningar och
riskbedömningsmetod finns tillgänglig efter genomgången utbildning.

att

en

I detta material rapporterade 68% ögonbesvär och 40% nackbesvär. Det
överensstämmer med tidigare studier även om spridningen i de olika studierna var
ganska stor. 6% rapporterade ögonbesvär, 46% nack/skulderbesvär och 21%
rapporterade både ansträngda ögon och nack/skulderbesvär (Wiholm et al. 2007).
De högsta sifforna rapporteras vara 75-95% som upplevde ögonbesvär (Anshel
2005). I en annan studie från 2005 framkom att den självrapporterade
muskuloskeletala smärtan/obehaget från nacken uppgick till 58% och den visuella
stressen förekom hos 47% bland datorarbetare (Woods 2005). I en studien
rapporterades ögonbesvär hos 64-90% av bildskärmsarbetarnas (Rosenfield 2011)
och 55% upplevde nackbesvär i en annan studie (Klussmann et al. 2008). Det är
således många arbetstagare som rapporterar besvär och en studie visade att
visuellt obehag och smärta även påverkar produktiviteten (Helland et al. 2008),
vilket är intressant för arbetsgivaren att ha kunskap om. Flera studier bekräftar
att arbetsprestationen kan bli påverkad om belysningen inte är anpassad efter
individ, arbetsuppgift och miljö (Toomingas 2014, Rosenfield 2015), vilket i sin
tur får motsvarande produktivitets- eller kvalitetsförluster (Arbetsmiljöpolitiska
kunskapsrådet 2009). I VERAM finns frågor om de ögon- eller nackbesvär
individen upplevt de sista fyra veckorna har påverkat arbetsförmågan vilket vore
värdefullt att analysera vidare.
Baserat på det stora antal individer som anger besvär och att det finns studier som
tyder på att det även påverkar produktivitet, kvalitet och därmed stora kostnader
för företag är det av stor vikt att belysningsförhållandena riskbedöms och
åtgärdas. Flera studier visar att en multidisciplinär ansats är att föredra där till
exempel ergonom och optiker samarbetar för att förstå komplexiteten (Osterhaus
et al. 2015; Blehm et al. 2005; Aarås et al. 1998). Ergonomen riskbedömer och
anpassar arbetsplatsen och individens synförmåga värderas av en optiker så att
rätt synhjälpmedel provas ut vilket gynnar både individen och företaget.

6.2.3 Individens uppfattning av sina belysningsförhållanden hos
de med respektive utan ögon- eller nackbesvär
Resultatet visar att individer med ögonbesvär besväras i högre grad av starka
lampor/bländning, belysningsstyrka samt blänk och/eller reflexer i
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arbetsmaterial/arbetsytor än de utan ögonbesvär. Det är dock anmärkningsvärt
många med ögonbesvär som inte uppger sig besväras av starka lampor/bländning
eller belysningsstyrkan medan något fler besväras av blänk och/eller reflexer i
arbetsmaterial/ytor. Hur tillförlitlig är individen på att bedöma sina egna
belysningsförhållanden? Är personer med ögonbesvär mer känsliga för sämre
belysningsförhållanden? Är det belysningen som gör att de upplever ögonbesvär,
eller vilka andra faktorer har bidragit till ögonbesvären? Det är känt att
obehagsbländning uppstår antingen direkt eller först efter en längre tid (Ljuskultur
2013). Kan detta vara en del i förklaringen till att vissa individer med ögonbesvär
ändå inte upplever sina belysningsförhållanden som besvärande?
De starka lamporna/bländningen har störst inverkan på upplevelsen av
ögonbesvär (upp till 6 gånger) bland ljusfrågorna som individen svarar på vilket
stämmer väl överens med ergonomens bedömning och tidigare vetenskaplig
rapportering. Vid riskbedömningen blir det således viktigt att fråga om individen
upplever besvär av starka lampor då det skulle kunna vara en riskfaktor för
arbetsrelaterade ögonbesvär.
Vid regressionstest var kön och ålder inga tydliga indikatorer för individens
upplevelse av ögonbesvär. Vid analys av Korstabeller och Chitvå test kunde inte
heller några tydliga trender ses mellan kön och upplevelse av ögon- eller
nackbesvär i motsatt till vad tidigare studier visat (Wiholm et al. 2007; Karlqvist
et al. 2002). Synnedsättningar är vanligare bland kvinnor än hos män (Zetterberg
2016) och hur det ser ut i detta material finns att hämta i VERAM. Det finns även
information om individen använder glasögon eller linser, svaret talar inte om
vilken sort synfel individen har bara att hen är i behov av synkorrektion men det
vore intressant att analysera vidare efter eventuella samband mellan kön och
kanske även ålder.
I Wiholm et als studie (2007) fanns även ett samband mellan ögon- och
nackbesvär och upplevd stress. I VERAM finns frågan om upplevd stress de
senaste fyra veckorna vilket vore intressant att analysera vidare.
Analys visade inga tydliga trender i detta material gällande individens uppfattning
av sina belysningsförhållanden och förekomst av nackbesvär. Starka samband
fanns dock mellan ergonomens bedömning av allmänbelysning och bländning hos
individer med nackbesvär. Detta tyder på att ergonomen uppmärksammar risker
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som individen inte gör vilket kan vara värdefull information för såväl ergonom
som arbetsgivare.
Det fanns en signifikant korrelation mellan rapporterade ögonbesvär och
ljusfrågeindex men inte mellan rapporterade nackbesvär och ljusfrågeindex. Det
kan ändå indikera vikten av att fråga individen hur hen upplever sina
belysningsförhållanden och förekomst av besvär. Arbetsmiljöverket betonar att
arbetsgivaren ska ge arbetstagaren möjlighet att delta i det systematiska
arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverket 2001)
vilket deltagande i en
riskbedömningsmetod som VERAM får betraktas vara ett gott exempel på.
En signifikant korrelation fanns även mellan upplevda ögonbesvär och
nackbesvär. Det finns flera studier som visar på en koppling mellan visuellt
krävande arbete, ögonproblem, huvudvärk och/eller muskelproblem (Helland et
al. 2008; Aarås et al. 2001; Zetterberg et al. 2013). Det vore intressant att studera
närmare vilka fler faktorer som samverkar för denna grupp. Arbetsställningen,
synförmågan och stressnivån för att nämna några.

6.2.4 MTO aspekter
Bildskärmsarbetet kan ses som själva arbetsaktiviteten när samspelet mellan de
tre subsystemen appliceras i HTO modellen som tidigare beskrivits kort. H,
människan motsvarar individen som har såväl fysiska, psykiska, sociala och
kognitiva dimensioner. T, tekniken vid bildskärmsarbetet motsvarar datorn och
dess delar, armaturen och skrivbord/stol och O står för den organisation som
individen verkar i. Vid bildskärmsarbetet kan de fyra dimensionerna av
människan påverka hur individen mår och kan utföra sina arbetsuppgifter och
därmed påverka verksamheten gällande arbetsförmåga och påverkan på både
kvalitet och produktivitet. Är exempelvis belysningen undermålig så anpassar
individen sin arbetsställning så hen belastar nacke och ögon i onödan och riskerar
utveckla besvär. Är den fysiska utformningen av stol och bord undermåliga finns
också risk för onödig belastande arbetsställningar som kan ge fysiska effekter.
Kognitiva förmågor kan påverkas exempelvis om tekniken inte är anpassad efter
individen och arbetsuppgiften, som flimrande skärm, flimrande armatur eller dålig
skärpa på skärmen. Människans sociala förmåga kan påverka arbetsaktiviteten
enskilt av hur hen mår men även tekniska brister och organisationen kan påverkar
hur individen kan utföra sina arbetsuppgifter. Brister i hur arbetet är organiserat
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och styrt är välkänt att det påverkar hur människan mår i sitt arbete och är en av
anledningarna till att arbetsmiljöverket kom med föreskriften Organisatorisk och
social arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket 2015b). Organisationen och tekniken spelar
alltså en stor roll när det gäller att främja hälsa på individnivå. Genom att
riskbedöma individens bildskärmsarbetsplats skulle ohälsa kunna förebyggas och
genom åtgärder förhoppningsvis minska redan uppkommen arbetsrelaterad
ohälsa.
Om ergonomen även använder sig av HTO-modellen vid
riskbedömningen öppnar det upp för en bredare syn och insatsen blir kanske mer
hållbar på sikt.
Ergonomen är ofta associerad med kostnader, snarare än en investering som kan
leda till förbättringar i systemprestandan (Karltun et al. 2017). Genom att använda
HTO-modellen kanske även synen på ergonomens funktion och nytta ute i
organisation på sikt förbättras.
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7

Slutsatser och rekommendationer

I detta avsnitt redovisas slutsatser och rekommendationer för fortsatta studier
föreslås.

7.1 Slutsatser
*Det finns flera samband mellan ergonomens bedömning och individens
uppfattning av belysningsförhållandena där ergonomen uppmärksammar fler
riskfyllda miljöer.
*Det framgår att ergonomens bedömning av bländning är en central del av
riskbedömningen då detta är den belysningsrelaterade faktor som har störst
betydelse för om individen anger ögon- eller nackbesvär vid bildskärmsarbete.
*Individer med ögonbesvär rapporterar i högre grad besvär med sina
belysningsförhållanden jämfört med individer utan ögonbesvär och den
belysningsrelaterade faktor som har störst betydelse för om individen anger
ögonbesvär är besvärande starka lampor/bländning.
*Individer med nackbesvär rapporterar inga större besvär med sina
belysningsförhållanden i motsatts till ergonomen som rapporterar risker med både
bländningen och allmänbelysningen.

7.2 Rekommendationer
I det insamlade material finns många variabler som skulle vara intressanta att
studera vidare. Finns det exempelvis några samband mellan bedömd
arbetsställning, blickvinkeln, ögon- eller nackbesvär i förhållande till hur
belysningen bedöms och upplevs. Påverkar ögon- eller nackbesvären individens
arbetsförmåga och har besvären har någon korrelation med synförmågan?
Om en liknande studie ska göras skulle urvalsprocessen av de studerade
arbetstagarna med fördel kunna tydliggöras och eftersträva ett mer randomiserat
urval. Det vore även intressant om färre ergonomer med säkerställd
synergonomisk kompetens och erfarenhet utförde mätningarna och
riskbedömningen som helhet.
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Vid fortsatt analys av insamlat material skulle indexeringen av ögon- och
nackbesvär kunna fördjupas ytterligare för att få så korrekta data som möjligt.
VERAM i sin färdiga form har flera fördelar och var lätt att använda. Det kräver
att ergonomen har en bärbar dator till förfogande samt tillgänglig uppkoppling via
nätverk när arbetsplatsbesöket görs. Bedömningen tar cirka en timme att utföra
men då är en heltäckande riskbedömning utförd och åtgärderna är lätta att
rapportera. Individens subjektiva del kan med fördel mailas innan besöket så finns
de uppgifterna redan klara och bedömningen kan påbörjas direkt. En
vidareutveckling av VERAM vore en kortare screeningversion som kan fånga upp
de arbetsplatser och individer som har miljöer som bör värderas djupare. I en
screeningversion skulle till exempel inte alla ögonbesvärsfrågor behöva ställas
med tanke på det höga värdet de fick i Cronbachs alfa. Frågor om nackbesvär,
individens ljusfrågor samt mätningar av luminans är faktorer som detta arbete
pekar på är viktiga att ta med i en sådan version men en fördjupad analys bör ske
för att kunna välja ut fler relevanta variabler.
Både ergonomens bedömning av bländning och individens uppfattning av för
starka lampor visade sig vara centrala faktorer i riskbedömningen och för
förekomsten av ögon- eller nackbesvär. Det vore därför intressant att fortsätta
studera hur akut exponeringstiden för bländning är innan individer
uppmärksammar denna men även för att kartlägga hur snart besvär utvecklas. Det
skulle vara mycket användbar information för både ergonom och arbetsgivare.
Vidare är det av betydelse att praktiserande ergonomer har kunskap om hur
belysningsmätningar och främst luminansen utförs och värderas för att kunna
utföra korrekta synergonomiska riskbedömningar och därmed kunna förebygga
besvär hos det stora antalet människor som arbetar med bildskärmsarbete.
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Bilaga 1

Utbildning i Synergonomi för personer som arbetar inom
företagshälsovården. (3 oktober 2014)
Lunds Universitet har i samarbete med Högskolan i Gävle och KTH fått finansiering från
AFAförsäkring för att ta fram en Synergonomisk Riskbedömningsmetod. I denna process
ingår att utbilda 90 personer från företagshälsovården i synergonomi. Utbildningen genomförs
vid tre tillfällen med 30 deltagare vid varje tillfälle. I varje utbildningsomgång ingår tre
kursträffar under totalt nio hela kursdagar.
I kursen ingår följande:
Belysning, ljuskällor, ljusets riktning, risk för bländning etc.
Dagsljus
Att mäta ljus
Ljusets icke-visuella effekter
Ögonbesvär – varför uppkommer de?
Kopplingen mellan ögonbesvär/ansträngning av ögonen och muskuloskeletala besvär
Hur olika sorters glasögon fungerar, vilket glas är bäst för olika arbetssituationer
Synscreening, avstämning av synskärpa, normal synskärpa
Hur en synergonomisk riskbedömning genomförs med den framtagna
riskbedömningsmetoden.
Tio stycken synergonomiska riskbedömningar med den framtagna metoden. Dessa
riskbedömningar genomförs av kursdeltagaren på hemorten mellan kursträff två och
kursträff tre.
Utbildningen är kostnadsfri förutsatt att kursdeltagaren genomför tio synergonomiska
riskbedömningar med framtagen metod. Insamlat material från dessa riskbedömningar
kommer att användas för att förbättra och validera metoden. Kursdeltagarna behöver ha
tillgång till en ljusmätare för luminans och belysningsstyrka. Obligatorisk kurslitteratur
bekostas av deltagaren.
Första utbildningsomgången genomförs i Lund, på Lunds Universitet, Institutionen för
Designvetenskaper, Avdelningen för Ergonomi och Aerosolteknologi:
Utbildning 1, första tillfället: vecka 4 2015, 19–21 januari
Utbildning 1, andra tillfället: vecka 7 2015, 9–12 februari
Utbildning 1, tredje tillfället: vecka 16 2015, 13–14 april
Vid anmälan kommer delvis ”först till kvarn” principen att tillämpas. Platser kan även komma
att fördelas mellan olika företagshälsovårdscentraler.
Andra utbildningsomgången kommer att hållas i Gävle under höstterminen 2015 och den
tredje i Lund under vårterminen 2016.
Välkomna med er anmälan senast den 1 december 2014 till: hillevi.hemphala@design.lth.se
I anmälan skall namn, födelsedata, yrke, arbetsplats, e-postadress och telefonnummer bifogas.
Vid övriga frågor kan ni vända er till: Hillevi Hemphälä Camilla Zetterberg
Lunds Universitet Lunds Universitet och Högskolan i Gävle
hillevi.hemphala@design.lth.se camilla.zetterberg@hig.se

Välkomna!
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