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Sammanfattning 

 
 
Studien 
 
En studie av distriktsveterinärernas arbetsmiljö vid arbete i och runt bilen har genomförts vid 
KTH:s skola för teknik och hälsa i samarbete med Jordbruksverket och Svenska 
Distriktsveterinärföreningen och med finansiellt stöd från Utvecklingsrådet. 
 
 
Enkät 
 
En enkät om bilen som arbetsmiljö besvarades av 95% av distriktsveterinärerna. Av denna 
framgår att  

• endast fyra uppger att de ej kör bil i tjänsten, 
• 67% kör bil i jobbet dagligen, 60% av kvinnorna och 76% av männen, 
• 86% kör VW Passat, 
• 40% hoppar in och ut ur bilen mer än 10 ggr/dag, 
• uppgivna körsträckor varierar mellan 1000-8000 mil/år, medianen är 3000 mil, 
• 59% använder dator i bilen. 

 
Bilen får goda omdömen vad gäller väghållning, vinterkörning, säkerhet, klimat/ventilation, 
motorstyrka, instrumentering, sikt, sittkomfort vid körning, mindre bra omdömen om stiga 
i/ur, lastutrymmets rymlighet och tillgänglighet, hur utrustning transporteras och huruvida 
bilen är funktionell som arbetsfordon. Bilen får negativa omdömen för arbetsställningar vid 
lasthantering och mest negativt är arbetsställning vid datorarbete. 
 
Ungefär hälften av (47%) uppger att de har fysiska besvär som de sätter i samband med 
arbetet i bilen. Andelen kvinnliga distriktsveterinärer med kortare tid i yrket än 10 år (46%) är 
dubbelt så stor som motsvarande andel bland de manliga distriktsveterinärerna (21%). Bland 
de kvinnor som arbetat kortare än 10 år som veterinär är andelen som rapporterar besvär 47%. 
Motsvarande andel bland männen var 27%. 
 
91% uppgav att de är mycket eller ganska nöjda med sitt arbete.  
 
 
Fältstudier 
 
Sex stationer besöktes och 12 veterinärer (8 kvinnor, 4 män) intervjuades, deras 
arbetsoperationer i och runt bilen filmades/analyserades och EMG registrering av belastningar 
i övre extremiteter/rygg/nacke genomfördes. 
 
Samtliga intervjuade angav att de hade besvär i form av smärta från muskler eller leder, 10 av 
12 från rygg/nacke/axlar, de övriga från knä respektive höft. 
 
Arbetet i bilen upptar mellan 2-4 timmar av arbetsdagen, man kör ca 3000 mil/år. De 
arbetsoperationer som registrerades och analyserades inkluderade i och urstigning, 
telefonering, datoranvändning, lasthantering, samt användning av olika packsystem. 
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Resultaten från analyserna indikerar sammanfattningsvis bl.a. att 

• insteget i bilen och förarstolens läge är lågt, 
• de som använder dator i bilen anser att arbetsställningen är olämplig, 
• arbetsbelysning i bilen är bristfällig, speciellt för telefon- och datorarbete, 
• bilen upplevs som trång och med otillräcklig lastkapacitet, 
• låg lastlucka hindrar upprätt arbetsställning för långa, 
• bilarna ofta har lös utrustning eller ej fixerat datorbord under färd, 
• kontorsutrustningen gör att batteriet ofta laddar ur,  
• det finns inte plats för passagerare/praktikant i bilen. 

 
 
Underlag till specifikation för nytt arbetsfordon 
 
Ett antal förslag till designkrav för ett nytt arbetsfordon för distriktsveterinärer inkluderar 
aspekter på trafiksäkerhet, komfort, datorarbetsplatsens förutsättningar, utformning och 
placering, belysningsergonomi, lasthantering, hygien och strömförsörjning. 
 
I rapportens bilagor redovisas enkätens frågor, intervjuschema för fältstudien, data och 
exempel från fältstudien samt slutligen sex möjliga designlösningar för ett arbetsfordon med 
datorarbetsplats. 
 
 
 
 
 



1 Bakgrund 

I projektdirektivet för projektet ”DiB Distriktsveterinär i Bil” utfärdat av Jordbruksverket 
2005 (SJV, 2005) ges följande bakgrund till projektet. 
 
”Distriktsveterinärens arbetsplats är till betydande del förlagd till det fordon han eller hon har 
till sitt förfogande i sin tjänstgöring. Att köra bilen, att hantera utrustning i bilen, att lasta och 
lasta ur fordonet samt genomföra telefonsamtal och journalföring och annan administration, 
till stor del med hjälp av dator, är arbetsuppgifter som utgör en stor del av 
distriktsveterinärens arbetstid.  

Arbetsgivaren har till uppgift att vidta åtgärder som säkerställer hälsa och säkerhet för 
arbetstagarna. Enligt arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter ska arbetsgivaren så långt det är 
praktiskt möjligt ordna och utforma arbete och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda 
för kroppen gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser. När det gäller 
distriktsveterinärernas bilar innebär det en kombination av funktionell design, god ergonomi 
samt trafiksäkerhetsaspekter.  

Den befintliga tjänstebilens utformning och utrustningslösningar har kritiserats av flera 
användare. I samband med upphandling av distriktsveterinärernas tjänstebilar framstår ett 
empiriskt, vetenskapligt grundat och i samråd framtaget beställningsunderlag som ett 
rationellt sätt att trygga en säker och produktiv förarplats- och arbetsmiljö. Med betydande 
fysiska variationer i yrkesgruppen bör flexibilitet i förarplatsmiljöns utformning prioriteras.” 
 
Denna rapport redovisar resultaten av en enkät till samtliga distriktsveterinärer som samlats in 
under oktober-december 2005 samt observationer och resultat från en fältstudie som 
genomförts under februari-mars 2006 på sex av DiB-projektet utvalda veterinärstationer. 
 

2 Mål 

DiB-projektets mål är förbättra distriktsveterinärernas (DV) arbetsmiljö i bilen. Huvudfokus 
ligger på ergonomi med inriktning på arbetsuppgifter distriktsveterinärerna utför i och kring 
bilen. DiB-projektets mål kan delas upp i tre delar: 
 

• kartlägga distriktsveterinärernas arbetsmiljö i bilen 
• ta fram underlag för kriterier vid upphandling av tjänstebilar samt inredning till dessa 

 
Målet med den enkät som genomfördes med samtliga aktiva distriktsveterinärer var att, med 
hjälp av yrkesgruppens egna erfarenheter och attityder, beskriva arbetsmiljöexponering, 
bedöma olika aspekter av tjänstebilen, kartlägga förekomst av skador och besvär, samt mäta 
generell arbetstillfredsställelse i gruppen.   
 
Enkätens frågor är tänkta att användas som en s.k. baselinemätning, och kan, genom att ställas 
på nytt efter förändringar av arbetsmiljö och exponering i yrkesgruppen, hjälpa till att mäta 
effekter av sådana förändringar.   
 
Målet med fältstudien har varit att analysera de arbetsmoment som distriktsveterinären utför i 
och kring bilen och att sätta resultaten i relation till andra arbetsuppgifter. Såväl 
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belastningsergonomiska, informationsergonomiska som systemergonomiska faktorer och 
belastningar har inkluderats i ergonomianalysen. 
 

3 Organisation 

Fältstudien har genomförts av Tore J Larsson och Linda Rose, båda från Kungliga Tekniska 
Högskolan Skolan för Teknik och hälsa, Avdelningen för Design, arbetsmiljö, säkerhet och 
hälsa (KTH STH/DASH). Den har genomförts på uppdrag av SJV som en del i DiB projektet 
där Maria Petersson, SJV, är projektledare. Utvecklingsrådet finansierar DiB-projektet som 
genomförs som ett samarbetsprojekt mellan Jordbruksverket och Svenska 
Distriktsveterinärföreningen.  
 

4 Genomförande 

Enkäten har utformats i diskussion mellan forskarna och representanterna för 
distriktsveterinärerna och Jordbruksverket (Bilaga 1). Frågorna distribuerades av personal vid 
SJV till samtliga distriktsveterinärer i aktiv tjänst under perioden oktober till december 2005. 
Verkets personal svarade också för insamling och elektronisk behandling av enkätmaterialet. 
Enkäten har varit möjlig att besvara direkt via post och elektroniskt via e-post. Samtliga 
kontaktade distriktsveterinärernas var identifierade i frågeformuläret och undersökningen kan 
således ej betraktas som anonym. Endast 5 % av distriktsveterinärerna avstod från att besvara 
formuläret. Högsta interna bortfall på enstaka fråga var 16 %.  
 
Fältstudien har genomförts på sex distriktsveterinärstationer: Finsta, Kristianstad, Lövsta, 
Skara, Vännäs och Ånäset. 12 distriktsveterinärer, varav 8 kvinnor och 4 män, har deltagit i 
studien. Fältarbetet genomfördes under februari och mars 2006.  
 
Arbetet har genomförts i fem steg. 
 
 

4.1 Litteraturstudie 

 
I litteraturstudien har insamling och analys av information inriktats på   

• genomgång av tidigare relevanta studier som hittats vid databassökningar i Medline 
och Arbline (Arbline är Arbetslivsinstitutets databas) 

• enkäten som genomförts bland landets distriktsveterinärer under oktober-december 
2005 

• skadestatistik (AFA) 
• trafiksäkerhetsdata (Folksam) 

 
 

4.2 Sammanställning och analys av enkätmaterialet 
 
Enkätfrågorna har kodats med hjälp av Microsoft Excel och bearbetning, analys och 
sammanställning har genomförts. Frekvensfördelningar, sammanslagning av vissa variabler 
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samt identifiering av vissa grupper i materialet har genomförts. Frågeformuläret har status av 
”före” mätning vad beträffar distriktsveterinärernas arbetsfordon. 
 
 

4.3 Fältstudie 

 
Fältstudien genomfördes på 6 distriktsveterinärstationer med 12 distriktsveterinärer. I 
huvudsak har arbetsuppgifter som utförs från förarplatsen, (bilkörning samt dator och telefon 
kommunikation) samt lastning och urlastning av utrustning studerats. Den ergonomiska 
ansatsen har dock varit bred och innefattat såväl belastningsergonomi, informationsergonomi 
som systemergonomi. Främst har följande inkluderats: 
 

Belastningsergonomi: 
• Fysisk belastning/exponeringstid 
• Fysikaliska faktorer: Belysning, värme, klimat 

 
Informationsergonomi/kognitiv ergonomi: 

• Människa-Maskinsystem: datorprogram, telefon, värmesystem 
• Arbetspsykologi – stress, trötthet. 

 
Systemergonomi: 

• Risk/säkerhet: vägegenskaper, smittskydd, hygien 
• Arbetsorganisation: Bemanning, bilfördelning, joursystem. 

 
 

4.4 Bearbetning, analys och sammanställning 
 
I denna del bearbetades och sammanställdes resultaten från informationsinsamling, 
frågeformulär och fältstudie. Resultaten har också jämförts med gällande rekommendationer 
från Arbetsmiljöverket (AV, 1998). 
 
 

4.5 Utarbetande av förslag till specifikation för nytt arbetsfordon 
 

På basis av resultaten från enkäten, observationer och analys av arbetsförhållanden och 
ergonomiska förutsättningar samt med utgångspunkt från kunskap om och regelverk för god 
arbetsmiljö, har ett förslag till specifikation för distriktsveterinärernas framtida arbetsfordon 
framtagits.
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5 Enkäten ”Distriktsveterinär i bil” 

Under hösten 2005 tillställdes samtliga aktiva distriktsveterinärer ett formulär med frågor om 
bakgrund, tid i yrket, typ och omfattning av tjänstgöring, arbetsuppgifter i bilen, synpunkter 
på bilen, skador, tillbud och besvär i samband med arbetet i bilen samt arbetstillfredsställelse. 
 
Frågorna tillställdes sammanlagt 307 veterinärer och svar erhölls från 293 (95%). En av tjugo 
veterinärer har ej besvarat frågorna och tolkningen av svaren på enskilda frågor bör ske med 
detta i minnet. 

5.1 Tid i yrket 
 
Genomsnittstiden i yrket bland aktiva distriktsveterinärer var 14,7 år och den genomsnittliga 
tiden som distriktsveterinär 11,2 år. De manliga veterinärernas genomsnittliga tid i yrket var 
dubbelt så lång som de kvinnligas - 20,0 år mot kvinnornas 10,9 år.  
 
Av dem som besvarat enkäten var 264 fast anställda (90%), 22 på långtidsvikariat (16 kvinnor 
och 6 män) samt 7 på korttidsvikariat (samtliga kvinnor). 
  

5.2 Bil i tjänsten 
 
Endast fyra distriktsveterinärer uppgav att de ej körde bil i tjänsten. 
 
Femtiotre distriktsveterinärer (18%) uppgav att de använder privatbil i tjänsten, av dessa är 12 
VW Passat, 14 Volvo, 4 SAAB, 3 Ford Mondeo, 2 LandRover Discovery, 2 Subaru Outback, 
2 BMW, 2 Mercedes och dessutom enstaka Nissan Maxima, Peugeot 406, Citroën Berlingo, 
Toyota Rav4, Jeep Cherokee, Hyundai Santa Fe, BMW X5 och Toyota Landcruiser. 
 
Tjugotvå distriktsveterinärer uppgav att de regelbundet kör en annan bil än tjänstebilen i 
jobbet, av dessa var 6 VW Passat. 
 
67% av distriktsveterinärerna kör bil i jobbet dagligen, 60% av kvinnorna och 76% av 
männen. 
 
Uppgivna körsträckor varierade mellan 1000 och 8000 mil/år, där medianen var 3000 mil. 
 

5.3 Arbete i bilen 
 
208 distriktsveterinärer (71%) uppgav att de hoppade in och ut ur bilen mer än 7 ggr varje dag 
(67% av kvinnorna och 77% av männen). 117 distriktsveterinärer (40%) uppgav av de 
hoppade in och ut ur bilen mer än 10 ggr varje dag (36% av kvinnorna och 53% av männen).  
 
Tre av fyra distriktsveterinärer kör bilar med någon typ av lådinsats, en av fyra har lösa lådor 
eller specialinredning. 
 
174 distriktsveterinärer (59%) använder dator i bilen (60% av kvinnorna och 58% av 
männen).  
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5.4 Bedömning av bilen 
 
Distriktsveterinärerna bedömde ett antal aspekter på den bil de oftast använde i jobbet, 
faktorerna betygsattes från 1 (dålig) till 5 (bra).  Ett genomsnittsvärde på varje faktor 
beräknades och framgår av nedanstående Tabell 1: 
 
Tabell 1: Aspekter på arbetsfordonets kvalitet 
Faktor Medelvärde   (antal svar) 
Sittkomfort vid körning 3.68                    (288) 
Sikt 3.50                    (288)   
Instrumentering 4.05                    (287) 
Motorstyrka 4.31                    (287) 
Klimat, ventilation 4.19                    (286) 
Väghållning  4.30                    (286) 
Vinterkörning  4.25                    (287) 
Säkerhet 4.00                    (281) 
Stiga i, stiga ur 3.34                    (280) 
Lastutrymmets rymlighet 3.28                    (285) 
Lastutrymmets tillgänglighet 3.26                    (281) 
Hur utrustningen transporteras 3.30                    (274) 
Arbetsställningar vid lasthantering 2.94                    (282) 
Arbetsställning vid datorarbete 1.91                    (221) 
Funktionell som arbetsfordon 3.40                    (280) 
 

5.5 Olyckstillbud, sjukskrivning och besvär 
 
En av fyra distriktsveterinärer (24%) uppger att de har råkat ut för något olyckstillbud i 
trafiken under de senaste 12 månaderna. 
 
Drygt hälften av distriktsveterinärerna (53%) har skadat sig i arbetet utan att sjukskriva sig 
under de senaste 12 månaderna, de flesta av dessa har skadat sig upprepade gånger under 
perioden. 
 
En mindre grupp av distriktsveterinärerna (8%) har skadat sig i arbetet så att de blivit 
sjukskrivna under de senaste 12 månaderna. 
 
Ungefär hälften av distriktsveterinärerna (47%) uppger att lider av fysiska besvär som de 
sätter i samband med arbetet i bilen, de kvinnliga distriktsveterinärerna i något högre 
omfattning ( 48%) än de manliga (44%). De allra flesta uppgav besvär med ryggen. 
 

5.6 Arbetstillfredsställelse 
 
91% av distriktsveterinärerna uppgav att de är mycket eller ganska nöjda med sitt arbete.  
 
71% skulle välja det jobb de har nu om de var fria att jobba med vad som helst.  
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59% uppgav att de utan att tveka skulle ta jobbet igen om de var tvungna att bestämma sig. 
 
87% uppgav att jobbet var precis eller ganska likt det jobb de ville ha och 60% skulle 
rekommendera arbetet varmt till en vän som var intresserad av jobbet. 
 

5.7 Särskilda grupper 
 
Av de kvinnliga distriktsveterinärer som kör VW Passat och använder dator i bilen har 22% 
varit med om olyckstillbud i trafiken de senaste 12 månaderna, 62% uppger att de har skadats 
i arbetet under senaste året (gäller arbetet generellt) och 51% upplever någon form av besvär 
som man sätter i samband med arbetet i bilen. 
 
Motsvarande siffror för de manliga distriktsveterinärer som kör VW Passat och använder 
dator i bilen är 33%, 52% respektive 42%. 
 
Av den grupp distriktsveterinärer som besvarat frågorna om arbetstillfredsställelse extremt 
positivt, (29 kvinnor och 27 män), arbetar 45% av kvinnorna och 67% av männen med dator i 
bilen. I denna grupp rapporterade lägre andelar än genomsnittet olyckstillbud i trafiken (17 
respektive 22%) och upplevda besvär i samband med arbetet i bilen (28 respektive 30%), men 
relativt höga andelar hade haft arbetsskador utan sjukskrivning under året som gått (52 
respektive 41%). 
 
Om rapporterade fysiska besvär i samband med bilen som arbetsplats fördelas över 
kroppslängd se Figur 1, tycks viss överrisk föreligga för personer 1,66-1,70 och 1,76-1,80 

Figur 1: Fysiska besvär kopplat till kroppslängd
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långa, medan kortare och längre personer har lägre besvärsincidens (utom några enstaka 
personer 1,96-2,00 m långa. 
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Den genomsnittliga kroppslängden var 1,67 för kvinnor och 1,81 för män i materialet. Det 
föreligger inga signifikanta skillnader i rapporterade besvär mellan långa och korta kvinnor, 
medan däremot långa män i materialet rapporterar besvär i mindre omfattning (42%) än korta 
män (48%). 
Relativt stora andelar av distriktsveterinärerna med kortare exponering i yrket än 10 år har 
rapporterat fysiska besvär i samband med bilarbetet, se Figur 2. 
 

Figur 2: Fysiska besvär kopplat till antal år som 
distriktsveterinär
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Andelen kvinnliga distriktsveterinärer med kortare tid i yrket än 10 år (46%) är dubbelt så stor 
som motsvarande andel bland de manliga distriktsveterinärerna (21%). Bland de kvinnor som 
arbetat kortare än 10 år som veterinär är andelen som rapporterar besvär 47%. Motsvarande 
andel bland männen var 27%, se Figur 3. 
 

Figur 3: Fysiska besvär kopplat till antal år som distriktsveterinär, efter kön 
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Frekvensfördelningar på samtliga frågor redovisas i bilaga (se bilaga 2). 
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6 Fältstudie - fältobservationer 

6.1 Metoder i fältstudien 
 
Följande metoder har använts vid fältstudien, se även Bilaga 3 för exempel på resultat, 
 
Insamling av dokumentation om bemanning, scheman, arbetstidens förläggning, arbetets 
sammansättning, joursystem, hur långt distriktsveterinärerna kör per år och liknande, har 
gjorts under fältstudierna i respektive distrikt. Informationen har i väsentlig grad erhållits 
genom intervju med stationscheferna. 
 
Semistrukturerade intervjuer har gjorts för att få en uppfattning om hur distriktsveterinärerna 
upplever arbetet i och kring bilen, vilka besvär de har och vilka önskemål de har för framtida 
tjänstebilar. I bilaga 2 återges de semistrukturerade frågorna. 
  
Video- och fotodokumentation har gjorts av olika relevanta arbetsmoment, men också för 
kartläggning av arbetsplatsens utformning, arbetsytor och arbetsställningar. 
 
Klockning av olika arbetsmoment har i vissa fall skett med tidtagarur. Större vikt har lagts vid 
de medverkande distriktsveterinärernas uppskattning av olika arbetsmoments tidsåtgång. 
 
Analysen har koncentrerats på de arbetsmoment som bedömts vara antingen vanligast 
förekommande eller mest ofördelaktiga ur ergonomiska synvinklar (olämpliga 
arbetsställningar, tunga, svåra att utföra, kognitivt och systemergonomiskt riskfyllda). 
Subjektiva skattningar av kritiska faktorer har samlats in. 
 
För att få subjektiva skattingar av arbetet har VIDAR- metoden använts (ALI, 2005). I denna 
används videodokumentation, Borgs CR-10 skala, kroppskarta samt enkätfrågor om fysiska 
och psykosociala belastningar i arbetet.  
 
För att mäta muskelbelastningen under arbete har elektromyografi (EMG) registreras för tre 
typer av arbete: i) hantering av material i och ur bilen, ii) datorarbete samt iii) framtagning av 
utrustning som behövs för datorarbetet. Mätningar och analys har skett med portabel 
utrustning från Ergit. Ytelektroder användes för registrering av trapezius musklerna på vänster 
och höger sida vid axlarna,(de bl.a. som används när man lyfter armen).  
 
Vikten av hanterat material har mätts med kraftgivare och jämförts med rekommenderade 
riktlinjer från Arbetsmiljöverket. 
 
Biomekaniska beräkningar av fysisk belastning (kompressionskrafter i ländryggen och 
moment i leder) för valda specifika arbetsmoment har gjorts med datormanikinprogrammet 
Jack (4.1, UGS).  Beräkningarna har gjorts för personer med olika antropometri och kön. 
 
Inledningsvis fanns avsikten att mäta Belysningsstyrka och luminans med ljusmätare, men 
dessa mätningar genomfördes inte eftersom det vid fältstudierna varken var starkt ljus (sol) 
eller mörker, vilket annars har stor påverkan på synergonomin.   
 
Proceduren vid fältstudieerna genomfördes i två delar och hade följande upplägg: 
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• Intervju med stationschef   
• Studie med 2 veterinärer (ca 75 minuter var) med halvstrukturerad intervju, EMG-

mätning och video – och fotodokumentation under genomgång av olika 
arbetsmoment, mätning av hanterad vikt, höjd, avstånd, tid samt därefter analys 
med Vidar tillsammans med veterinären. 

 
12 distriktsveterinärer (8 kvinnor, 4 män) intervjuades. Medelvärden för gruppen var: ålder 38 
år, vikt 70 kg och längd 176 cm, yrkesverksamma år som veterinärer 9 år och som 
distriktsveterinärer 5 år. Samtliga arbetade heltid. Nio av dem körde VW Passat och övriga 
körde Volvo V70, VW Caddy respektive Nissan X-trail. Bilaga 3, Tabell B1 visar 
medelvärden samt variationsintervall för de intervjuade, samt för dem uppdelade i kvinnor 
och män. 
 
Resultaten redovisas för de olika typerna av arbete och är en sammanfattning av såväl 
subjektiva metoder (intervjuer, VIDAR-analys och skattningar av arbetsmoments omfattning, 
mm) och objektiva (biomekaniska beräkningar, EMG-analys, viktmätning, mm). 
 

6.2 Arbetet som distriktsveterinär 
 
Arbetsorganisation 
Joursystemet på de stationer som ingick i fältstudien är oftast organiserat så att varje 
distriktsveterinär har jour en helg i månaden samt ”vanlig” jour en gång i veckan. Efter 
helgjour stävar man efter att ta ut kompensationsledighet. Det fungerar olika bra på olika 
stationer. På en del stationer har många distriktsveterinärer mycket övertid som de inte tagit ut 
i ledighet. 
 
Schemat för tjänstgörningen varierar. Generellt kan sägas att man strävar efter flexibilitet och 
individanpassning för att arbetet ska löpa så smidigt som möjligt på stationen. 
 
De flesta distriktsveterinärer som ingick i studien har egen tjänstebil. På vissa stationer 
samkör dock två distriktsveterinärer en bil. 
 
 
Förekomst av muskulo-skeletala besvär 
Samtliga av de 12 intervjuade distriktsveterinärerna anger att de har muskulo-skeletala besvär, 
dvs. problem med rörelseapparaten såsom t.ex. smärta från muskler eller leder. Besvären är av 
varierande grad. 10 av 12 anger problem med nacke/rygg och/eller axlar och de övriga anger 
knä respektive höft. Besvären varierar från några gånger per år till i princip ständig värk. Det 
noterades under intervjuerna att även unga veterinärer som endast arbetat något eller några år, 
uppgav problem med värk och spänningar främst i nacke, skuldra och rygg. Flera av 
distriktsveterinärer gjorde koppling mellan besvären och arbete i bilen - dels lång exponering 
vid körning, dels datorarbete. 
 

6.3 Skadestatistik och bilsäkerhet 

 
Skadestatistik 
AFA-s skadestatistik (AFA, 2006) visar att bland alla som i AFA-s statistik kodats som 
veterinärer rapporterades och godkändes 356 arbetsskador för de 15 åren 1990-2004. Av 
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dessa var 16 fall färdolycksfall, dvs. i genomsnitt drygt ett fall om året. Färdolyckorna 
motsvarar 4,5 % av de godkända arbetsskadorna för veterinärerna under dessa år. Mer än 95% 
av arbetsskadorna beror alltså på annat än färdolyckor. Antalet veterinärer har enligt 
Arbetskraftsundersökningen (SCB, 2005) uppskattats till mellan 800 – 1500 mellan åren 
1997-2004. Den stora spridningen i denna uppskattning förklaras till stor del av osäkerheten 
av att uppskatta antalet i en relativt liten yrkesgrupp (veterinärerna) på basis av ett nationellt 
stickprov om 16000 yrkesverksamma som AKU-uppgifterna bygger på.  Risken att få en 
arbetsskada i färdolycksfall som veterinär ligger runt 1 promille (mellan 0,7- 1,3 promille) per 
år om man relaterar AFA-statistiken till antalet veterinärer enligt AKU. 
 
Bilsäkerhet 
I Folksams rapport ”Hur säker är bilen?” (Folksam, 2005) redovisas sammanställningar av 
resultat dels från verkliga olyckor, dels från krocktester som bl.a. genomförts av European 
New Car Assessment Programme, (EuroNCAP, 2006), Folksam (Folksam, 2006) samt 
IIWPG (Thatcham, 2006). Resultaten visar att VW Passat (årsmodell 1997-2005) har minst 
15 % högre säkerhet än medelbilen när det gäller verkliga olyckor. Folksam rekommenderar 
dock bilar med minst 30 % högre säkerhet än medelbilen. Såväl SAAB 95 (årsmodell 1998-) 
som Volvo V70 (årsmodell 2000- ) uppfyller detta, dvs. har minst 30 % högre säkerhet än 
medelbilen. 
 
När det gäller krocktester rekommenderar Folksam bilar som har minst fyra stjärnor i 
EuroNCAP, är utrustade med antisladdsystem och klarar Folksams whiplashkrav. 
Whiplashkraven bygger på resultat av Folksams whiplashtester samt IIWPG’s krocktester. 
Enligt Folksam halverar effektiva whiplashskydd risken för nackskada. Whiplashskador utgör 
ungefär 65 % av alla personskador i trafiken (Folksam, 2005). 
 
VW Passat årsmodell tom 2005 har fyra stjärnor i EuroNCAP och antisladdsystem som 
standard eller tillval, men klarar inte Folksams whiplashkrav. Detsamma gäller Nissan X-
Trail, som även förekommer som tjänstebil bland DV. VW Passat from årsmodell 2006 har 
utrustats med whiplashskydd.  
 
Risken att som veterinär få en arbetsskada genom en bilolycka uppskattas enligt ovan till ca 1 
promille per år. Detta är en relativt låg siffra om man jämför med deras risk att få andra typer 
av arbetsskador, som är cirka 20 gånger större. 
 
Resultaten av fältstudien visar att det i flera av de bilar som ingått i studien finns en hög risk 
att skadas av lösa föremål vid snabba hastighetsändringar eller manövrar eller kock. Lösa 
föremål i framsätet eller baksätet och där inget skyddsgaller finns mellan fram- och baksäte 
utgör en klar risk. Det kan röra sig om dator och skrivare i framsätet men också föremål som 
placerats i baksätet. Figur 3 illustrerar två sådana fall. 
 
I flera av bilarna var datorn löst placerad på datorbordet. I en del bilar var utrustning löst 
liggande utan skyddsnät eller galler. Det finns också risk att skadas av löst liggande föremål 
som påverkas vid utlösning av krockkuddar. Dessutom är datorbordet utformat så att det har 
en uppstickande pelare som föraren kan skadas av vid bilolycka, se Figur 4a. I några fall gick 
den inte att fixera/låsa utan var rörlig i sidled. Detta ökar risken att skadas. Andra risker med 
bilen är telefonsamtal under färd. Sådana ökar risken för olyckor. Många DV har hands-free 
till mobilen så de slipper hålla upp telefonen mot örat, men de måste ändå manövrera 
telefonen. Figur 4b illustrerar detta. Några saknar hands-free, men önskar få sådan. 
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Figur 3: Löst liggande föremål utgör olyckrisk vid plötslig inbromsning eller bilolycka. 
 
 

  

Uppstickande del hos datorbord 

 
Figur 4a: Uppstickande del av pelare som utgör en skaderisk. Figur 4b: Telefonmanövrering under färd 
ökar risken för bilolycka 
 

6.4 Arbete i bilen 

 
Arbete i bilen utgör en stor del av arbetstiden för de distriktsveterinärer som medverkat i 
studien. 8 uppskattar tiden i bilen till 3-4 timmar per arbetsdag och 4 till mellan 2-3 timmar 
per arbetsdag. På de Distriktsveterinärstationer som ingick i studien, och som utvalts bland 
stationer med en hög grad av bilkörning, körde DV i genomsnitt ca 3000 mil om året i 
tjänsten. Detta överensstämmer relativt väl med resultaten från en finsk studie där de 
allmänna veterinärerna i snitt körde ca 3200 mil per år (Reijula m. fl., 2003). Omräknat i 
timmar medför det minst ca 60 arbetsdagar per år med ren bilkörning. 
 
Sittandet i bilen medför en belastning på det muskulo-skeletala systemet, speciellt i nedre 
delen av ryggen vilket även anges i den finska studien. Bilkörningen, speciellt under jour-
arbetstid medför trafikskaderisker, vilket några av de medverkande distriktsveterinärerna 
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påtalade vid intervjuerna. Trötthet är en förvärrande faktor. Åhsberg m. fl. (1998) har studerat 
trötthet efter mentalt arbete. Brist på energi, sömnighet och brist på motivation och var tre 
huvudfaktorer. Dessa kan medföra högre risk för skada. Veterinärerna är oftast mycket 
motiverade för sitt arbete, men bristen på energi och sömnighet är riskfaktorer för dem, 
speciellt vid jourtjänstgöring och medför sämre kognitiv förmåga. Tidspress vid bilkörning i 
mörker och/eller på dåliga vägar ökar risken för olyckor. Dessutom medför 
klimatförhållandena i de nordiska länderna förhöjda olycksrisker (Reijula m.fl, 2003). 
 
4 av 12 anger att de inte upplever arbetet i och kring bilen som stressande. 8 av 12 anger att 
vissa arbetssituationer medför att de känner stress vid sitt arbete i och kring bilen, och detta är 
vanligare under jourtjänstgöring. Exempel är när man har många förrättningar att göra och är i 
tidsnöd, när datorn inte fungerar, när telefonen ringer ofta, när man både ska köra bil och tala 
i telefon samtidigt- och ofta även manövrera mobiltelefonen under pågående färd- eller leta 
fram utrustning. Även att hitta till förrättningen och att skriva journal med djurägaren i 
närheten upplevs som stressande av några distriktsveterinärer. Figur 5 illustrerar 
arbetsställningen med att skriva journal, samtidigt som kunden står vid förarplatsens dörr och 
talar med distriktsveterinärerna. Frekvensen av att uppleva arbetet i sådana situationer som 
stressigt varierar från att inte förekomma alls till att förekomma flera gånger om dagen under 
jourtjänstgöring. Studien av de finska veterinärerna rapporterade att 65 % av dem upplevde 
höga nivåer av stress som de i huvudsak relaterade till arbetet (Reijula m. fl, 2003). 
 

 
 
Figur 5: Journalskrivning och samtidig kommunikation med djurägaren medför ogynnsamma 
belastningsförhållanden- man vill ha ögonkontakt med djurägaren, men måste titta på datorn. Det 
medför kraftiga vridningar av nacken och huvudet. Risken att man spänner sig, främst i nacke-skulder-
regionen ökar, vilket illustreras av bilden. 
 

6.5 Allmänt om VW Passat som tjänstebil 

 
DV-synpunkter på bilen VW Passat  
Fördelarna med den befintliga tjänstebilen angav de intervjuade distriktsveterinärerna främst 
vara köregenskaperna och väghållning samt upplevd säkerhet . Dessutom angav knappt 
hälften att de sitter skönt i bilen och några angav bra komfort. Dessutom angav enstaka 
distriktsveterinärer stereo, sätesvärme, färg, att bagageluckan skyddar mot väder, 4-hjulsdrift 
samt motorstyrka som positiva egenskaper. 
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De intervjuade angav också en rad brister med VW Passat. De nackdelar som betonades mest 
var datorarbetet i bilen, tillgängligheten och hanteringen av last i och ur bilen samt förarstolen 
och dess låga placering. Synergonomin generellt ansågs ha brister – vid lasthantering och vid 
dator- och mobiltelefonarbete. Ogynnsamma kontraster, bländning, små bokstäver och siffror 
angavs som huvudorsakerna till detta. Enstaka distriktsveterinärer tog upp problem med 
ventilationen, värmekomforten (som de anser drar och bullrar och några distriktsveterinärer 
anser vara svår att reglera) och svårigheter med att stänga bagageluckan 
 
Ett generellt problem distriktsveterinärerna upplevde var att man inte kan ta med praktikanter, 
elever eller andra medföljande, eftersom passagerarsitsen är upptagen av datorbord och 
skrivare. Ett annat problem de uppgav var att bilbatteriet lätt laddar ur när man har datorn på. 
 

6.6 Förarplatsen 

 
I och urstigning samt stolens utformning 
I- och urstigning i och från VW Passat upplevs av flera distriktsveterinärer som besvärligt 
eftersom sitsen är låg. Detta gäller främst dem som redan har besvär i rörelseapparatens nedre 
delar; rygg, höfter och knän. Figur 6 visar på ett exempel på i- och urstigning i bilen som en 
ung distriktsveterinär upplever som belastande. Flera av distriktsveterinärer tog upp detta som 
en besvärlig och ”onödig” belastning som medför obehag i flera kroppsdelar, främst de nedre, 
såsom höfter, knän och fötter men också i rygg, nacke och axlar i VIDAR-analysen. Nivån av 
obehag varierade mellan svagt och stark för detta arbetsmoment. Frekvensen för i- & 
urstigning är minst 10 gånger per arbetsdag, ofta mer, och arbetsmiljön skulle förbättras om 
sitsen och insteget vore placerade högre i förhållande till marknivån. 
 

 
Figur 6: I- och urstigning till och från låg nivå upplevs som belastande och upprepas många gånger under 
en arbetsdag  
 
 
EMG-analysen visar att belastningen i trapeziusmusklerna i genomsnitt bland de 
medverkande distriktsveterinärerna vid i- och urstigning låg på en relativt måttlig belastning, 
18% av den maximala viljemässiga elektriska aktiviteten, RVE (reference voluntary electrical 
activity), med en spridning mellan 6 och 36%. Detta bör kopplas samman med att i- och 
urstigningen medför en kort dynamisk belastning och därför ska belastningen detekterad 
EMG i Trapeziusmusklerna ses som relativt måttlig. 
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Dålig sittkomfort generellt vid körning, främst beroende av stolen, kommenterades av 
majoriteten av dem som körde VW Passat och flera upplevde ett samband mellan stolen och 
ryggbesvär.  
 
Förarplatsens utformning och de arbetsställningar den påtvingar för att nå nödvändiga reglage 
samt mobiltelefon angav också flera av distriktsveterinärerna som belastande såväl i 
intervjuerna som i VIDAR- utvärderingen. Flera kommenterade att komforten inte var god i 
bilen. Den långa exponeringstiden under arbetstiden medför att kraven på att stolen ska vara 
ergonomisk utformad med bl.a. goda individuella inställningsmöjligheter ökar. 
 
 
Telefon 
En del distriktsveterinärer angav frekventa telefonsamtal som en stressfaktor. Vid 
arbetsplatsbesöken noterades en stor variation i arbetsbelastning. I Lövsta på Gotland uppgav 
distriktsveterinärerna att de får många samtal även efter telefontiden. Det kan röra sig om 
många samtal i timmen under hela arbetsdagen. En förklaring de själva gav var att de är 
utsatta för konkurrens av privata veterinärer och att det bidrar till att de försöker vara så 
lättillgängliga som möjligt. Konkurrens från andra veterinärer upplevs som problem i även i 
andra länder, t.ex. i Australien (Butler, 2002). 
 
Brister i synergonomi kommenterades också av några distriktsveterinärer i VIDAR-analysen 
och i intervjuerna. För små knappar, för liten display, för dåliga belysningsförhållanden, 
kontrast, bländning samt att telefonen sitter för långt bort kommenterades. Se även Figur 4b. 
 
 
Datorarbete i bilen  
Arbetet med att skriva förrättningsunderlag i bilen och ordna med en utskrift som lämnas till 
kunden görs i ett människa-maskinsystem vars utformning påverkar människan i systemet, i 
detta fall distriktsveterinären. Datorarbetsplatsen och datorarbetet har analyserats ur såväl 
belastnings-, system- som informationsergonomiska aspekter. 
 
Av de 12 distriktsveterinärerna i studien använder 7 dator i bilen, medan de resterande 5 inte 
gör det. På två av de sex veterinärstationerna som ingått i studien har man tagit ett 
stationsbeslut om att inte använda datorer i bilen. Orsakerna är att man inte anser att 
datorarbetet i bilen medför tillräckligt god eller säker arbetsmiljö. I det ena fallet är beslutet 
dessutom en följd av ett inspektionsutlåtande från Arbetsmiljöverket (AV, 2003) där brister i 
datorarbetsplatsen i bilen påtalats. Ogynnsamma arbetsställningar och brister i personlig 
säkerhet vid bilolyckor är de främsta skälen. 
 
De veterinärer som använder dator i bilen anser att det finns klara brister i arbetsmiljön vid 
detta arbete. Det finns dock fördelar med att göra klart det s.k. förrättningsunderlaget och en 
snygg utskrift på plats hos kunden: Det uppskattas av kunden, det upplevs som skönt av 
distriktsveterinärerna att ha det gjort så att det inte samlas en mängd administrativt arbete 
efter ordinarie arbetstid och upplevs som mer effektivt. Det anges också av flera 
distriktsveterinärer som lättare att komma ihåg det man gjort direkt efter varje förrättning 
jämfört med göra det efter alla dagens förrättningar. Andra fördelar är att man har uppgifter 
om ett djur samlat och tillgängligt i datorn. 
 
Nackdelarna är den ogynnsamma ergonomin vid datorarbete och de stressmoment som 
uppstår när djurägaren ”hänger över axeln” eller när man glömmer att skriva vissa saker i 
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förrättningsunderlaget eller när datorutrustningen krånglar. Det sistnämnda upplevs som extra 
besvärligt vid kallt väder. 
 
Resultaten från intervjuerna visade att datorarbetsplatsen upplevdes ha brister av samtliga som 
använder dator i bilen. Datorarbetet medför dåliga arbetsställningar med böjda och vridna 
eller på annat sätt olämpliga kroppsställningar (såsom leder i eller nära ytterlägen eller hög 
arbetshöjd), men även synergonomiska problem såsom reflexer och dålig belysning 
kommenterades. Uppstart av datorn – framtagning av den samt inkoppling av sladdar - 
upplevdes av flera som avsevärt belastande och medför att man måste sträcka och böja sig 
både långt och lågt för att nå nödvändig utrustning. Figur 7 illustrerar detta. Dessa problem 
skulle kunna reduceras med ett trådlöst nätverk. Krånglande skrivare (uppskattat av dem som 
några gånger i månaden) angavs som ett stressmoment av flera distriktsveterinärer. De som 
använder dator i bilen gör det i genomsnitt mellan 5-10 minuter per förrättning. Det medför 
att man utför detta arbete runt ½- 1 timmar eller mer per arbetsdag.  
 

  
 
Figur 7: Installation av dator medför ogynnsamma arbetsställningar. 
 
VIDAR-analysen gav utslag för datorarbete som upplevdes ge måttligt till mycket starkt 
obehag i flera kroppsdelar, främst, rygg, nacke, skuldra, axlar, men också armbågar och 
händer. Vid datorarbete är muskelsmärta (myalgi) i nack-skulder-regionen en vanlig typ av 
arbetsrelaterad belastningsskada (Thorn, 2005). 
 
EMG-analysen visade att belastningsnivåerna i trapeziusmusklerna under datorarbetet i 
medelvärde varierade mellan 4 - 46% av den maximala viljemässiga elektriska aktiviteten, 
RVE för de olika deltagarna och i genomsnitt låg på 16%. För en fjärdedel av de 
medverkande distriktsveterinärerna låg medelnivåerna på över 30% RVE och för 2 av 12 
(16%) låg de över 50% RVE, en hög nivå för statiskt arbete. När man bedömer belastningar 
med hjälp av EMG-analys måste man beakta typ av arbete (här statiskt), exponeringstid och 
belastningsnivå. De höga nivåerna i detta för trapeziusmusklerna statiska arbete bland en del 
av de medverkande veterinärerna i kombination med exponeringstider på cirka en halv timme 
och en timme och ibland längre per arbetsdag leder till bedömningen att detta arbete är 
ogynnsamt och bör åtgärdas. 
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Det bör poängteras att EMG-analysen endast anger belastningen uppmätt i 
trapeziusmusklerna, inte i andra muskler som sannolikt utsätts för höga belastningsnivåer. 
Biomekanisk analys i Jack gav kompressions- och skjuvkrafter (vridning under tryck) i 
ländryggen som ligger under rekommenderade gränsvärden (som är 3400 N för 
kompressionskraft och 1000 N för skjuvkraft), men de kraftigt vridna och de böjda 
arbetsställningarna veterinärerna hade vid datorarbete i kombination med leder i eller nära 
sina ytterlägen, se Figur 8, medför att detta arbete är olämpligt ur ergonomisk synpunkt. Leder 
nära eller i ytterläge anses öka risken för belastningsskada (t.ex. Kumar, 1997) och vridna 
arbetsställningar bör undvikas enligt arbetsmiljölagens föreskrift om Belastningsergonomi 
(AFS 1998:1). En RULA-analys (McAtamney & Corlett, 1993) för bedömning av 
belastningen på de övre extremiteterna och nacken visade att datorarbetet som det utförs idag 
i veterinärernas vanligaste tjänstebil bör åtgärdas, se Bilaga 3. Resultaten från enkäten och 
intervjuerna visade också att distriktsveterinärerna upplevde datorarbetsmiljön som dålig. 
 

 
 
Figur 8: Datorarbetsplatsen medför ergonomisk olämpliga arbetsställningar med vridna arbetsställningar 
och leder nära eller i ytterläge samt i en del fall olämplig arbetshöjd. 
 
En del distriktsveterinärer använder inte datorbordet utan sitter med datorn i knäet. Figur 9 
visar två sådana exempel. Även här är arbetsställningarna klart ogynnsamma.  
 

  
 
Figur 9: Datorarbetsplatsen medför ergonomisk olämpliga arbetsställningar med vridna arbetsställningar 
och leder nära eller i ytterläge samt i en del fall olämplig arbetshöjd. Här datorarbete med datorn i knäet. 
I en studie om datoranvändning bland veterinärer poängteras vikten av att besluta vilken 
information som verkligen är nödvändig (Palazzo, 1996). Vid arbetsplastanalysen kom det 
fram synpunkter från distriktsveterinärer att datasystemet med sin journalutformning är 
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begränsande för veterinärens sätt att skriva journal. En veterinär påtalade att nomenklatu
dataprogrammet medför att det är svårt att sätta ”rätt” diagnos. De diagnoser man kan välja 
mellan är enligt denna veterinär inte alltid relevanta, t.ex. om hältor. Enligt denna veterinär 
vore det bättre att inte ha så många, snäva diagnoser. Det framkom också att betydelsen av 
alla förutbestämda uttryck inte var alldeles klar. Det medför en osäkerhet. Å andra sidan 
uppgav några distriktsveterinärer, som redan nämnts, tillgänglighet av information med 
datajournalsystemet som en fördel. 
 

ren i 

6.7 Lasthantering 

W Passat upplevs av majoriteten av de medverkande som trång och att ha otillräcklig 
ckså 

  

åbarheten – att kunna se, nå, inte ha för låg lucka – är dålig i många fall. Figur 10 illustrerar 

 

 
V
lastkapacitet. Tillgängligheten till veterinärutrustningen anses dålig och flera DV anser o
att lastens organisation är dålig även med dragskåpet. Generellt upplevs det som besvärligt att 
lyfta tung och otymplig utrustning i ogynnsamma arbetsställningar. Upplevelsen av 
frekvensen av detta varierade mellan någon gång per månad till flera gånger per dag.
 
N
 

 

 
 

 

Figur 10: Lasthantering med dålig sikt och ogynnsamma arbetsställningar och rörelser ökar belastningen 

gelucka. Problemen 
på individen. OBS nedre högra bilden är från Volvo V70, övriga från VW Passat. 
problemen med nåbarhet och sikt vid hantering av last i VW Passats baga
accentueras av att belysningen är otillräcklig. På VW Passat finns en lysrörsarmatur monterad 
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bak i bilen, men många av de distriktsveterinärer som använder lastskåp uppgav att lampan 
lätt går sönder när man öppnar draglådorna och tar fram utrustning.  
 
En risk med den tidvis dåliga belysningen är att risken att ta fel preparat ökar. I en del fall är 
förpackningarna relativt lika, se Figur 11 och förväxlingsrisken är ett allmänt 
informationsergonomiskt problem (Nilsson & Rose, 2005). Det ökar vid otillräcklig 
belysning. 

 
 
Figur 11: Snarlika förpackningar och otillräcklig belysning ökar risken för förväxling av preparat. 
 
 
Flera distriktsveterinärer påtalade att de saknar en arbetsbänk att ställa akutväskan eller annat 
material på. Figur 12 illustrerar arbetsställningen då en distriktsveterinär väljer att hålla 
akutväskan mellan benen av hygieniska skäl istället för att ställa ner den på marken och hur 
en annan väljer att hantera utrustningen. 

  
 
Figur 12: a) Exempel på arbetsställningen då en veterinär väljer att hålla akutväskan mellan benen av 
hygieniska skäl istället för att ställa ner den på marken och b) veterinär som ställer ner väskor på 
marken. 
 
För flera av de distriktsveterinärer som ingick i studien medförde den relativt låga höjden på 
bagageluckan uppfällt läge problem. De angav att de inte kan stå raka bakom bilen när de ska 
hantera last in i och ut från bagageluckan, vilket upplevs som påfrestande, främst för nacke-
skuldra. De kan inte heller få skydd av luckan vid dålig väderlek när de ska klä om. Figur 13 
illustrerar detta. 
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Figur 13: Den låga bagageluckan hindrar upprätt arbetsställning för många distriktsveterinärer. 
 
Hantering av last som förvaras i baksätet medför också en del ogynnsamma belastningsfall, 
med vridna och böjda arbetsställningar, se Figur 14. 
 

 
 
Figur 14: Hantering av last i baksätet. 
 
Tunga lyft av utrustning som väger mellan 8-15 kg förekommer relativt ofta. Är 
arbetsställningen ogynnsam, dvs. att man lyfter långt framför kroppen, och/eller högt eller lågt 
och/eller med vriden och /eller böjd kropp ökar risken för att skada sig. Infusionspåsar t.ex. 
förvaras ofta på golvet i baksätet och kräver att man böjer sig ner och vrider kroppen för att 
komma åt. Oftast lyfter man ut 2 st á 5 kg och bär dem under armen samtidigt som man också 
bär akutväskan som väger 8-10 kg. Vill man ha en hand fri för att öppna dörrar etc. blir 
snedbelastningen stor. Risken att skada sig om man t.ex. halkar ökar i sådana fall. Figur 15 
visar några exempel på tunga lyft. 
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Figur 15: Exempel på tunga lyft:a) ultraljudsutrustning som väger 35 kg, b) del av ultraljudsutrustning 
som väger 17,5 kg och c) akutväska och annan utrustning som tillsammans väger 15-20 kg.. 
 
 
Packsystem 
Vid fältstudien konstaterades att olika distriktsveterinärer har olika system för packning av 
utrustning. En del har utrustningsskåp med draglådor, andra har egna system, se Figur 16. 
 

 
 

 
 

 
 
Figur 16: Olika packsystem för utrustning. 
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Ett gemensamt system för utrustningen vore att föredra anser en del distriktsveterinärer, 
medan andra vill ha möjlighet att påverka hur packsystemet ser ut. Med ett gemsensamt 
system skulle det också vara lättare att dela på tjänstebilarna; man skulle hitta den utrustning 
man behöver snabbt även i kollegors bil. 
 
I VIDAR-utvärderingen angav distriktsveterinärerna de tunga lyften av utrustning i och ur 
bilen som belastande för många kroppsdelar: rygg, nacke, axlar, armbågar, händer, handleder 
och knän. Nivån av det skattade obehaget varierade mellan svagt och mycket starkt, dels 
mellan de olika distriktsveterinärerna, dels hos var och en av de medverkande 
distriktsveterinärerna beroende på belastningssituation och kroppsdel. 
 
EMG-analysen visar att belastningsnivån vid lasthantering i genomsnitt i trapeziusmusklerna 
för de medverkande distriktsveterinärerna låg på ca 17% av RVE (spridning mellan 4 och 
52% av RVE) under lastning av utrustning in i och ur bagagelucka, med undantag för tre 
distriktsveterinärer som hade väsentligt högre relativ belastning i Trapeziusmusklerna. Två av 
dem låg på över 50% av sitt RVE-värde, dvs relativt högt, men arbetet är dynamiskt och sker 
under några eller något tiotal sekunder i sträck. Muskelbelastning av denna storlek under kort 
tid vid dynamiskt lyftarbete bedöms inte i sig utgöra någon förhöjd risk för friska personer. 
Däremot kan den vara ogynnsam för personer med muskolo-skeletala besvär, speciellt om 
arbetsmomentet är relativt ofta återkommande. Alla distriktsveterinärer som deltog i 
fältstudien hade muskulo-skeletala besvär. 
 
Den biomekaniska analysen av lasthanteringssituationer visar att för de flesta fallen ligger 
man under de rekommenderade gränsvärdena för kompressionskrafter och skjuvkrafter i 
ländryggen. Men i en del fall är belastningarna högre än de rekommenderade gränsvärdena. I 
vissa fall, främst i ogynnsamma arbetsställningar, är också momenten höga, främst på ryggen 
och de undre extremiteterna. I några fall ligger man också över de i lagstiftningen 
rekommenderade gränsvärdena för hanterade vikt relaterad till arbetsställningen (AFS 
1998:1).  
 
En del av de arbetsmoment som distriktsveterinärerna utför vid i- och urlastning av utrustning 
är inte lämpliga ur ergonomisk synpunkt. Figurerna 10, 14 och 15 illustrerar sådana fall. Vid 
fältstudien noterades att distriktsveterinärernas akutväskor ofta väger mellan 8-10 kg och 
förlossningsväskorna runt 10-12 kg. Placering av utrustningen påverkar arbetsställningen vid 
lasthanteringen och därmed den fysiska belastningens storlek som distriktsveterinärerna 
utsätts för när hon eller han ska hantera utrustningen. Skulle man ha en utdragbar bottenplatta 
(som ett rullbord) i botten på bagageluckan skulle åtkomligheten öka väsentligt och därmed 
möjliggöra arbetsställningar med bättre nåbarhet som inte är lika fysiskt påfrestande. Genom 
att reducera de böjda och vridna arbetsställningarna samt lyft långt ifrån kroppen och under 
knähöjd och över axelhöjd reduceras belastningarna och risken att skadas. 
 
 
Hygienaspekter 
Hygienaspekterna är en viktig del i veterinärernas arbete. Systemergonomiska lösningar för 
hygien och smittskydd är viktiga för att hindra smittspridning mellan gårdar. De lösningar 
som påträffats vid fältstudien har mest varit av arten att man lägger använda kläder och 
utrustning som bedöms utgöra smittrisk i en plastpåse som läggs i bagageluckan. Stövlarna 
förvaras oftast i en plastbytta.  
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De distriktsveterinärer som medverkat i fältstudien har själva tagit upp främst tre 
hygienaspekter, nämligen: 
 

1. Hur ska man lösa problemet att packa akutväskan vid förrättningen? Flera efterlyser 
en arbetsbänk eller något annat utrymme som man kan ställa akutväskan och annat på. 
På en av stationerna demonstrerade en veterinär ett bord man kan använda, se Figur 
17, men som ingen använder eftersom det har flera brister. Bl.a. har det vassa hörn i 
knähöjd som veterinärer skadat sig/ gjort sig illa på och därför inte använder. 

 
2. Hur ska man förvara använda kläder och utrustning för att inte de ska utgöra smittrisk? 
 
3. Hur ska man rengöra utrustning, stövlar mm innan man lägger in dem i bilen? 

 

                                                          
 
Figur 17: Bord för avlastning som inte används på de stationer som ingick i fältstudien 
 
 
Vid diskussioner om säkerhet och hygien tog också flera distriktsveterinärer upp problem med 
att förvara mediciner i lämplig temperatur. En del mediciner fryser vid kalla temperaturer, 
andra blir för varma vid varm väderlek. 
 
 

6.8 Sammanfattning av ergonomianalysen 
 
I analysen av fältstudien har subjektiva och objektiva mät- och bedömningsmetoder samt 
rekommenderade och lagstadgade gränsvärden använts. I analysen har olika brister i 
nuvarande tjänstefordon och dess utrustning konstaterats. Här följer en sammanfattning av 
dem som bedöms allvarligast. 
 
Det nuvarande tjänstefordonet, VW Passat, upplevs av flesta distriktsveterinärer som deltagit i 
fältstudien som säkert, men klassas inte som så säkert att Folksam rekommenderar den som 
bil. Risken att distriktsveterinären skadas i en trafikolycka är ca 20 gånger mindre än att de får 
andra typer av arbetsskador. Trötthet och stress vid bilkörning ökar risken för felhandlingar. 
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De distriktsveterinärer som deltog i studien angav att de känner stress och trötthet främst vid 
jourtjänstgöring. Användning av telefonen under pågående färd medför ökad risk för 
trafikolycka. Detta accentueras när man inte har hands-free, när telefonen är olämpligt 
placerad och dess knappar och display är informationsergonomiskt dåliga under rådande 
förhållanden. Syn, sikt, arbetsställning, stress är några komponenter som påverkar 
belastningen. Frekvensen är många gånger i timmen för en del distriktsveterinärer, någon 
gång per timme för andra. 
 
Den långa exponeringstiden i bilen vid bilkörning, ofta upp till halva arbetstiden, medför 
risker för belastningsskador och medför att man bör ställa höga krav på bilen och främst 
stolen. Flera av de medverkande veterinärerna angav att de kopplade samman bilkörning (där 
stolen angavs som en orsak) och datorarbetet i bilen med sina besvär i nacke-skuldra-rygg. 
Samtliga veterinärer som deltog i studien angav muskulo-skeletala besvär. En stol med bättre 
sittergonomi och individuella inställningsmöjligheter skulle minska belastningen. Stolens låga 
placering i befintligt fordon medför att distriktsveterinärerna måste stiga in i eller ur bilen till 
och från en låg nivå. Detta medför en ”onödig” belastning ett par gånger i timmen. Placering 
av stolen högre i förhållande till markplanet skulle väsentligt minska belastningen vid in- och 
urstigning i/ur bilen. Synergonomin generellt har brister med otillräcklig belysning i 
lastutrymmen och dåliga ljusförhållanden vid dator och telefonarbete. Synergonomi, nåbarhet 
till reglage och värmesystem är andra faktorer som man bör sträva efter att förbättra i bilen. 
 
Vid lastning av utrustning in i och ur bilen spelar faktorer som sikt, vikt, nåbarhet, höjd, 
avstånd och frekvens och exponeringstid in. Frekvensen är några gånger i timmen och 
durationen för varje hantering några eller något tiotal sekunder. Analysen av fältstudien visar 
att hanteringen i del fall medför direkt olämpliga belastningar som ligger över befintliga 
gränsvärden. Dessa arbetsmoment medför ökad risk att få en arbetsskada. Bättre lastutrymme, 
packsystem, nåbarhet och synergonomi skulle möjliggöra bättre arbetsställningar, medföra 
lägre belastningar och reducera riskerna att skadas. Brister i förankring av lasten 
konstaterades i en del fall, vilket behöver åtgärdas för att öka säkerheten. Ett bättre system för 
hantering av utrustning ur hygienaspekter bör också utvecklas. 
 
Datorarbetet i bilen, statiskt med exponeringstider på ca en halv till en timme eller mer per 
dag i direkt olämpliga arbetsställningar (böjda och vridna, ofta för hög arbetsyta, leder i eller 
nära ytterlägen) ofta utan stöd för underarmarna, medför ökad risk för arbetsskada. En 
datorarbetsplats som möjliggör symmetriska och bättre arbetsställningar, som kan 
individanpassas och ge stöd för underarmarna skulle förbättra ergonomin vid 
distriktsveterinärernas arbete i bilen väsentligt och minska risken att utveckla 
belastningsbesvär. 
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7 Diskussion 

Den kanske allra viktigaste faktorn för bedömning av fordonets betydelse för 
distriktsveterinärernas arbete är exponeringstid. Distriktsveterinärerna tillbringar mycket tid i 
bilen, uppskattningsvis mellan 2-4 timmar per dag. Räknar man med att de i genomsnitt kör 
bil 1/3 av sin tid medför det mer än tre månaders bilkörning på heltid under ett år. Det är 
viktigt att förarplatsen har god ergonomi. En viktig komponent i den är förarstolens 
utformning och kvalitet. 
 
Risken att som veterinär få en arbetsskada genom en bilolycka uppskattas enligt statistik från 
AFA ( AFA, 2006) till ca 1 promille per år. Detta är en relativt låg siffra om man jämför med 
deras risk att få andra typer av arbetsskador, som är cirka 20 gånger större. Trots detta bör 
man, med tanke på den höga exponeringen, förse distriktsveterinärerna med ett tjänstefordon  
med hög säkerhetsnivå och god väghållning.  
 
Distriktsveterinärernas arbete i och kring bilen bör få betydligt bättre tekniska och 
ergonomiska förutsättningar genom ett mera noggrant val av arbetsfordon och utrustning. De 
medverkande veterinärerna hade själva en rad förslag på hur arbetsmiljön skulle kunna 
förbättras. Bland de komponenter man bör ta hänsyn till är datorarbetsplatsen, plats för 
medföljande, förarstol – speciellt som man har en lång exponering i den, nåbarhet – främst vid 
i och urlastning av utrustning, men också reglage på telefon, etc., säkerhet, hygien/smittskydd 
och belysning. 
 
Till stor del överensstämmer de förslag som baseras på analysen av fältstudien. Vid 
specifikation av nytt tjänstefordon och dess utrustning behöver man väga in såväl tekniska, 
ergonomiska som ekonomiska aspekter. En bil med större och bättre disponerat lastutrymme, 
ergonomiskt utformad datorarbetsplats, bättre förarstol och högre insteg mm behöver inte 
kosta mer än dagens tjänstefordon. Många yrkesgrupper har arbetsfordon som är byggda för 
en kombination av person- och lasttransporter och med integrerade system för lasthantering. 
De skilda krav som arbete i och kring bilen ställer på distriktsveterinären skulle lättare kunna 
mötas om man valde att utgå från ett transportfordon snarare än en personbil. 
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8 Underlag till specifikation för nytt arbetsfordon 

 
Trafiksäkerhet 
 
Bilen bör vara fyrhjulsdriven, och ha goda väg- och off-roadegenskaper. Med tanke på de 
behov av hög framkomlighet på mindre goda vägar och ibland i naturområde är fyrhjulsdrift 
att föredra.  
 
Markfrigången bör vara hög, dock ej extrem, med tanke på bekvämlighet vid i- och 
urstigning, samt sidstabilitet. 
 
Bilens inre säkerhet bör vara hög, krockkuddar fram och på sidorna bör finnas. Helst bör 
whiplashskydd ingå.  
 
Inga modifieringar eller monteringar av utrustning får minska personsäkerheten, dvs inget 
krockskydd får kopplas ur eller demonteras. Ingen extrautrustning får inkräkta på 
deformationszoner eller innebära ökad skaderisk vid krock eller avkörning. 
 
Extraljus, för breddat synfält över väggren, och rörlig, manövrerbar framåtmonterad 
strålkastare bör övervägas. 
 
Synergonomiska krav i förarhytten medför att all läsbar utrustning (inkl telefon) skall kunna 
lätt avläsas från normal körställning, med hög kontrast och utan läsglasögon. 
 
Handsfree telefon skall monteras så att den lätt kan opereras från normal körställning. 
 
Komfort 
 
Förarstolen bör vara skålad, ge gott stöd för låren, vara ventilerad, försedd med bra nackstöd 
(whiplashskydd om möjligt) och flexibelt inställbar, inkl i höjdled.  
 
Bullernivån i förarhytt skall vara låg; bullerdämpningen av hög personbilsklass. 
 
Klimatanläggning bör vara av hög kvalitet och klara extrema vinterförhållanden. 
 
Automatlåda är att rekommendera (trots fyrhjulsdrift).  
 
Styrservon bör vara mycket god och innebära lätt styrning. 
 
Det bör finnas plats i fordonet för passagerare (praktikant, kund) i säte med normal 
krocksäkerhet. Säkert utrymme för medföljande husdjur önskvärt.  
 
Datorarbetsplats 
 
God och flexibel belysning i förarhytt och datorarbetsplats för förberedelser till skrivarbete, 
telefonanvändning, kartläsning, etc. 
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Normal, rättvänd och ergonomiskt korrekt placerad dator (bildskärm/tangentbord, arbetsbord) 
för datorarbete. Datorarbetsplasten bör ej kombineras med förarplatsen. 
 
Skrivare placerad under säte eller i särskild behållare krocksäkert monterad. 
Trådlösa dator- (bildskärm, tangentbord, pekdon) och skrivarlösningar föreslås. 
 
Särskilt förvaringsutrymme för kontorsutrustning (papper, dokument, bläck, pennor, etc) 
 
Laptopdator i dockningsstation/replikator, krocksäkert monterad. 
 
Kraftigt förstärkt, eller separat anordnad, strömförsörjning för kontoret i bilen. 
 
 
Veterinärarbete 
 
God belysning för förberedelsearbete. 
 
Goda och i rätt höjd placerade arbets- och avställningsytor för iordningställande av preparat, 
utrustning, väskor. 
 
Tak eller väderskydd på tillräcklig höjd att kunna stå rak och arbeta under/ utmed bilens 
lastutrymme. Tak/luckor måste dock vara möjliga för alla att nå för att stänga. 
 
I- och urlastningslösningar med dragbara bord, lådor eller skåp. 
 
Speciella lösningar för hygien- och smittskyddsseparering av kärl, kläder, skor, utrustning. 
 
Lastutrymme ej för lågt, ej för högt.  
 
Lastutrymme uppvärmt för att förhindra att preparat/utrustning fryser. 
 
Kylutrymme för preparat/utrustning som kräver detta inbyggt i lastutrymme. 
 
Strömförsörjning för värme/kyl förstärkt. 
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 Bilaga 1
  
Distriktsveterinär i bil, DiB 

 
 
Till Dig som arbetar som distriktsveterinär 
 
 
Du tillhör en grupp som har ambulerande tjänstgöring och som är beroende av bil för 
att transportera Dig själv och den utrustning som arbetet kräver. 
 
Svenska Distriktsveterinärföreningen och Jordbruksverket har, tillsammans med KTH, 
startat ett projekt om veterinärernas arbete i bilen, där svaren på frågor om ergonomi, 
arbetsmiljö och säkerhet ska ligga till grund för behovsanalys och specifikation för 
kommande upphandling. 
 
Val och utformning av distriktsveterinärens arbetsfordon innehåller många frågor som 
är viktiga för arbetsmiljö och säkerhet i yrket. Det är viktigt att alla berördas 
synpunkter och erfarenheter kommer fram. Vi uppmanar Dig därför att delta i 
undersökningen och delge projektet Dina uppfattningar.  
 
Projektet genomförs öppet och med inställningen att allas deltagande är av allra största 
vikt. Om Du tror att Du tycker som majoriteten kan vi inte bekräfta detta utan Dina 
svar. Om Du misstänker att Dina synpunkter avviker mycket från andras är det desto 
större anledning att besvara frågorna. 
 
Inga personuppgifter kommer att registreras och i redovisningen av resultaten kommer 
inga enskilda uppgiftslämnare att identifieras. 
 
Skicka in det ifyllda formuläret i det bifogade svarskuvertet. Formuläret skickas även ut 
via e-post till alla tjänstedatorer. Du kan också ladda ner frågeformuläret från 
Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se, besvara det och skicka det som en bilaga per e-
post direkt till johanna.andersson@sjv.se.  
 
Om Du har frågor om undersökningen, kontakta 
 
Olle Johansson     Dv olle.johansson@dv.sjv.se   036 – 15 52 64 
Kristina Olsson    DVF kristina.olsson@dv.sjv.se  0702 - 79 59 82 
Tore J Larsson     KTH tore.larsson@syd.kth.se  0708 – 93 95 74 
 
 
Jordbruksverket   Sv Distriktsveterinärföreningen 
 
Chefen     Ordf 
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Besvara alla frågor, hoppa inte över några. 
Tänk inte för länge på varje fråga, försök svara spontant. 
 
Om Du har kommentarer till frågorna, skriv längst bak i formuläret. 
 
 
 
      
    Fp.nr. 
 
Bakgrund 
 
 
1. Namn………………………………………………………………………………….. 
 
2. Aktuell adress………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
3. Telefon……………………………….  4. Mobil 
…………………………………. 
 
 
5. Distrikt Du arbetar i för närvarande………………………………………………. 
 
6. Antal år i yrket som veterinär ……………………………………………………… 
 
7. Antal år som distriktsveterinär …………………………………………………….. 
 
8. Typ av tjänstgöring  O Fast 
   O Långtidsvikarie 
   O Korttidsvikarie 
 
9. Tjänstgöringsgrad  O 50% 
   O 75% 
   O 100% 
 
 
10. Din kroppslängd i cm  ……………………………………………………………… 
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Bilen 
 
11. Kör Du bil i tjänsten?  O Ja 
   O Nej  (Hoppa över frågorna 12-X) 
 
12. Använder Du privatbil  
      i tjänsten?     O Ja 
   O Nej 
 
13. Vilken bilmodell kör Du oftast i jobbet? …………………………………………… 
 
14. Kör Du regelbundet någon  
      annan bil än Din tjänstebil  
      i jobbet?    O Nej  
   O Ja, nämligen …………………………  
 
15. Hur ofta kör Du i tjänsten? O Dagligen 
   O 2-3 ggr per vecka 
   O 1 gång i veckan 
   O 1 gång var fjortonde dag 
   O 1 gång per månad 
   O Mera sällan 
 
 
16. Ungefär hur många mil kör Du årligen i tjänsten  …………………………….km 
 
17. Hur många gånger per dag  
      hoppar Du in i/ut ur bilen? O 2-3 ggr 
   O 4-6 ggr 
   O 7-10 ggr 
   O mer än 10 ggr 
 
18. Vilken typ av inredning för  
       utrustning finns i bilen? O Lådinsats 
   O Lösa lådor 
   O Specialinredning, nämligen 
 
   ………………………………………….. 
 
   ………………………………………….. 
 
19. Använder Du dator i bilen? O Ja 
   O Nej 
 
 
 

 30



20. Hur skulle Du betygssätta den bil Du oftast använder i jobbet,    
      beträffande: 
 
(sätt en ring runt Ditt svarsalternativ)  
 
  Dålig    Bra 
 
Sittkomfort vid körning 1 2 3 4 5 
Sikt  1 2 3 4 5 
Instrumentering 1 2 3 4 5 
Motorstyrka 1 2 3 4 5 
Klimat, ventilation 1 2 3 4 5 
Väghållning  1 2 3 4 5 
Vinterkörning 1 2 3 4 5 
Säkerhet  1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
21. Hur skulle Du betygssätta den bil Du oftast använder i jobbet,   
      beträffande: 
 
(sätt en ring runt Ditt svarsalternativ)  
 
  Dålig    Bra 
 
Stiga i, stiga ur 1 2 3 4 5 
Lastutrymmets  
rymlighet  1 2 3 4 5 
Lastutrymmets  
tillgänglighet 1 2 3 4 5 
Hur utrustningen  
transporteras 1 2 3 4 5 
Arbetsställningar vid  
lasthantering  1 2 3 4 5 
Arbetsställning vid  
datorarbete  1 2 3 4 5 
 
Funktionell som  
arbetsfordon 1 2 3 4 5 
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22. Har Du råkat ut för något  
      olyckstillbud i trafiken under  
      de senaste 12 månaderna? O Nej 
   O Ja, i tjänsten 
   O Ja, på fritiden 
   O Ja, både i tjänsten och på fritiden 
 
23. Har Du skadat Dig i arbetet 
      utan att sjukskriva Dig någon 
      gång under de senaste 12 
      månaderna?  O Nej 
   O Ja, en gång 
   O Ja, flera gånger 
 
24. Har Du skadat Dig i arbetet 
      så att Du varit sjukskriven 
      någon gång under de senaste 
      12 månaderna?  O Nej 
   O Ja, en gång 
   O Ja, flera gånger 
 
 
 
25. Har Du några fysiska besvär  
      som Du sätter i samband med  
      arbetet i bilen?  O Nej 

     O  Ja, besvär med (symtom/kroppsdel): 
    
 ……………………………………………... 

 
vid arbete med: 
 
……………………………………………... 
 
……………………………………………… 
 

26. Arbetstillfredsställelse  
 

- på det hela taget, hur nöjd skulle Du säga att Du är med Ditt arbete? 
  
  O Mycket nöjd 
  O Ganska nöjd 
  O Inte särskilt nöjd 
  O Inte alls nöjd 
 

- om Du var fri att jobba med vad som helst, vad skulle Du välja? 
 

O  Det jobb jag har nu 
O  Skulle pensionera mig och inte arbeta alls 
O  Skulle välja något annat yrke än det jag har 
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- om Du skulle vara tvungen att bestämma Dig igen för att ta jobbet Du 
  har nu, hur skulle Du göra? 

 
O  Utan tvekan ta jobbet  
O  Fundera noga innan jag bestämde mig 
O  Bestämma mig att inte ta jobbet 

 
- hur väl skulle Du säga att Ditt arbete stämmer med den sortens jobb Du 
  ville ha när Du började? 

 
O  Precis som det jobb jag ville ha  
O  Ganska likt det jobb jag ville ha 
O  Inte särskilt likt det jobb jag ville ha 

 
- om en god vän sa att han/hon var intresserad av ett jobb som Ditt, vad  

  skulle Du säga?  

 
O  Jag skulle rekommendera det varmt 
O  Jag skulle tveka att rekommendera det 
O  Jag skulle avråda ifrån att välja det 

 
 
 
 
27. Kommentarer och förslag 
 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………….... 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
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 Bilaga 2
  
Fältstudie Distriktsveterinär i Bil 

(Semistrukturerade intervjufrågor)  
 

Ålder  Vikt  Längd   Kön  
 
År i yrket  År som DV    Typ av tjänst 
 
Bil    Privat eller tjänstebil 

 
1. Finns det några positiva fördelar med bilen? (arbetsuppgifter, utrustning, komfort) 
 
2. Vilka är de dåliga sidorna av bilen Du använder? (arbetsuppgifter, utrustning, 
komfort) 
 
3a. Vilka arbetsuppgifter tycker Du är tunga eller fysiskt ansträngande? (visa, filma) 
3b. Hur ofta är det jobbigt / hur länge? 
3c. Vilka arbetsställningar i arbetet i eller kring bilen är mest ansträngande? (visa, 
filma) 
3d. Finns det arbetsoperationer i bilen som Du anser kunde förbättras, bli mer 
användarvänliga?(körning, i & ur, datorarbete) 
 
4a. Upplever Du körning och arbetet i bilen som psykiskt belastande? (stress, tidsbrist, 
att hitta rätt, risker att göra fel, risk bli skadad, trötthet, möjlighet att påverka arbetet) 
4b. Hur ofta är det jobbigt / hur länge? 
 
5a. Hur stor del av hela tjänstgöringstiden tillbringar Du i bilen? 
5b.  Hur stor del av själva förättningen är Du i bilen? 
5c.  Hur stor del är administration i bilen? (journal, telefon) 
 
6a. Dator i bilen? Varför inte? /Varför? 
6b. Fördelar/ bra? 
6c. Nackdelar/dåligt? 
6d. Hur ofta och hur länge? 
 
7a. Lider Du av några muskulo-skeletala besvär? 
7b. Vilken typ? 
7c. Sedan hur länge? 
7d. Hur ofta?   (Komplettera med Body map) 
 
8. Förbättringsförslag? (bil, annat) 
 
9. Önskemål för ny bil? 
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 Bilaga 3
  
Data och exempel på resultat från fältstudieanalysen 

Av Tabell 1 framgår medelvärden samt variationsintervall för persondata avseende de 
distriktsveterinärer som medverkade i fältstudien, dels totalt och dels uppdelade på kvinnor 
och män. 
 
Tabell B1: Medelvärden samt variationsintervall för de intervjuade, samt för dem uppdelade efter kön. 
 Totalt (12 st) Kvinnor (8 st) Män (4 st) 
Ålder 38 år [29, 59] 33 år [29, 59] 47 år [35, 57] 
Vikt 70 kg [55, 94] 68 [55, 83] 86 kg [78, 94] 
Längd 176 cm [165, 195] 173 cm [165, 184] 183 cm [173, 195] 
År i yrket 9 år [ 1, 24] 8 år [1, 24] 12 år [1, 24] 
År som DV 5 år [1, 24] 7 år [1, 24] 4 år [1, 7] 

 
På följande sidor redovisas exempel på resultat av analysen, dels med EMG-analysen och de 
biomekaniska beräkningarna (objektiva metoder) och dels med VIDAR-analysen (subjektiv). 
 
 
EMG-analys 
Med ytelektroder och EMG-teknik (elektromyografi) kan man analysera musklernas 
belastning (kontraktionsnivå) under ett arbetsmoment. Genom att normera EMG-signalernas 
amplitud till den maximala viljemässiga elektriska aktiviteten, RVE (reference voluntary 
electrical activity) kan man beräkna hur stor belastning ett visst arbetsmoment medför. 
Belastningen ges då som andel av detta RVE-värde. Då kontraktionsnivåerna normeras till 
RVE-värden kan man jämföra olika individers EMG-värden med varandra. I studien 
registrerades EMG-signalamplitud samt RVE-värden och deras medelvärden beräknades för 
olika arbetsmoment i och kring bilen för de medverkande distriktsveterinärerna. 
 
Resultaten från EMG-analysen har sammanställts som medelvärden av de olika 
distriktsveterinärerna. Medelvärden har beräknats baserade på de medverkandes RVE-värden 
för olika grupper av arbetsuppgifter, såsom hantering av utrustning i bagageluckan respektive 
baksäte, datorarbete, i- och urstigning, samt påklädning. Figurerna B1-B5 illustrerar resultaten 
för två olika lastfall för en av de medverkande distriktsveterinärerna. 
 
I FigurB1 visas hantering av last för två olika arbetsmoment för en av de distriktsveterinärer 
som medverkade i studien. Arbetsmomenten bestod i att lyfta utrustning i och ur bilens 
bagagelucka. 
 

  
Figur B1: Lastfall 1 respektive lastfall 2 vid hantering av utrustning i bagagelucka. 
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Figur B2: Exempel på EMG signalamplitudvären (råsignalvärden) vid lasthanteringsfall 1, se Figur B1. 
 
 
 

 
 
Figur B3: Exempel på RVE tidsdiagram för lastfall 1 i Figur B1. X-axeln anger andel av studerad tid och 
Y-axeln anger belastninsgnivå relaterad till  RVE-nivå. 
 
 
Analysen visar att belastningsnivåerna ligger på medelvärdena på 37 % respektive 52 % av 
RVE på respektive trapeziusmuskel för denna distriktsveterinär i lastfall 1. Detta är en hög 
belastningsnivå, men i bedömningen av resultatet vägs även exponeringstiden in samt att 
arbetet är dynamiskt. Se avsnitt 6.7 i rapporten. Analys av figur B3 visar att denna 
distriktsveterinär ligger på en mycket hög belastningsnivå i höger trapeziusmuskel (”Kanal 
B”) under mer än en tredjedel av detta arbetsmoment. 
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För lastfall 2 visas resultaten av EMG-analysen för samma veterinär i Figur B4 och B5. I 
lastfall 2 är muskelbelastningen väsentligt lägre än i fall 1. Omräknat till RVE värden ligger 
medelvärdena på 13 % respektive 19 % av RVE på respektive trapeziusmuskel. Ur Figur B5 
framgår att detta arbete utförs på väsentligt lägre belastningsnivå än i lastfall 1. Över 70 % av 
tiden för detta arbetsmoment är muskelbelastningen i Trapeziusmusklerna lägre än 20 % 
RVE. 
 

 
 
Figur B4: Exempel på EMG signalamplitud (råsignalvärden) vid lastfall 2, se Figur B1. 
 
 

 
 
Figur B5: Exempel på RVE tidsdiagram för lastfall 2 i Figur B1. X-axeln anger andel av studerad tid och 
Y-axeln anger belastningsnivå relaterad till RVE-nivå. 
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Biomekanisk analys 
Olika belastningsfall har analyserats genom biomekaniska beräkningar med 
datormanekinprogrammet Jack (4.1, UGS). Figur B6 visar exempel på beräkning av 
kompressions- och skjuvkrafter i ländryggen för ett av fallen med lasthantering. I detta fall 
överskrider kompressionskraften rekommenderat gränsvärde 3400 N och skjuvkraften ligger 
nära gränsvärdet 1000 N. Analysen visar att åtgärder bör vidtas för att minska belastningen på 
ländryggen och risken att skadas. 

 

 
 
Figur B6: Resultatet av analys av kompressions- och skjuvkrafterna för ett lastfall. 
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Figur B7 visar resultatet av en biomekanisk simulering av ett lastfall där den yttre lasten 
utgörs av en 6 kg tung väska. De beräknade momenten i olika delar av kroppen är listade i 
tabellen i Figur B7 i kolumnen ”Moment (Nm)”. Dessutom återfinns det uppskattade 
maximala moment samt standardavvikelse som dessa kroppsdelar kan belastas med i 
kolumnerna ”Mean (Nm)” respektive ”SD (Nm)”. Dessa värden bygger på beräkningar för en 
normalfördelad populationsgrupp med kroppslängd och kroppsvikt som den aktuella 
simulerade personen. I tabellen ges också hur stor andel som bedöms kapabla att klara av att 
utföra detta arbetsmoment, se även Figur B8. 
 
Den biomekaniska beräkningen visar att hanteringen av denna last resulterar i höga moment 
på kroppen. Belastningen i ryggen motsvarar ca 75 % av beräknat maximalt moment som 
kroppen kan belastas med hos en normalfördelad population med vikt och längd som den 
aktuella personen. Av figuren framgår också att belastningen på de nedre extremiteterna och 
skuldra är höga. Figur B8 visar en uppskattning av hur stor andel av en normalfördelad 
population med denna längd och vikt som klarar av denna belastning. Fälten anger hur stor 
andel av en sådan population som klarar av denna belastning i olika kroppsstrukturer. Gult fält 
anger att färre än 90 % klarar det medan rött anger att mindre än 75 % klarar det. Noteras bör 
att man i verkligheten kan avlasta en del av belastningen på den nedre delen av kroppen 
genom att ta stöd med benen mot bilen. Då minskar belastningen på de nedre extremiteterna. 

 
Figur B7: Simulering och beräkning av momentbelastningar för ett simulerat arbetsmoment för en 
deltagare med specifik vikt och längd. Arbetsuppgiften är att hantera en 6 kg tung väska. I simuleringen 
har det antagits attden lyfts med höger hand, medan ingen yttre last lyfts med vänster hand. 
 

 
Figur B8: Andel av en normalfördelad populationsgrupp med specifik kroppslängd och vikt som klarar 
av arbetsmomentet som simulerats i Figur B7. 

 39



 
Analys med VIDAR 
Figur B9 och Figur B11 visar exempel på resultat med Vidar-analysen. I Figur B9 återges hur 
fysiskt belastande datorarbetet upplevs av en av deltagarna i studien. Här skattas det fysiska 
obehaget med Borgs CR-10 skala (Critical Ratio, Borg, 1982) som återges i Figur B10. Figur 
B11 visar hur psykiskt belastande samma person upplever detta arbete. 
 
Analysen visar att datorarbetet som illustreras i Figur B9 upplevs ge ”mycket starkt” obehag i 
nedre delen av ryggen och ”ganska starkt” i axlarna för denna veterinär. Av fguren framgår 
också den vridna arbetsställningen samt att arbetet utförs ca 5 gånger per dag. 
 

 
Figur B9: Exempel på upplevd fysisk belastning vid datorarbete. 
 
 

 
 
Figur B10: Borg’s CR-10 skala för skattning av obehag. 
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Figur B11: Exempel på upplevd psykisk belastning vid datorarbete för samma veterinär som i Figur B9 
bedömde den fysiska belastningen. 
 
I Vidar-programmet bedöms även den psykiska belastningen subjektivt. Vid datorarbete som 
illustreras i Figur B11 angav denna veterinär att han emellanåt känner tidspress och blir störd 
av djurägare som avbryter medan han skriver förrättningsunderlaget. Även ljusreflexerna kan 
medföra påfrestningar. 
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RULA-analys 
 
I RULA (Rapid Upper Limb Assessment, McAtamney & Corlett, 1993), används ett 
bedömningssystem baserat på arbetsställning, muskelanvändning och kraft för att bedöma ett 
arbete. En RULA-bedömning gjord i Jack, se Figur B12, visar att datorarbetet är olämpligt ur 
belastningssynpunkt för de övre extremiteterna. Det är främst den vridna arbetsställningen 
som leder till ogynnsam belastning. Analysen visar att åtgärder bör vidtas för att minska 
belastningen och risken att skadas. 
 

 
 
Figur B12: Resultatet av RULA-analys vid simulering i datormanekinprogrammet Jack (4.1, UGS) 
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