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Sammanfattning 
 
Muskeloskeletala besvär (MSD) är vanligt förekommande hos individer med kontors-
/datorarbete. De idag kända riskfaktorerna för dessa besvär härleds i litteraturen till fysiska, 
organisatoriska och individuella faktorer. I en nyligen utförd undersökning av tre 
arbetsgrupper vid ett företag i Stockholm påvisades nack- och skulderproblematik hos mer än 
50% av arbetstagarna. 
Syfte: Studien syftar till att skapa en ökad förståelse för den muskeloskeletala problematiken 
på företaget. Genom att undersöka fysiska, organisatoriska och individuella riskfaktorer i 
arbetssituationen kan en sådan förståelse skapas och resultatet kan därefter utgöra en god 
grund för åtgärdsförslag. 
Metod: För att besvara studiens syfte valde författarna att använda sig av både kvalitativ och 
kvantitativ metod med datainsamling genom intervjuer och enkätundersökning. Intervjuguide 
och enkät utformades i syfte att ge en bild av de fysiska, organisatoriska och individuella 
riskfaktorerna av betydelse för MSD problematiken.  
Resultat: Sju kategorier sammanställdes utifrån intervjuerna. Kategorierna behandlar det 
faktum att höga krav kan medföra beteenden hos arbetstagarna som kan utgöra en betydande 
risk för uppkomsten av MSD. Bland annat framkom att arbetstagarna tar färre raster och har 
svårt att släppa arbetet under raster och fritid. Det framkom även att arbetstagarna i stor 
utsträckning anser att ventilationen är en viktig orsak till problematiken. Ett utbrett missnöje 
med ventilation, temperatur och buller sågs även i svaren från enkäten. En korrelationsanalys 
visade att exponeringen av antalet fysiska riskfaktorer korrelerar med utbredningen av MSD 
hos arbetstagarna. 
Konklusion: Studiens resultat visar hur samspelet mellan organisatoriska och individuella 
faktorer kan orsaka MSD i nacke och skuldra. Dock verkar det som att arbetstagarna själva 
anser att orsaken till MSD problematiken beror på de fysiska faktorerna i arbetsmiljön, då 
främst ventilationen. Ett missnöje med de fysiska faktorerna i arbetsmiljön tycks ha en måttlig 
korrelation med utbredningen av MSD hos arbetstagarna. 
 
Sökord: Muskeloskeletala besvär, Nacke, Skuldra, Datorarbete, VDU, Riskfaktorer, 
Organsation  
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Abstract 
 
Musculoskeletal disorders (MSD) are common in individuals with computer based work. The 
currently known risk factors for these disorders is in the literature derived to physical, 
organizational and individual factors. A recent survey of three working groups at a company 
in Stockholm explored that more than 50% of the employees had neck and shoulder problems. 
Aim: The study aims to create a better understanding for the current musculoskeletal 
problems at the company. Such an understanding is created by examining the physical, 
organizational and individual risk factors in the workplace and the result can provide a good 
basis for intervention proposals. 
Method: In order to answer the aim of the study the authors chosed to use both qualitative 
and quantitative methods of data collection through interviews and questionnaire survey. The 
interview and questionnaire was designed to create both a specific and comprehensive picture 
of the physical, organizational and individual risk factors having a bearing effect on the 
existing MSD problem. 
Result: Seven categories were compiled from interviews, which largely deals with the fact 
that high demands can lead to behaviors that may pose a significant risk for the occurrence of 
MSD. Behaviours such as taking fewer breaks and having a hard time letting go of work 
during breaks and free time. In addition it was found that workers believe that the ventilation 
is a major cause of the problem. A widespread dissatisfaction with ventilation, temperature 
and noise were also seen in the responses from the survey. A correlation analysis showed that 
an exposure of multiple physical risk factors correlate with the prevalence of MSD among 
workers. 
Conclusion: The result of this study exemplifies how the interaction between organizational 
and individual factors may cause MSD in the neck and shoulder. However, it seems that the 
workers themselves often relate the MSD problem to physical risk factors in the working 
environment such as poor ventilation. A dissatisfaction with physical factors in the work 
environment seems to have a moderate correlation with the prevalence of MSD among the 
workers. 
 
Keywords: Musculoskeletal disorders, Neck, Shoulder, Computer work, VDU, Risk factors, 
Organization 
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Definitioner 

• AT = arbetstagaren/ arbetstagarna 
• Extension= sträckning 
• Flexion= böjning 
• MSD = Musculoskeletal disorders (muskeloskeletala besvär) 
• VDU= Visual Display Unit (bildskärmsdisplay) 
• VDU worker = bildskärmsarbetare 
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1. BAKGRUND 
 
Datorn är ett vanligt förekommande hjälpmedel inom många yrken. Uppskattningsvis 
använder 70% av alla arbetstagare datorer i sitt arbete (Arbetsmiljöverket 2012). Det är 
vanligt att arbetstagare som spenderar betydande del av sin arbetstid framför bildskärm 
drabbas av muskeloskeletala besvär (MSD) i nacke och skuldror (Punnett och Wegman 
2004). MSD har en negativ inverkan på arbetstagarens livskvalitet samt ger betydande 
samhällskostnader till följd av produktionsbortfall och sjukskrivning (SBU 2012). 
 
De idag mest kända riskfaktorerna för MSD i nacke och skuldror härleds i litteraturen till de 
tre kategorierna: fysiska, organisatoriska samt individuella faktorer (Feuerstein et al. 2006, 
Punett et al. 2004, Bongers et al. 2006, Wahlström 2005, Cote et al. 2009). Vad som åsyftas 
med de olika kategorierna och vad de innefattar är inte alltid entydigt (Wells et al. 2009). 
Förslag på vad som innefattas i de tre kategorierna är som följer: 
 

1. Fysiska faktorer: innefattar de faktorer som ger upphov till ökad belastningen hos 
individen. Ökad belastning kan uppstå vid individens interaktion med exempelvis 
arbetsstol och datorns styrdon. 

2. Organisatoriska faktorer: påverkar exempelvis durationen av arbetet och innefattar 
psykosociala aspekter som krav, kontroll och socialt stöd. 

3. Individuella faktorer: innefattar faktorer som har visat sig utgöra en ökad risk för att 
utveckla MSD. Exempel är kön, ålder och hur individen hanterar höga krav från 
arbetet. (Bongers et al. 2006, Wahlström 2005, Cote et al. 2009) 

På ett företag i Stockholmsregionen arbetar 33 arbetstagare (AT) med installation och support 
av de kommunikationslösningar som företaget säljer. AT är indelade i tre arbetsgrupper (se 
modell 1). AT arbetar till största del framför bildskärm. En nyligen utförd undersökning av 
arbetsgrupperna visade att mer än 50% av AT besvärades av smärta från nacke och skuldror 
samt att det fanns en anmärkningsvärt utbredd stressproblematik. 

 

Modell 1. Översikt av personal på företaget. 

Författarna ville därmed undersöka den möjliga orsaken till den höga prevalensen av MSD i 
nacke och skuldror hos arbetsgrupperna ur det helhetsperspektiv som förespråkas inom 
aktuell forskning. Att närmare undersöka de fysiska, organisatoriska och individuella 
riskfaktorerna för MSD i arbetsgrupperna kan ge en ökad förståelse för problematikens 
härkomst, vilket kan ligga till grund för en åtgärdsplan som syftar till att minska 
problematiken på företaget. En problematik som har negativ inverkan på både produktivitet 
och hälsa. 
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Resultatet kan även bidra med en ökad kunskap kring arbetsrelaterad MSD. Sådan kunskap är 
värdefull för att minska förekomsten av arbetsrelaterad MSD, inte minst hos den växande 
gruppen datoranvändare. 



	   10	  

2. SYFTE 
 
Studien syftar till att skapa en ökad förståelse för den muskeloskeletala problematiken på 
företaget. Genom att undersöka fysiska, organisatoriska och individuella riskfaktorer i 
arbetssituationen kan en sådan förståelse skapas och resultatet kan därefter utgöra en god 
grund för åtgärdsförslag. 
 
 
2.1 Frågeställningar 
 

1. Vilka för företaget specifika faktorer kan identifieras som betydande för MSD 
problematiken hos AT? 
 

2. Hur ser prevalensen av fysiska, organisatoriska och individuella riskfaktorer ut i 
arbetsgrupperna? 

 
3. Påverkas utbredningen av MSD med antalet förekommande riskfaktorer? 

   

 
 
Bild 1. Är det så att utbredningen av MSD ökar med antalet förkommande riskfaktorer? 
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3. METOD 
 
3.1 Planering 
 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar valde författarna att använda sig av både 
kvalitativ och kvantitativ metodik vilket ger både djup och bredd i studien.  
Kvalitativ och kvantitativ metod syftar båda till att samla in empiri och kan komplettera 
varandra i en och samma studie. Kvantitativ metod mäter den sociala verkligheten med 
exempelvis frågeformulär och ger information i form av siffror som sedan kan analyseras med 
statistiska metoder. Kvalitativ metod används för att skapa insikt i hur individen uppfattar och 
tolkar verkligheten och är mer öppen för ny information jämfört kvantitativ metod. Kvalitativ 
metod kan användas efter kvantitativ metod för att ytterligare klargöra specifika förhållanden. 
Om metoderna resulterar i samma slutsats ger det en större tyngd åt resultaten genom att 
validera utfallens giltighet. (Jacobsen 2002) 
Vid undersökning av riskfaktorer för MSD på arbetsplatser är intervjuer, enkäter samt olika 
observationsmetoder vanliga metoder för datainsamling (Wells 2009).  

 
Modell 2. Studieupplägg. 
 
Studiens upplägg ser ut som följer: 
 

1. En kvalitativ ansats för att besvara frågeställning ett. Datainsamling genom intervjuer 
av samtliga AT i grupp 1, 2 och 3 (se modell 2). Intervjuerna analyseras med 
innehållsanalys för att skapa en bättre förståelse för de faktorer som kan vara 
betydande källor till MSD problematiken på företaget.  

 
2. En kvantitativ ansats för att besvara frågeställning 2 och 3. Datainsamling genom en 

tvärsnittsstudie med enkätundersökning. Enkäten mäter utbredningen av MSD och 
exponeringen av riskfaktorer hos AT. Enkätsvaren analyseras i syfte att undersöka hur 
utbredningen av MSD korrelerar med antalet riskfaktorer. 

 
3. Initialt hade författarna som avsikt att använda resultatet från intervjuerna till 

enkätutformningen (se streckad linje i modell 2) för att få en mer företagsspecifik 
enkätundersökning. Detta upplägg valdes bort en tid efter att studien hade påbörjats. 
Istället utfördes intervju och enkätundersökning vid samma tillfälle. 
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3.2 Avgränsningar 
 

• Studien omfattar 15 högskolepoäng motsvarande 10 veckors heltidsstudier, vilket 
innebär en begränsning för studiens omfattning. 

 
• Studien behandlar arbetstagarna i arbetsgrupperna 1, 2 och 3 (se modell 1) på det 

aktuella företaget. Vid tiden för studien omfattade arbetsgrupperna totalt 33 AT vilket 
togs i beaktande vid planering av intervju och enkätundersökning. Varje intervju 
avgränsades till maximalt 30 minuter med hänsyn till att deltagarantalet skulle kunna 
uppgå till 33 AT. 

 
• Då situationen på företaget var tidspressad utformades studien så att intervjuer och 

enkätundersökningar skulle ta så lite tid som möjligt att utföra med hänsyn till ATs 
tidspressade situation. Observationsmetoder valdes bort i detta fall i samråd med HR 
Chef på företaget. 

 
• Studien avgränsas till att ha ett fokus på MSD i nacke och skuldror.  

 
• Antalet riskfaktorer som kan ha betydelse för uppkomst av MSD i nacke och skuldror 

är många. Författarna har valt att titta på ett fåtal av dessa. Riskfaktorerna har valts ut 
med hänsyn till vad tidigare forskning påvisat betydande för uppkomst av MSD. 
Riskfaktorer som inte förekommer i denna studie är trots sin frånvaro viktiga att 
beakta vid denna typ av problematik.  

 
 
3.3 Genomförande 
 
Initialt gjordes en litteraturöversikt i syfte att klargöra vilka riskfaktorer som har påvisats 
betydande för uppkomst av MSD i nacke och skuldror.  
 
3.3.1 Intervju 
 
En intervjuguide bör utformas för att skapa klarhet i vilka ämnen som skall tas upp under 
intervjun i syfte att spåra in på de områden som undersökningen ämnar att belysa (Jacobsen 
2002). Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (bilaga 1) vars syfte var att fånga upp 
ATs upplevelser och åsikter kring fysiska, organisatoriska och individuella faktorer, samt ATs 
egna upplevelser kring orsaken till MSD problematiken i arbetsgrupperna.  
 
 
Intervjufrågorna formulerades för att fånga in: 
 

• Fysiska faktorer: om det finns något specifikt i den fysiska miljön som stör eller 
orsakar onödig belastning. 

• Organisatoriska faktorer: vilka de huvudsakliga orsakerna till att stress uppstår i 
arbetsgrupperna är samt vilket stöd AT upplever att de kan få. 

• Individuella faktorer: hur AT hanterar höga krav, hur ATs arbetsteknik ser ut 
(innefattar pauser, inställningar av stol och bord) samt hur AT hanterar symtom från 
MSD. 

• ATs egna tankar: vad AT själva tror är orsaken till MSD i de aktuella arbetsgrupperna. 
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Författarna testade intervjufrågorna på varandra upprepade gånger för att få en uppfattning 
om tidsåtgången och hur frågorna upplevdes och kunde tolkas. Intervjufrågorna skickades 
även till handledarna för synpunkter.  
Efter de två inledande intervjuerna på företaget avsattes fem minuter för återkoppling av hur 
AT upplevde intervjun. Därefter gjordes mindre justeringar i syfte att förtydliga frågorna. 
 
3.3.2 Enkät 
 
Syftet med enkäten (bilaga 2) var att mäta utbredningen av MSD i nacke, skuldror och rygg 
hos AT samt att mäta prevalensen av riskfaktorer som förekom på företaget vid tidpunkten för 
studien. Författarna valde att utforma enkäten genom att till största del använda frågor från 
redan befintliga, ofta använda enkäter som består av reliabla och valida frågor. Författarna 
valde frågor som ansågs relevanta främst utifrån vad tidigare forskning påvisat beträffande 
olika riskfaktorers samband med MSD i nacke och skuldror. 

 
Bild 2. Smärtschablon efter Nordiska ministerrådets frågeformulär. Översikt av 
kroppsområden som behandlas i enkäten. 
.  

• Utbredningen av MSD mättes genom att fråga kring smärtlokalisation på kroppen hos 
varje AT vilket begränsades till nacke, axlar/skuldror, övre rygg och nedre rygg. 
Frågor kring MSD (smärta, obehag) plockades från enkäten MUSIC Norrtälje. 

 
• Frågor kring fysiska faktorer togs från Prevents ”Checklista för 

bildskärmsarbetsplatser i kontorsmiljö” (Prevent 2005). De frågor som valdes ut berör 
datorskärmens höjd, datorarbetsplatsens utformning och justeringsmöjligheter, ljus, 
ljud, ventilation och temperatur (se bilaga 2). 
 

• Frågor kring organisatoriska faktorer togs från enkäten MUSIC Norrtälje. De 
riskfaktorer som inkluderades berör krav, kontroll, stöd och arbetstillfredsställelse. 

 
• Därtill utformade författarna själva frågor som berör individuella faktorer. De 

riskfaktorer som inkluderades var kön, ålder, arbetslivserfarenhet, arbetsteknik (raster) 
och träningsvanor.  
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Enkäten testades på två utomstående personer som till stor del arbetar framför dator. Detta i 
syfte att undvika eventuella oklarheter i frågorna samt för att få en uppfattning om vilken tid 
enkäten skulle ta att fylla i.  
De två AT på företaget som var först med att fylla i enkäten fick svara på frågor om enkätens 
tydlighet. Därefter gjordes mindre justeringar, bland annat utökades svarsalternativen på 
frågor om temperatur och ventilation då detta önskades specifikt. 
 
3.3.3 Förberedelser 
 
Vid ett första möte med företagets HR chef presenterade författarna sina tankar kring ett 
möjligt studieupplägg.  
Vid ett andra möte med HR chef och chef 1 fortsatte diskussion angående möjligt 
studieupplägg samt även kring återkoppling. Författarna fick även möjlighet att ställa mer 
ingående frågor om företagets situation. Vid samma tillfälle beslutades att författarna skulle 
presentera sig själva och det tänkta studieupplägget för de olika arbetsgrupperna med 
respektive chef (chef 2, 3 och 4), i syfte att få ett så högt deltagarantal som möjligt, samt för 
att ge möjligheten till AT att ställa frågor.  
I samband med presentation av studien, vilken skedde under två olika tillfällen, bokades även 
datum in för intervjuer, i samråd med chef 2. Därefter blev chef 2 kontaktperson till 
författarna och hjälpte till att boka lokal för intervjuer, samt såg till att information om studien 
även kom ut i veckobrev. 

 
Modell 1. Översikt av personal på företaget 
 
3.3.4 Sekretess 
 
En namnlista över samtliga AT inom Arbetsgrupp 1, 2 och 3 tillhandahölls av chef 2. Utifrån 
namnlistan gavs varje AT ett nummer vilket användes för att avidentifiera de AT som deltog i 
studien. Varje AT fick läsa igenom information om studien samt om sekretess inför eventuell 
medverkan. AT fick även fylla i sitt godkännande om att delta i studien (bilaga 3).  
Ett grundkrav för en undersökning är informerat samtycke vilket innefattar att informanten 
frivilligt ska delta i undersökningen samt är klar på vilka vinster och risker ett deltagande kan 
innebära (Jacobsen 2002). 
 
3.3.5 Rekrytering av deltagare och deltagarantal 
 
Initialt rekryterades tre deltagare genom en lista på en vägg i kontorslandskapet där varje AT 
fick skriva upp sitt namn på en tid som passade dem. Med hänsyn till sekretessen insåg 
författarna snabbt att denna rekrytering innebar att de som valde att delta eller inte delta i 
studien blev synligt. Därmed beslutades att rekrytering skulle ske via telefonsamtal samt att 
enkät och övrig information skulle skickas ut via mail till de AT som valde att delta. 
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Deltagarna fick därmed själva skriva ut enkät och informationsblad och ta med ifyllda till 
intervjun. 
 
Av 33 möjliga rekryterades 21 AT till studien. Av dessa föll 2 AT bort på grund av sjukdom. 
3 AT var på semester vid tiden för studien. 5 AT gick inte att nå via telefon trots upprepade 
kontaktförsök. 4 AT tackade nej till att delta, av dessa var 2 AT på väg att sluta inom kort. 
 
3.3.6 Genomförande av intervjuer och enkätinsamling 
 
Intervjuer genomfördes vid fyra olika tillfällen under perioden 8-16:e mars 2012. Intervjuerna 
hölls i ett avskilt och ljudisolerat rum på företagets entréplan. Varje intervju varade mellan 
20-30 minuter. De ifyllda enkäterna samlades in i samband med intervjutillfället. Författarna 
deltog tillsammans under samtliga intervjuer och turades om att ställa frågor.  
Intervjuerna utgick ifrån intervjuguiden (bilaga 1) och båda författarna ansvarade för att ställa 
relevanta följdfrågor för att informanterna skulle utveckla sina svar.  
Varje intervju spelades in med en mindisc (endast ljudupptagning). Inspelning ger den 
fördelen att den fångar upp arbetstagarens redogörelse ordagrant, intervjun flyter smidigare då 
inte allt fokus ligger på att föra anteckningar samt att det ger möjligheten att fånga upp 
ordagranna citat (Jacobsen 2002). 
Innan intervjun påbörjades fick AT möjlighet att ställa frågor. AT blev även informerade om 
att de utan anledning kunde välja att inte svara på frågor och/eller att avbryta intervjun. 
 
3.3.7 Analysmetod 
 
3.3.7.1 Analys av intervjuer 
 
Totalt spelades 19 intervjuer in. Av dessa uteslöts 2 intervjuer på grund av tekniska problem 
med inspelningsutrustningen. Ljudupptagningarna skrevs först ut ordagrant och författarna 
läste noggrant igenom varje intervju. Vid analys av kvalitativ data kan meningskoncentrering 
användas (Kvale 1997). Det innebär att meningar från intervjuerna reduceras till kortare 
meningsenheter medan innehållet bevaras. Författarna använde sig av denna metod för att 
reducera längre avsnitt från intervjuerna till kortare meningsenheter. Citat och 
meningsenheter kodades därefter med nyckelord eller fraser. Enligt Kvale (1997) används 
kodning för att se de teman som uppstår och hur ofta de förekommer.  
De olika koderna låg sedan till grund för utformning av kategorier (kategori 1-5), vilka 
författarna formulerade som ett direkt svar på frågeställning ett. Kategorier kan enligt Kvale 
(1997) skapas på förhand eller utvecklas under analysens framskridande. I detta fall 
utvecklades kategorierna under analysens gång med författarnas kunskap kring MSD och dess 
möjliga riskfaktorer som riktlinje. 
 
Citat/Kondenserad mening  Kod  Kategori 
”jag anser inte att pauserna ger 
mig så mycket, stressen lämnar 
en inte under pausen” 
 

Brist på avkoppling i pausen Arbetstagarna upplever inte 
tillräcklig kvalitet i pauserna 

Tabell 1. Exempel på analysmetod 
 
Några kategorier (kategori 6-7) togs fram genom att räkna antalet gånger ett specifikt svar 
förekom i intervjuerna. Exempelvis, hur många personer som anmärker på ventilationen i 
intervjuerna. 
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3.3.7.2 Analys av enkäter 
 
19 komplett ifyllda enkäter sammanställdes i programmet SPSS. Följande steg ingick vid 
bearbetning av enkäterna: 
 

1. Prevalensen av MSD samt fysiska, organisatoriska och individuella riskfaktorer 
sammanställdes i tabeller (resultattabell 1-4).  

2. Författarna avgjorde därefter vilket/vilka svarsalternativ som skulle anses utgöra en 
risk för MSD. De svar som ansågs utgöra en risk kategoriserades som ”exponerad för 
risk” (Exp Risk) (se resultattabell 2-4). 

3. För att se om antalet riskfaktorer som varje AT är utsatt för korrelerar med 
utbredningen av MSD hos AT skapades ett poängsystem där ju fler områden i kroppen 
en AT upplever eller har upplevt MSD ger högre poäng. Exempelvis ger smärta i 
skuldror, nacke och övre rygg, men inte i ländrygg, 3 av 4 poäng. På liknande sätt 
gjordes ett poängsystem för antalet riskfaktorer där varje riskfaktor AT var exponerad 
för gav ett poäng. 

4. Poängsystemet gjorde det möjligt att prova om höga poäng från utbredningen av MSD 
korrelerade med höga poäng från exponeringen av riskfaktorer. Vid denna analys 
utgick författarna ifrån värdet på ”Pearsons Correlation” och använde följande värden 
för att bedöma korrelationen styrka (Chan 2003). 
 

• 0.0-0.3: Poor 
• 0.3-0.5: Fair 
• 0.6-0.8: Moderately strong 
• 0.8-1.0: Very strong  

 
 
3.4 Etisk prövning 
 
Handledare Dan Hasson har vid tidigare tillfälle sökt och fått Centrala 
etikprövningsnämndens tillstånd att få genomföra intervjuer och enkäter hos det företag som 
författarna undersöker i denna studie (diarienummer 2010/1961-31/5). 
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4. TEORETISKT RAMVERK 
 
4.1 Muskeloskeletatala besvär 
 
MSD inkluderar ett brett spektra av inflammatoriska och degenerativa tillstånd som påverkar 
muskler, senor, ligament, leder, perifera nerver samt mindre blodkärl. De kroppsregioner som 
oftast är utsatta är nacke, skuldror, nedre delen av ryggen samt underarmar. MSD i nacke och 
skuldror är vanligt förkommande hos arbetstagare med kontorsarbete. MSD i rygg samt nedre 
extremitet förekommer bland annat hos truckarbetare, lagerarbetare samt inom vårdyrken. 
(Punnett och Wegman 2004)  
I industrialiserade länder är just arbetsrelaterade besvär från nacke, axlar och rygg vanligast 
förekommande. I Sverige är 50% av alla anmälda arbetsskador MSD relaterade. Både höga 
fysiska belastningar liksom långvarig exponering av låga fysiska belastningar kan orsaka 
besvär i nacke och den övre rörelseapparaten. (SBU 2012) 
Ett huvudsakligt symptom vid MSD är smärta (Visser och Dieen 2006) som enligt 
International Association for Study of Pain definieras som ”en obehaglig sensorisk och 
emotionell upplevelse som kan korreleras till verklig eller potentiell vävnadsskada eller 
uttryckas i termer av sådan skada” (IASP 2012). Denna beskrivning avslöjar svårigheten i att 
precisera smärtan eller obehagets ursprung då det inte alltid går att finna en bakomliggande 
vävnadsskada.  
 
4.1.1 Smärta från långvarig och lågintensiv belastning 
 
Arbete vid dator medför en långvarig och lågintensiv belastning för den berörda 
muskulaturen, främst i trapeziusmuskeln som stabiliserar skulderbladen, armarna och 
händerna vid användning av mus och tangentbord. Det som karaktäriserar belastningen vid 
datorarbete är att den förekommer under i stort sätt hela arbetsdagen och få möjligheter ges 
till fullständig muskelavslappning. Redan vid 2-5% av den totala muskelstyrkan uppstår en 
risk för skador i muskelvävnaden (Hägg 2011). 
Tester på djur har tydligt visat att långvarigt och lågintensivt muskelarbete kan orsaka 
vävnadsskada i den aktiva muskeln (Visser och van Dieen 2006). 
Det finns olika förklaringsmodeller till varför långvarigt och lågintensiv statiskt arbete kan 
orsaka besvär i rörelseorganen. Askungemodellen av (Hägg 1991 citerad i Visser och van 
Dieen 2006) bygger på att motoriska enheter rekryteras i en bestämd ordning vid ökad 
kraftutveckling i muskeln. De motoriska enheter som rekryteras först blir även de som sist 
kopplas ur. Dessa motoriska enheter förblir därmed aktiva vid lågintensivt arbete vilket kan 
ge upphov till slitage på dem (Visser och vad Dieen 2006).  
Studier på råttor har visat att långvarigt lågintensivt statiskt arbete ökar mängden 
calciumjoner lokalt i muskulaturen. En för hög grad calciumjoner i muskelvävnaden kan 
medföra skador på muskelcellernas membran vilket ger upphov till smärta via den 
inflammationsprocess som startar lokalt i muskulaturen (Gissel et al. 2000 citerad i Visser och 
van Dieen 2006). 
Det finns även teorier om hur blodcirkulationen och syresättningen i muskelcellerna hämmas 
vid långvarigt lågintensivt statiskt arbete, vilket kan vara en del i utvecklandet av MSD 
(Larsson 2003 citerad i Visser 2006). Därför menar Toomingas (2009) att den lågintensiva 
belastningen som datorarbete medför behöver brytas regelbundet och gå ned till noll för att 
motverka att skada i muskeln uppstår.  
Vävnadsskador medför en inflammatorisk process som syftar till att läka skadan. Den 
inflammatoriska processen orsakar en direkt aktivering av närliggande smärtreceptorer 
(nociceptorer). Skadan medför även en sensitisering av smärtreceptorena vilket innebär ökad 
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känslighet för smärta i det berörda området. Genom att smärtimpulsen aktiverar motorneuron 
i ryggmärgen samt orsakar en frisättning av noradrenalin genereras ytterligare smärta likt en 
ond cirkel (Lännergren 2005). 
 

 
Bild 3. Lännergren (2005). Smärta ger upphov till ytterligare smärta likt en ond cirkel 
 
4.2 Multifaktoriell orsak till MSD 
 
De riskfaktorer som omnämns i kommande delar är främst de som är utvalda av författarna 
till detta examensarbete och behandlas även i den enkät och intervjustudie som 
examensarbetet innefattar. Riskfaktorer som inte nämns i dessa kapitel är trots sin frånvaro 
viktiga att beakta vid denna typ av problematik. 
 
Riskfaktorer för MSD i nacke och skuldror härleds ofta till faktorer inom 
arbetsorganisationen, den fysiska arbetsmiljön samt till individuella faktorer (Feuerstein et al. 
2006, Punett et al. 2004, Bongers et al. 2006, Wahlström 2005, Cote et al. 2009).  
Wahlström (2005) har omarbetat en modell (se modell 3) av Sauter och Swanson (1995) som 
visar på hur dessa faktorer inverkar på varandra och ger upphov till MSD. Modellen utgår 
specifikt från arbetstagare med bildskärmsarbete. I modellen förtydligas hur organisatoriska 
faktorer såsom tidspress kan inverka på hur snabbt arbetstagaren skriver på tangentbordet 
vilket i sin tur kan leda till en ökad fysisk belastning och därmed MSD.  
Även individuella faktorer såsom kön och arbetsteknik har inverkan på den fysiska 
belastningen hos arbetstagaren. Individens förmåga att hantera ökad tidspress påverkar vilken 
grad av mental stressreaktion som uppstår. Mental stress kan påverka belastningen som 
tidigare nämnt då stressen har inverkan på arbetets utförande samt genom att orsaka ökad 
spänningsgrad i muskulaturen, vilken kunnat mätas i flera studier (Wahlström et al. 2002, 
Waerstedt och Westgaard 1996). Modellen föreslår även hur MSD ger en feedbackpåverkan 
som har effekt på stressreaktionen och organisationen i form av prestationsproblem 
(Wahlström 2005). 
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Modell 3. Översatt och omarbetad efter Wahlström (2005). Hur fysiska, organisatoriska och 
individuella faktorer samspelar vid utveckling av MSD. 
 
4.2.1 Fysiska faktorer och exponeringar 
 
Fysisk belastning/exponering definieras som faktorer vilka har inverkan på de biomekaniska 
krafter som uppstår internt i kroppen. I vissa sammanhang används begreppet mekaniska 
faktorer vilket då exkluderar faktorer som termiskt klimat, ljus och ljud. (Wahlström 2005) 
Arbetstagare med kontorsarbete har fysisk kontakt med golv, skrivbord, tangentbord och mus. 
Föremål och hjälpmedel i arbetsmiljön bör anpassas efter individens fysiska egenskaper och 
dimensioner. Hur arbetsplatsen är utformad i relation till individens kroppsliga dimensioner 
påverkar vilken kroppsställning individen intar vid arbete. En dåligt anpassad arbetsplats 
inverkar negativt på individens hälsa och effektivitet (Hägg et al. 2011).  
I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter står att: “Arbetsplatsen skall vara dimensionerad, 
utformad och utrustad så att den arbetande kan inta bekväma arbetsställningar samt variera 
arbetsställningar och arbetsrörelser” (AFS 1998:5). 
Ljus, ljud, termiskt klimat benämns som fysikaliska faktorer vilka kan ha påverkan på risker 
för fysiska skador och är viktiga att beakta på kontorsarbetsplatser. De fysikaliska faktorerna 
är även av betydelse för välmående, komfort och prestation. En samverkan av flera faktorer 
kan ge en förstärkt negativ påverkanseffekt på arbetstagaren. En positiv faktor kan däremot 
bidra till att eliminera påverkan av en negativ faktor. Som exempel kan god belysning och 
synergonomi medföra en bättre arbetsställning som minskar risken för belastningsrelaterade 
skador. Varje arbetsplats har sin unika miljö och sina specifika förutsättningar vilket innebär 
att det inte alltid går att åtgärda enskilda faktorers negativa effekter utan att se till helheten 
(Bohgard et al. 2011).  
 
De riskfaktorer som behandlas i detta kapitel är: 
 

• Bekvämlighet vid datorarbetsplatsen 
• Arbetsställningar 
• Datormusanvändning 
• Bildskärmens höjd 
• Klimat och ventilation 
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• Buller och ljus 
 
I en studie redovisas att AT som skattar den fysiska arbetsmiljön lågt, i studien inkluderat 
ljus, temperatur, luftkvalitet, storlek på arbetsrum och akustik, har högre risk för nacksmärta. 
Faktorerna var för sig visade dock ingen signifikant koppling till nacksmärta (Korhonen et al. 
2003). 
I en litteraturöversikt av Cote et al. (2009) påvisas stöd för att sittande och bristande 
arbetsställning har samband med MSD i nacke. För sittande arbetsställning innebar det i ett 
fall en risk om det översteg 95% av totala arbetstiden (Ariens et al. 2001). Därför är en stol 
som är lätt att ställa in efter individens kroppsmått och behov viktig för att undvika risk för 
olämpliga belastningar och sittställningar (AFS 1998:5). 
 
I arbetarskyddsstyrelsen författningssamling för belastningsergonomi 1998:1 står det om 
arbetsgivarens ansvar för att arbetstagaren vad gäller kunskap, information och färdigheter:  
 
”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om 

 lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, 
 ur teknisk utrustning och hjälpmedel skall användas, 
 vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig manuell 

hantering medför samt 
 tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler” (AFS 1998:1). 

Vidare har även arbetstagaren ansvar att ta till sig informationen: 
 
”Arbetstagaren skall vara uppmärksam på arbetsgivarens instruktioner för hur 
hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar skall undvikas. Arbetstagare 
som bedömer att en arbetsuppgift kan medföra sådana belastningar skall underrätta 
arbetsgivaren om detta” (AFS 1998:1). 
 
Exponering i form av långvarig användning av datormus ökar risken att drabbas av besvär och 
sjukdomar i skuldrorna (SBU 2012). Antalet timmar användning av datormus per dag har i en 
studie visat samband med symptom från nacke och övre extremitet (Karlqvist et al. 1996 
citerad i Helland et al. 2011). 
Om detta står att läsa i arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete vid bildskärm (1998:1): 
“Från belastningssynpunkt är det också viktigt att användaren kan planera och lägga upp sitt 
arbete samt ta pauser, så att alltför intensiv användning av datormus kan undvikas” (AFS 
1998:5).  
 
Bildskärmens höjd har påverkan på nackens position samt på nackmusklerna (Hagberg 2010). 
Graden nackflexion har i en studie av Villanueva et al. (1997) visat sig betydande för 
förekomsten av nacksmärta samt det faktum att prevalensen smärtproblematik ökade med 
ökad grad nackflexion. Samma studie påvisade en signifikant minskad aktivitet i 
nackextensorerna och en minskad grad nackflexion i och med högre skärmhöjd. 
Bildskärmen bör vara placerad med hänsyn till att bildskärmsoperatörens ska sitta med 
nacken rak och med blicken något nedåtriktad (AFS 1998:5) 
 
Komfortklimat behandlar det optimala klimatet på en arbetsplats med hänsyn tagen till ATs 
välmående. Att det förekommer individuella variationer avseende vilken inomhustemperatur 
olika individer anser optimal gör det svårt att hitta ett inomhusklimat där samtliga känner sig 
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fullt tillfredsställda. (Bohgard 2011) 
Även om inomhusklimatet vanligen inte har någon stor påverkan på kroppen i relation till mer 
extrema klimat upplevs det ofta som ett besvär vilket kan ha att göra med att stillasittande 
arbete ger låg värmeproduktion. Det i sin tur kan medföra en ökad känslighet för även fina 
skillnader i klimatet. (Gavhed 2009) 
Drag som ger upphov till lokal avkylning på kroppen kan orsaka muskelanspänningar och 
eventuellt innebära en riskfaktor för nack- och skulderproblematik (Bohgard 2011). Just drag 
är en faktor som har rapporterats som ett problem satt i samband med upplevelsen av obehag i 
nack-och skulderområdet hos individer med bildskärmsarbete (Fanger 1986 citerad i 
Korhonen 2003). Tola et al. (1988) visade i sin studie på en viss association mellan drag och 
nack- och skulderbesvär hos kontorsarbetare. Även kvalitén på inomhusluften kan ha 
betydelse för uppkomst av MSD, vilket ses i en studie av Korhonen et al. (2003) där 
association påvisats mellan kvalitén på inomhusluften och nacksmärta. 
 
Buller definieras i AFS 2005:16 som “Icke önskvärt ljud” vilket “omfattar både 
hörselskadligt och störande ljud”. Huruvida ett ljud är önskvärt eller inte kan vara beroende 
av tidpunkt, duration, ljudstyrka, typ av ljud samt hur betydelsefull ljudet är eller om det 
enbart rör sig om intetsägande brus.  
Just kontorslandskap är exempel på miljö som vanligen medför högt buller som innebär 
svårigheter att arbeta ostört. I kontorslandskap kan buller handla om telefonsamtal, 
telefonsignaler samt ljud från datorer (Bohgard 2011). Känsligheten för buller är individuell 
varför det är viktigt att se till varje individs behov (AFS 2005:16).  
Bullerexponering kan leda till fysiologiska reaktioner såsom ökad muskelanspänning, ökad 
utsöndring av stresshormoner samt en sänkt prestationsförmåga (Bohgard 2011). Individen 
har en liten möjlighet att anpassa sig till den stressreaktion som buller medför vilket medför 
en ökad risk för ohälsa i miljöer där bullerexponeringen är långvarig (Landström 2010).  
  
Goda belysningsförhållanden gynnar prestation och produktivitet och krävs i de flesta typer 
av arbeten. Belysningsstyrka, luminans, kontrast, färgtemperatur, bländning, ljusets riktning 
samt flimmer är faktorer av vikt att uppmärksamma på arbetsplatser. Ökande synkrav i arbetet 
medför vanligen ofördelaktiga arbetsställningar och muskelspänningar.  
Synergonomi består av synrelaterade individbehov i olika former av arbetssituationer. En god 
synergonomi omfattar ett fungerande samspel mellan belysning, lokalutformning, 
arbetsutformning, individens perceptionsförmåga samt en optimalt anpassad individuell 
synkorrektion. (Bohgard 2011) 
En bristfällig synergonomi kan medföra nack- och skuldersmärta (Hagberg 2010). 
Visuell diskomfort har visat sig korrelera med en ökad grad av nacksmärta hos 
bilsskärmsoperatörer Aarås et al. (2001) vilket även påvisades i en studie av Helland et al. 
(2008) där bildskärmsoperatörer fick flytta från enskilda kontorsrum till kontorslandskap. 
Resultatet visade på en signifikant korrelation mellan bländning och visuellt obehag samt en 
tydlig koppling mellan visuellt obehag och nack- och skuldersmärta. Studiens författare 
diskuterar kring att det till del kan handla om bländning av hög luminans från dagsljus på 
grund av att persiennerna inte användes på optimalt sätt. 
Enligt Arbetsskyddsstyrelsen föreskrifter om arbete vid bildskärm, ska bildskärmen vara fri 
från reflexer och speglingar som kan utgöra besvär för individen. En arbetsplats med 
bildskärmar ska vara utformad för att förhindra störande bländning och reflexer från den 
omgivande miljön. Dagsljus som lyser in på arbetsplatsen ska skärmas av med justerbar 
anordning. “Syn- och belysningsförhållanden får inte ge upphov till olämplig arbetsställning” 
(AFS: 1998:5). 
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4.2.2 Organisatoriska faktorer 
 
Organisatoriska aspekter har betydelse för den psykosociala arbetsmiljön (Wahlström 2005). 
En svårighet med begreppet psykosociala faktorer är att innebörden inte är entydig vilket 
exempelvis skapar svårigheter vid mätningen av den psykosociala arbetsmiljön (Wells 2009). 
”Begreppet psykosocial arbetsmiljö omfattar individens interaktion med samtliga 
komponenter i den totala arbetssituationen. (…) Underförstått är det de psykiska och sociala 
konsekvenserna av arbetsmiljön som omfattas av begreppet psykosocial” (Thylefors 2011 sid. 
23). 
I en studie av Ferreira & Saldiva (2002) påvisas ett samband mellan bristfällig psykosocial 
miljö och MSD hos arbetstagare med dator-/telefoninteraktiva arbetsuppgifter. Psykosociala 
faktorer kan medföra ett högt arbetstempo, längre arbetstimmar, färre raster samt förändringar 
i arbetsställningar och rörelser vilket påverkar den fysiska belastningen (Bongers et al. 2006). 
Som exempel har durationen arbete framför bildskärm visat sig vara en riskfaktor för MSD 
(Punnett et al. 1997, Tittiranonda et al. 1999). 
 
De riskfaktorer som behandlas i detta kapitel är: 
 

• Höga kvantitativa krav vilket exempelvis innefattar tidspress, högt arbetstempo, 
deadline samt att ha för mycket att göra. 

• Höga kvalitativa krav från arbetet vilket exempelvis innefattar brist på klarhet i 
arbetsuppgifter samt höga krav på informationsprocessandet. 

• Låg kontroll i arbetet vilket exempelvis innefattar i vilken utsträckning arbetaren har 
inflytande över sina arbetsuppgifter, raster, arbetstempo samt arbetsmängd. 

• Lågt socialt stöd vilket exempelvis innefattar stöd från arbetskollegor och chefer, samt 
hur relationer på arbetsplatsen ser ut. 

• Låg tillfredsställelse i arbetet vilket exempelvis innefattar tillfredsställelse med den 
fysiska arbetsplatsen, arbetstempo och arbetsuppgifter. 

• Hög grad av arbetsrelaterad stress vilket exempelvis innefattar upplevd stress i arbetet, 
att arbetet är mycket krävande och stressande, samt mental stress till följd av 
arbetsuppgifter. (Bongers et al. 2002) 
 

Höga krav i kombination med låg kontroll i arbetet benäms som ”High strain” och anses 
särskilt riskfyllt för hälsan (Karasek och Theorell 1990). 
Enligt en litteraturöversikt från SBU (2012) finns det vetenskapligt stöd för att kombinationen 
av höga krav och låg kontroll, eller enbart höga krav i arbetet ger risk för besvär i nacke och 
skuldror. I samma litteraturöversikt påvisas att även låg kontroll ger risk för besvär i nacke 
och skuldror. 
Cote et al. (2009) framhåller i en litteraturöversikt att arbetstagare som uttrycker att de har 
lågt socialt stöd från medarbetare på arbetsplatsen har större sannolikhet att utveckla MSD. 
Vidare finns i samma artikel belägg för att höga kvantitativa arbetskrav har samband med 
nacksmärta. 
En studie av Ariens et al. (2001) visade på ett positivt samband mellan låg 
arbetstillfredsställelse och nacksmärta. Även Andersen et al. (2007) visade i sin studie på att 
låg arbetstillfredsställelse kan utgöra en risk för smärtproblematik i nacke och skuldror. 
Bongers et al. (2002) framhåller att flertalet hög- och lågkvalitativa studier har visat på ett 
samband mellan hög upplevd stress från arbetet och besvär från övre extremitet. Som tidigare 
nämnts kan mental stress medföra en direkt muskelanspänning (Wahlström et al. 2002, 
Waerstedt och Westgaard 1996) och på så sätt medföra en långvarig lågintensiv belastning 
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trots avsaknad av exponering från fysiska faktorer.  
 
4.2.3 Individuella faktorer 
 
Studier har påvisat olika individuella faktorer som kan öka risken för utveckling av MSD 
(Cote et al. 2009, Wigeaus et al. 2008, Bongers et al. 2006). Individuella faktorer kan syfta på 
beteenden och personlighetstyper, samt aspekter som kön, ålder och arbetslivserfarenhet 
(Cote el al. 2009).  
 
De riskfaktorer som behandlas i detta kapitel är: 
 

• Ålder 
• Arbetslivserfarenhet 
• Kön 
• Fysisk aktivitet 
• Paus 
• Arbetsteknik och Workstyle 

 
Wigaus et al. (2008) visade i sin studie om datorarbetare att kvinnor har närmare dubbelt så 
stor risk att utveckla MSD i nacke och skuldror som män. En förklaring kan vara att kvinnor 
har andra antropometriska förutsättningar än män vilket kan medföra en mer icke-optimal 
arbetsteknik i jämförelse (Wahlström et al. 2000 citerade i Wigaeus et al. 2008) 
 
Cote et al. (2009) anser att det finns stöd för att en högre ålder kan innebära en ökad risk för 
MSD i nacke. Vidare diskuteras möjliga samband med arbetslivserfarenhet (längre) samt 
fysisk aktivitet (mindre) och MSD i nacke, men att dessa fynd anses vaga.  
 
Arbete vid bildskärm ger små möjligheter till variation avseende olika grader av 
muskelkontraktion vilket kan föranleda besvär (Hagberg 2010). Hur fort trötthet och smärta 
uppstår i rörelse- och stödjeorganen är till stor del avhängigt varaktighet, frekvens och därmed 
variation av belastningen. Ofta rör det sig om en exponering av låg belastning vilket medför 
att individen naturligt inte antar belastningen som skadlig (Hägg 2010).  
Durationen av arbete framför bildskärm har i flera studier visat sig vara en riskfaktor för MSD 
(Punnett et al.1997, Tittiranonda et al. 1999). Enligt Theorell (2010) har några studier visat att 
frånvaro av pauser ökar risken att drabbas av stress och arbetsrelaterad ohälsa. Däremot finns 
få studier som tittat på huruvida pauser kan förhindra denna typ av problematik.  
Det är viktigt att arbetet ger möjlighet till variation avseende belastning vilket bland annat 
innefattar så pass långa och ofta förekommande pauser att det ger möjlighet till återhämtning. 
Stunder av total muskelavslappning finns rekommenderat. Det finns generellt inga tydliga 
riktlinjer för längd på pauser. Pausernas längd är dock beroende av dess kvalitét och innehåll 
(Hägg 2010).  
 
Enligt Cote et al. 2009 finns det inte tillräckliga bevis för att fysisk aktivitet har samband med 
minskade symptom från MSD. Däremot anser artikelförfattarna att den fysiska kapaciteten 
har samband med MSD i nacke. Fysisk kapacitet syftar i detta fall på uthållighet och styrka i 
nacke- och skuldermuskulaturen. Vid arbete som medför låg belastning har fysisk 
träningsgrad och hög muskel styrka inte visat en skyddande effekt mot MSD i nacke och 
skuldror. Däremot har lättare konditionsträning vid redan uppkomna skador visat sig minska 
smärtupplevelsen. En vältränad individ har relativt ökade halter endorfiner vilket har en 
reducerande effekt på smärtupplevelsen (Hägg et al. 2011).  
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“En dålig arbetsmiljö kan i allmänhet inte kompenseras genom att individerna tränar upp 
styrka och kondition. Särskilt gäller detta vid ensidiga, monotona arbetsuppgifter. Men 
livsstilen har betydelse för hur man mår i arbetet och vilka krafter man har kvar för fritiden. 
Individen kan genom motion, träning och i övrigt hälsobefrämjande livsvanor hålla kroppen i 
trim och vidmakthålla en god kondition” (AFS: 1998:1). 
 
Begreppet “Workstyle” syftar på hur individen reagerar på ökade krav från arbetet och har 
visat sig vara av betydelse för smärtintensiteten i övre extremitet (Feuerstein et al. 2005). 
Begreppet består av ett antal subkategorier, däribland “overcommitment”, ”working through 
pain” samt ”self-imposed work load” vilka innebär individuella beteenden som anses ha 
betydelse för uppkomsten av MSD i nacke och övre extremitet (Feuerstein et al. 2005). 
Forskning har visat att arbetstagare som arbetade trots smärta i syfte att bibehålla god kvalitét 
i arbetet, hade högre smärtintensitet och nedsatt funktion (Feuerstein et al. 2005). Vidare har 
det visats sig att personer som är ”overcomitted” i större utsträckning antas utsätta sig för 
höga krav i arbetet och därmed skapar de en hög stressnivå hos sig själv (Bongers et al. 2006). 
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5. RESULTAT 
 
5.1 Översikt av resultat från intervjuer 
 
Utifrån analysen av intervjuerna identifierades kategorier vilka formulerades så att de skulle 
ge ett möjligt svar på frågeställning ett.  
 
Följande kategorier utkristalliserades under analysen av intervjuerna: 
 
1. Arbetstagarna upplever höga krav från arbetet 
2. Arbetstagarna har höga krav på sig själva  
3. Arbetstagarna upplever att de inte har tillräckligt med tid att ta paus 
4. Arbetstagarna upplever inte tillräcklig kvalitet i pauserna 
5. Arbetstagarna tenderar att negligera smärtsignaler 
 
Följande kategori bygger på de svar som gavs på frågan om vilket stöd som varje AT anser att 
de kan få från företaget vid besvär av MSD. 
 
6. Det saknas entydighet i uppfattningen kring vilket stöd som går att få från företaget 
 
Följande kategori togs fram med hänsyn till vad AT specifikt lyfte fram som möjlig orsak till 
förekomsten av MSD eller som ett störande moment. 
 
7. Fysikaliska och fysiska riskfaktorer stör AT i deras arbete 
 

• Ventilationen är inte jämn och fläktar blåser i nacken 
• Ljud från kollegor stör under arbetet 
• Ljus utifrån bländar och stör 
• Stolarna anses ej optimala 

 
5.2 Kategorier 
 
5.2.1 Arbetstagarna upplever höga krav från arbetet 
 
Denna kategori bygger på svar från 13 AT. Kategorin innefattar ATs upplevelser av att 
arbetstempot är högt och upplevs som en stressande faktor. Saker som tas upp i 
sammanhanget är att det är mycket uppgifter som man förväntas klara av samt att AT inte 
upplever att de hinner med sina arbetsuppgifter. 
 
Citat Kod  
(AT 14) (talar om jobbstress) ”inget kommer en ur händerna på något 
sätt utan man håller bara på att grotta med massa 
brandkårsuttryckningar hela tiden och kan inte ta tag i nya saker” 
 

Tidspress 

(AT 26) ”vi har ju en backlogg, det är väldigt mycket ordrar in som vi 
egentligen inte hinner med, tratten är liksom större än hålet är. Det är 
väl det som hänger över oss på vår 
avdelning, det kommer nog alla säga” 
 

Tidspress 
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(AT 17) (talar om vad som orsakar stress i arbetet).  
”det är nog när du ska leverera något på kortare tid än vad som är 
normalt med bibehållen kvalitet” 
 

Höga krav  
Tidspress 

(AT 11) ”om jag sitter och jobbar hela dygnet så känner jag 
fortfarande inte att jag räcker till” 
 

Höga krav 
Tidspress 

(AT 15) ”vi har en backlogg så vi ligger efter (…) just det där att man 
inte får lite lugnare perioder där man kan återhämta sig, det känner 
man” 
 

Tidspress 

(AT 21) ”vi har ju ett enormt tryck på avdelningen, förhoppningsvis 
blir det bättre när vi börjar jobba i team” 
 

Tidspress 
 

(AT 23) ”jag gillar när det går snabbt men det här har gått över styr” 
 

Höga krav 

(AT 21) ”det blir ju en stress att man känner att man inte hinner med” 
 

Höga krav 

(AT 22) ”Vi har ett ganska högt tempo rakt igenom, dagarna i ända, så 
jag känner mig ständigt ganska stressad faktiskt (…) men just för oss 
har vi ju legat på jätte högt (syftar på arbetstempo) länge och så har det 
fått bli det normala vilket inte är sunt! 
 

Tidspress 
Höga krav 

(At 13) ”är jag sjuk så stannar allt (…) om vi är sjuka då faller det eller 
att den andra får mycket att göra” 
 

Höga krav 

(AT 13) ”vi har ju ganska mycket stress allt måste ju ske till en viss 
dag att det ska vara klart annars ringer ju kunderna” 
 

Deadline 
Tidspress 

(AT 32) ”då är det höga krav på att leveransen ska vara på plats, i rätt 
tid, med rätt kvalitet och de bitarna och när något då inte fungerar som 
det ska då finns det inga marginaler och då blir de det svårt” 
 

Höga krav 

(AT 19) ”jag har många ärenden och har alltid haft det under de X åren 
jag har jobbat här och det finns väldigt lite tid för oss som ligger på 
den nivån att återhämta oss för någonstans förväntas vi att alltid ligga 
där” 
 

Höga krav 
 

(AT 12) ”konstant samtal om det ena och det andra (…) det gör att 
man får ångest bara av att gå fram till telefonen man bara ser lampan 
blinka och jag har helt annat att göra” 
 

Tidspress 

(AT 20) ”mest stressframkallande är när vi inte kan komma åt att ta en 
paus, allting går i ett så att vi kan få sitta och jobba, så upplever jag att 
det är”.  
 

Tidspress 
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5.2.2 Arbetstagarna har höga krav på sig själva 
 
Denna kategori bygger på svar från 8 AT. Kategorin innefattar vilka krav AT ställer på sig 
själva. Saker som tas upp i sammanhanget är att AT tar med arbetet hem för att räcka till, att 
de har svårt att släppa arbetet, att de arbetar mer intensivt för att hinna, samt att de har höga 
krav på sin egen prestation.  
 
Citat Kod  

(AT 17) ”man känner ju att man aldrig räcker till för oavsett hur bra 
jobb jag gör, hur mycket jag än försöker täcka upp allting (…) räcker 
inte till oavsett vad man gör (…) jag är för dum, jag kollar mail 
hemma för då tycker man ju att man är duktig” 
 

Räcker inte till 

(AT 32) ”utan det ska vara spot on 110% (…) leverera till vilket pris 
som helst” 

Prestation 

(AT 23) ”och sedan efter som jag är så lojal så jobbar jag på och så 
jobbar jag bort det här, jobbar lite hemifrån extra och ja jag ska inte 
göra det här nu egentligen men gör jag det nu blir jag av med det” 
 

Jobbar hemma 
Prestation 

(AT 28) ” det är ett litet handikapp jag har, dels så brukar jag ta med 
mig datorn hem utifall att jag glömmer någonting, då blir det bara en 
väldig stress om man kommer på kvällen att man glömde någonting” 
 

Jobbar hemma 

(AT 19) ”jag kan inte strunta i mitt jobb och känna att jag har gjort bra 
ändå för jag kn känna att jag alltid kan göra mer, det finns alltid 
någonting man kan göra bättre” 
 

Prestation 

(AT 13) ”många gånger har det hänt att man bara går och lägger sig, 
man bara somnar in och bara - Ja just det jag skickade inte ut den här 
routern och det här mailet” 
 

Svårt att släppa 
jobbet 

(AT 26) (ang. jobbar efter arbetstid) ”ja det händer ju så klart, just när 
man har sådana grejer, det kommer tillbaka på väg hem och så” 
 

Svårt att släppa 
jobbet 

(AT 22) ”känslan av att aldrig vara helt klar, vi ligger sällan i fas och 
då blir det att man har mer i skallen hemma ofta efter jobbet” 
 

Svårt att släppa 
jobbet 

 
5.2.3 Arbetstagarna upplever att de inte har tillräckligt med tid att ta paus 
 
Denna kategori bygger på svar från 10 AT. Kategorin innefattar ATs egna upplevelser av 
huruvida de är dåliga på eller inte hinner ta paus trots att möjlighet till paus ges. Saker som tas 
upp i sammanhanget är att de inte tar pauser självmant utan endast då de blir uppmuntrade till 
det. AT tar även upp att vid hög arbetsbelastning bortprioriteras pauser, samt att de inte tar 
paus trots att möjlighet ges. 
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Citat Kod 
(AT 21)”nej det finns inte inbakat i schemat utan det är när man kan 
komma ifrån (…) vi får inte vara stående för länge, då ringer de på 
mobilerna så de får tag i oss” 
 

Paus när man kan 
komma ifrån 

(AT )”man har ju inte den tiden att springa iväg, nu springer jag 
kanske iväg och tar någon fika en till två gånger per dag vilket kanske 
är för lite men jag hinner inte springa iväg mer, då hinner jag inte med 
det jag ska göra” 
 

Färre pauser på 
grund av tidsbrist 

(AT 20) ”mest stressframkallande är när vi inte kan komma ifrån och 
ta en paus, allting går i ett så vi får sitta och jobba. Så upplever jag att 
det är (…) jag tror att det fler hos oss som upplever det” 

Färre pauser på 
grund av tidsbrist 

(AT 29) ”man försöker hinna, det blir mindre pauser och långsittande 
så man blir spänd” 

Färre pauser på 
grund av tidsbrist 

(AT 15) ”det alltid är något litet tryck att man inte ska sitta för länge 
(…) man känner att man inte är helt avkopplad, man känner att nu har 
5 minuter gått och jag borde gå och göra det här” 
 

Tid till paus 

(AT 28) ”men det finns ju utrymme för pauser på förmiddagen också 
så det gör det ju det, det är ju bara att man gör det inte” 
 

Tar sig ej tid till 
paus 

(AT 14) ” det är ju mer att jag känner själv att jag inte vill göra det för 
då får jag ju sitta en halvtimma längre på kvällen istället”. 
 

Tar sig ej tid till 
paus 

(AT 22) ”vi har ju ganska fritt underansvar så satt säga, men är det hög 
belastning finns ju inte det utrymme som jag anser att borde” 
 

Tid till paus 

(AT 17) ”man ger nog bort mycket tid som man egentligen har rätt till 
att pausa” 
 

Tid till paus 

(AT 19) ”jag är skitdålig på att ta pauser, jag skrev en till två gånger 
per dag (syftar på enkäten) och det är ju extremt sällan jag gör” 
 

Tid till paus 

 
5.2.4 Arbetstagarna upplever inte tillräcklig kvalitet i pauserna 
 
Denna kategori bygger på svar från 5 AT. Kategorin innefattar huruvida AT upplever att 
deras pauser ger chans till återhämtning eller inte. Saker som tas upp i sammanhanget är att 
stressen finns kvar under pausen, att det inte går att koppla av under pausen, att pausen endast 
består av en runda till kaffemaskinen och tillbaka till arbetet. 
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Citat Kod 
(AT 11) ”jag anser inte att pauserna ger mig så mycket, stressen 
lämnar en inte under pausen” 
 

Brist på 
avkoppling i 
pausen 

(AT 20) ”vi går ner, fixar kaffe och sedan går vi tillbaka igen, så det är 
inte sådan där kvalitetspaus” 
 

Brist på kvalitet i 
paus 

(AT 21) ”går jag och sätter mig och tar fem minuter och jag vet att jag 
har as-mycket att göra, då kan jag inte koppla bort, jag kan inte koppla 
av de fem minuterna” 
 

Brist på 
avkoppling i 
pausen 

(AT 15) ”däremot känner jag att det alltid är något tryck att man inte 
ska sitta för länge. Det är det där, man känner också att man inte är 
helt avkopplad man känner att nu har 5 minuter gått och jag borde gå 
och göra det här”.  

Brist på kvalitet i 
paus 

(AT 22) (angående kvalitén i pausen) nej oftast är det små så det gör 
man inte, det blir en runda till kaffemaskinen och sedan tillbaka 

Brist på kvalitet i 
paus 

 
5.2.5 Arbetstagarna tenderar att negligera smärtsignaler 
 
Denna kategori bygger på svar från 6 AT. Kategorin innefattar ATs syn på sin egen MSD. 
Saker som tas upp i sammanhanget är att man arbetar trots obehag och att man avvaktar och 
ser vad som händer. AT tar även upp att de väntar tills att smärtan går över, att det känns 
obehagligt men att de kör på ändå. 
 
Citat Kod 

(AT 29) ”man börjar tänka när man har jätteont, många gånger är det 
försent då” 

Ignorerar smärtan 

(AT 20) ”det känns bara obehagligt att behöva stå ut med det, men 
annars så, man tänker inte på det när man sitter med ett jobb, eftersom 
det kommer in mycket jobb” 

Ignorerar smärtan 

(AT 17) ”just då försöker man kanske stretcha eller så, annars väntar 
man mest att det ska gå över” 
 

Ignorerar smärtan 

(AT 27) ”ingenting, jag avvaktar och ser vad som händer. Jag har så 
svårt att gå till chefen och – Åh jag har så ont i ryggen och måste göra 
en handlingsplan så att jag kan jobba, alltså jag tycker sådant är 
löjligt” 
 

Ignorerar smärtan 

(AT 12) ”det är bara att gilla läget det finns inget man kan göra åt det” 
 

Ignorerar smärtan 

(AT 30) ”skulle det bara vara småsmärta när man gör vissa saker då 
skulle jag nog inte göra så mycket åt det tror jag utan bara köra vidare” 
 

Ignorera smärta 
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5.2.6 Det saknas entydighet i uppfattningen kring vilket stöd som går att få från 
företaget 
 
Denna kategori bygger på svar från 16 AT. Vid svar på frågan huruvida det går att få stöd från 
företaget avseende MSD uppgav: 
 
4 AT att de upplever att det går att få stöd från företaget eller HR avdelningen.  
3 AT att de upplever att det går att få stöd av företaget genom tillgång till massagebehandling. 
6 AT att de kände sig osäkra gällande vilket stöd de kunde få av företaget. 
2 AT att de inte upplever sig ha fått det stöd de förväntat sig kunna få. 
1 AT upplever att det känns löjligt att fråga om hjälp från företaget vid denna typ av 
problematik. 
 
5.2.7 Fysikaliska och fysiska riskfaktorer stör AT i deras arbete 
 
10 AT anmärkte specifikt på ventilationen som en orsak till problematiken alternativt som ett 
generellt besvär 
 
(AT 19) ”vi har haft perioder när det är jätte jättekallt så man känner 
att man blir alldeles stel, eller så har det varit jättevarmt så man känner 
att man inte får luft” 
 

Ventilation 

(AT 26) ”borden står inte rätt (…) vissa får luft i nacken, några tycker 
att det är kallt och andra tycker att det är varmt” 
 

Ventilation 

(AT 27) ”jag tror man måste ha kontroll på ventilationen för det är 
jävligt konstiga temperaturskillnader däruppe, man blir helt förstörd 
ibland, det tror jag, det kommer nog att lösa mycket” 
 

Ventilation 

(AT 23) ”det är dålig luftkonditionering jag satt i drag (…) och så var 
det väldigt kallt (…) på andra ställen satt det personer med filtar på 
sig” 
 

Ventilation 

(AT 13) ”temperaturen är dålig hos oss (…) det blir för varmt eller 
kallt (…) det är ju många som klagar på just luften” 
 

Ventilation 

(AT 24) ”det är inte den optimala ventilationen jag tror det är flera 
som har klagat på det här (…) vissa har det för varme eller på andra 
delar av våningen kan det vara för kallt” 
 

Ventilation 

(AT 21) ”det har jag också sagt till om förut att det är lite för kallt, jag 
tycker det har varit väldigt kallt den senaste tiden” 
 

Ventilation 

(AT 12) ”det kan bli väldigt kallt (…) jag känner att mina händer blir 
kalla” 
 

Ventilation 

(AT 28) ”för innan har det varit så att man verkligen har frusit och 
blivit nerkyld (…) men det är väll något utblås man inte sitter nära nu” 
 

Ventilation 
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(AT 29) ”andra har problem med kyla och får ont” 
 

Ventilation 

 
5 AT anmärkte specifikt på ljud som ett besvär 
 
(AT 32) ”det behöver inte vara det att människor pratar, det kan vara 
det här generella suset, småljuden som blir, det här tickandet man kan 
få av tangentborden” 
 

Buller  

(AT 11) ”speciellt när jag blir stressad så påverkas jag mycket lättare 
av det, speciellt ljud (…) det är folk som pratar i telefon, det är ju 
öppet kontorslandskap så man hör ju liksom allt 
 

Buller 

(AT 13) ”ljudet kan vara lite högt ibland men man vänjer sig efter ett 
tag” 
 

Buller 

(AT 30) ”ljud har vi också mycket när vi sitter i landskap, kanske inte 
från datorer och sådana saker utan från kollegor och sådant, det blir ju 
rätt mycket i vissa perioder” 
 

Buller 

(AT 11) ”Alldeles för högt ljud (…) det är folk som pratar i telefon, 
det är ju öppet kontorslandskap så man hör ju liksom allt” 
 

Buller 

(AT 21) ”vi sitter alldeles för nära varandra, vi sitter alldeles för tätt. 
Koncentrationsförmågan brister ju, man kan inte koncentrera sig så 
mycket” 
 

Buller 

 
6 AT anmärkte specifikt på ljus som ett besvär 
 
(AT 11) ”men ibland när man sitter så blir det lite ljust mot skärmen 
just och sitter man åt det hållet så ligger solen på, den tar sig igenom 
 

Ljus 

(AT 17) ”nej när det är mycket sol genom glaset så kan jag känna att 
det är jobbigt så jag är väldigt ljuskänslig (…) man blir bländad” 
 

Ljus 

(AT 28) ”solen skiner in efter lunch någon gång och då ser jag inget i 
skärmen så det blänker väldigt mycket (…) det går att hissa ner men 
det hjälper inte så jätte mycket” 
 

Ljus 

(AT 30) ”ljuset är lite dåligt så det är oftast när det är ljust att det 
reflekterar i skärmen och så sitter våra lampor rätt konstigt också så att 
det är också att tangentborden blänker” 
 

Ljus 

(AT 11) ”alldeles för högt ljud (…) det är folk som pratar i telefon, det 
är ju öppet kontorslandskap så man hör ju liksom allt” 
 

Ljus 

(AT 19) ”och det här med bländning på sommaren och våren precis på 
morgonen finns det en (…) som bländar mig” 

Ljus 
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(AT 22) ”det är goda försök med persienner som fälls ner men den 
letar sig ändå in ibland solen så man sitter och blir bländad, vissa tider 
som inte går att få bukt med, så det ett störande moment” 
 

Ljus 

 
4 AT anmärkte specifikt på knapphändiga stolar som ett besvär 
 
(AT 20) ” stolarna är inte de bästa, vi sitter ju inte alls bra, jag söker 
efter bättre sätt att sitta men det hjälper inte man faller tillbaka, det är 
bättre att stolen hjälper till och stödjer upp men det gör den inte, eller 
så behöver jag hjälp att ställa in den” 
 

Stol 

(AT 26) ” sen har jag en väldigt gammal stol så allt fungerar inte 
ändå” 
 

Stol 

(AT 21) (talar om stolen) ”jag får ändra på den ofta för att hitta en 
skön ställning, men jag tror inte att det finns bättre stolar de är dåliga 
från början” 
 

Stol 

(AT 28) ”sedan skulle jag nog fundera lite över hur jag sitter för det 
blir lite att man sjunker ihop, stolen är ju ganska dålig den jag har” 
 

Stol 
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5.3 Resultat från enkätundersökningen 
 
I resultattabell 1 framgår utbredningen av MSD hos AT. Diagrammen visar en högre 
prevalens MSD i övre extremitet (nacke/skuldror) i relation till ryggens övre och nedre del. 
 
Fråga 
 

Antal 
svar 

Svar Case 

Har du eller har du haft besvär (smärta, värk, 
obehag) någon gång de senaste 6 månaderna i: 

   

Nacke  
 

19 

 

JA 

Skuldror/axlar 19 

 

JA 

Ryggens övre del 19 

 

JA 

Ryggens nedre del 19 

 

JA 

Resultat tabell 1. Prevalens av MSD hos arbetstagarna 
 
I resultattabellerna 2, 3 och 4 framgår vilka svarsalternativ från varje fråga som i denna studie 
anses utgöra en exponering av risk för MSD (ExpRisk). 
 
I resultattabell 2 framgår att majoriteten AT anmärker på faktorer i den omgivande miljön 
såsom bländning (fråga 6), temperatur (fråga 7), ventilation (fråga 8), ljud från dator (fråga 9) 
och ljud från medarbete (fråga 10).  
 
Fråga 
 

Antal 
svar 

Svar Exp 
Risk 

1. Står din bildskärm på cirka en armlängds 
avstånd så att syn förhållandena blir bra? 
 
 

19 

 

NEJ 

2. Är din bildskärms överkant i höjd med 
ögonen så att du tittar lite snett nedåt? 
 
 

19 

 

NEJ 
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3. Ligger din datormus i nära anslutning till 
tangentbordet och i samma höjd? 
 

19 

 
Gul = mousetrap 

NEJ 

4. Vet du hur ditt arbetsbord och din stol 
justeras för att passa dig? 
 
 

19 

 

NEJ 

5. Finns det belysning som lyser upp 
arbetsytan vid datorn och är den tillräcklig? 
 
 

19 

 

NEJ 

6. Finns det störande bländning från ljuskällor? 
 
 
 

19 

 

JA 

7. Har din arbetsplats lämplig temperatur? 
 
 
 

19 

 

NEJ 

8. Upplever du ventilationen tillfredsställande? 
 
 
 

19 

 

NEJ 

9. Besväras du av störande ljud från dator eller 
skrivare i din omgivning? 
 
 

19 

 

ofta 

10. Besväras du av störande ljud från dina 
medarbetare? 

19 

 

ofta 

Resultat tabell 2. Exponering av fysiska riskfaktorer 
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Resultattabell 3 består av organisatoriska faktorer innefattande kategorierna krav (fråga 1-2), 
kontroll (fråga 3-4), stöd (fråga 5-7) samt en fråga kring tillfredsställelse i arbetet (fråga 8). 
Tabellerna visar att en betydande del av AT upplever att arbetstempot är högt (fråga 1). En 
anmärkningsvärd del AT upplever att de ibland, sällan eller aldrig har tillräcklig tid att hinna 
med arbetsuppgifterna (fråga 2). Majoriteten AT upplever att de aldrig eller sällan har frihet 
att bestämma vad som ska utföras i arbetet (fråga 3). Närmare hälften av AT upplever sällan 
eller aldrig arbetsplatsen som lugn och behaglig (fråga 5). Majoriteten av AT upplever 
sammanhållningen på arbetsplatsen som god samt att de känner att arbetskamraterna ställer 
upp för dem (fråga 6-7). Majoriteten AT upplever inte arbetet tillfredsställande (fråga 10).   
 
Fråga 
 

Antal 
svar 

Svar Exp 
Risk 

1. Kräver ditt arbete att du arbetar mycket fort? 
 
 
 

19 

 

ofta 

2. Har du tillräckligt med tid för att hinna med 
arbetsuppgifterna? 

19 

 

aldrig 

3. Har du frihet att bestämma vad som ska 
utföras i ditt arbete? 

19 

 

sällan 
aldrig 

4. Har du frihet att bestämma hur ditt arbete 
ska utföras? 
 

19 

 

sällan 
aldrig 

5. Upplever du stämningen på din arbetsplats 
som lugn och behaglig? 

19 

 

sällan 
aldrig 

6. Upplever du att det är en god 
sammanhållning på arbetsplatsen? 
 

19 

 

sällan 
aldrig 

7. Upplever du att dina arbetskamrater ställer 
upp för dig? 
 
 

19 

 

sällan 
aldrig 

8. Upplever du ditt arbete tillfredsställande? 
 
 
 

19 

 

Nej 

Resultattabell 3. Exponering av organisatoriska riskfaktorer 
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Resultattabell 4 består av individuella faktorer. Här framgår att majoriteten AT tar raster 
minst 1gång om dagen (fråga 2). Majoriteten AT varierar inte mellan att sitta och stå (fråga 
3), tränar sällan eller aldrig (fråga 4). 9 AT är kvinnor, 10 AT män (fråga 5). 
 
Fråga 
 

Antal 
svar 

Svar Exp 
Risk 

1. Hur många gånger i timmen tar du medvetna 
mikropauser (exempelvis vilar cirka 30 
sekunder och tittar bort från skärmen)? 
 

19 

 

aldrig 

2. Hur många gånger per dag tar du kortare 
raster (exempelvis lämnar datorarbetsplatsen 
cirka 5-15 minuter)? 

19 

 

aldrig 

3. Varierar du mellan att sitta och stå vid din 
arbetsplats? 

19 

 

NEJ 

4. Vad stämmer bäst in på dig? 
- Jag tränar exempelvis konditions- eller 
styrketräning (ggr/v): 
 

19 

 

Aldrig 

5. Kön 19 

 
Man 
Kvinna 

Kvinna 

Resultat tabell 4. Exponering av individuella riskfaktorer 
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Resultattabeller 5-7 behandlar hur antalet sammanslagna riskfaktorer förhåller sig till MSD i 
nacke, skuldror, övre- och nedre rygg hos AT.  
Resultattabell 8 visar att majoriteten av de AT som sammanlagt är exponerade för 4 
riskfaktorer även är de som har rapporterat MSD i nacke, skuldra övre- och nedre rygg. 
 

 
Resultattabell 5. Exponeringen av antalet fysiska riskfaktorer i förhållande till förekomsten av 
MSD i nacke, skuldra, övre- och nedre rygg hos AT. 
 

 

 
Resultattabell 6. Exponeringen av antalet organisatoriska riskfaktorer i förhållande till 
förekomsten av MSD i nacke, skuldra, övre- och nedre rygg (non- case/case) hos AT.  
 

 

 
Resultattabell 7. Exponeringen av antalet individuella riskfaktorer i förhållande till 
förekomsten av MSD i nacke, skuldra, övre- och nedre rygg (non- case/case) hos AT.  
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En ”fair” korrelation (0,486) sågs mellan fysiska riskfaktorer och utbredningen av MSD 
utifrån den beräkningsmetod som författarna använde i denna studie. I övrigt sågs ingen 
korrelation mellan organisatoriska, individuella eller samtliga riskfaktorer sammanslaget och 
utbredningen av MSD.  
 
Resultat diagram 1. Korrelation mellan antalet fysiska riskfaktorer och utbredningen av 
MSD. Pearson correlation=0,486. P=0,03 
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6. DISKUSSION 
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
Syftet med intervjuerna var att ta fram vilka för företaget specifika faktorer som kan utgöra en 
betydande risk för den befintliga MSD problematiken. 
Påtagligt var att höga kvantitativa krav i form av ett högt arbetstempo påverkade ATs 
beteenden genom att de valde att ta färre pauser och hade svårt att släppa arbetet under 
pauserna och efter avslutad arbetstid. 
De specifika förslag på åtgärder som AT framhöll handlade i stort om fysiska faktorer och då 
framförallt om att se över ventilationen i kontorslandskapet. Flertalet AT anmärkte på den 
fysiska arbetsplatsen som orsak till MSD. Däremot nämnde få AT vid detta tillfälle det höga 
arbetstempot som en riskfaktor för MSD. Från enkätsvaren bekräftades det faktum att flertalet 
AT upplevde höga kvantitativa krav samt ett utbrett missnöje med ventilationen. Författarna 
tolkar det som att det är lättare att se en koppling mellan konkreta faktorers betydelse för 
uppkomst av MSD jämfört med mer komplexa system såsom organisatoriska faktorer som i 
samspel med individen tenderar att utvecklas till riskfaktorer.  
 
6.1.1 Kategorier från intervjun 
 
Här diskuteras de kategorier som utformades under analysen av intervjuerna. I diskussionen 
förtydligas varför just dessa kategorier är viktiga att beakta med stöd av tidigare forskning. 
 

• Arbetstagarna upplever höga krav från arbetet 
 
Kategorin behandlar det faktum att många AT upplever arbetstempot som för högt vilket även 
bekräftas i enkätsvaren där endast en liten del av AT upplever att de har tillräckligt med tid 
för sina arbetsuppgifter. Vidare anser majoriteten AT att de ofta arbetar mycket fort (se 
resultattabell 3). Flertalet AT nämner att de har en ”backlogg” eller att de ligger efter med 
sina arbetsuppgifter och har gjort så under en längre tid. Känslan av att ligga efter och ha 
mycket att göra framkommer upprepade gånger och i flera intervjuer som något många AT 
upplever stressande. Flera litteraturöversikter visar på samband mellan just höga krav och 
MSD i nacke och skuldra (Bongers et al. 2006, SBU 2012, Cote et al. 2009) vilket borde 
motivera åtgärdsförslag som syftar till att minska krav i form av tidspress. Ett högt 
arbetstempo är dock inte något som AT själva lyfter fram vid frågan om vad som kan tänkas 
orsaka MSD problematiken på företaget. Författarna tror dock att det höga arbetstempot som 
uppstår vid höga krav är en viktig faktor med avgörande inverkan för MSD problematiken.   
 

• Arbetstagarna har höga krav på sig själva 
 
Kategori tar upp ett karaktärsdrag som författarna tyckte framkom hos AT. AT uttryckte en 
stark vilja att prestera bra och uttryckte att de ställer höga krav på sin egen prestation.  
I en litteraturöversikt av Bongers et al. (2006) framgår att AT som är ”overcomitted” kan vara 
mer benägna att utsätta sig för höga krav. Det är därmed ett karaktärsdrag som kan leda till 
nacksmärta (Joksimovic et al. 2002) varför det lyfts i detta sammanhang.  
AT som har svårt att släppa arbetet och därmed behåller en högre stressnivå efter arbetstid får 
troligen inte den återhämtning som kan vara viktig för de strukturer som utsätts för belastning. 
En långvarig stressreaktion till följd av svårigheter att släppa arbetet kan generera en 
ihållande muskelspänning i muskulaturen (Wahlström et al. 2002, Waerstedt och Westgaard 
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1996). Även en låg muskelanspänning kan ge upphov till skada om den är långvarig vilket 
kan vara fallet vid en ihållande stressreaktion (Visser och van Dien 2006).  
 

• Arbetstagarna upplever att de inte har tillräckligt med tid att ta paus 
 
Kategorin behandlar det faktum att flera AT upplever att de inte hinner ta en paus vid hög 
arbetsbelastning. Trots att många AT upplever att det inte finns några formella regler som 
hindrar dem från att ta paus så är det få som anser sig ta tillräckligt med pauser på grund av 
för hög arbetsbelastning. Durationen av arbete framför bildskärm kan vara en riskfaktor för 
MSD (Punnet et al. 1997, Tittiranonda et al. 1999) och långvarigt sittande arbetet kan ge 
upphov till nacksmärta (Cote et al. 2009). ATs brist på pauser samt det faktum att flertalet AT 
inte varierar mellan att sitta och stå vid datorarbetsplatsen bör uppmärksammas som 
riskfaktorer för MSD. Även om det saknas direkta riktlinjer för hur frekvent pauser ska tas, är 
det viktigt att pauserna är så pass långa och frekvent förekommande att de ger möjlighet till 
återhämtning för de belastade strukturerna (Hägg 2010).  
Enligt Theorell (2010) kan frånvaro av paus ge upphov till stress. Med tanke på att stress har 
visat sig vara en riskfaktor för nack- och skuldersmärta (Bongers et al. 2006) och många AT 
på företaget upplever sin arbetssituation som stressande, torde paus i stressreducerande syfte 
vara viktigt att uppmärksamma.  
 

• Arbetstagarna upplever inte tillräcklig kvalitet i pauserna 
 

Det är osäkert huruvida bristande möjlighet till pauser är en risk för nacksmärta eller inte 
(Ariens et al. 2001). Det är förmodligen svårt att ge exakta riktlinjer för hur frekvent pauser 
bör tas för att fungera som ett skydd mot MSD. Kategorin behandlar dock vad författarna 
anser vara av större betydelse i detta avseende, nämligen kvalitén i pausen. Hur långa pauser 
som är nödvändigt beror på pausens kvalitet och innehåll (Hägg 2010) och flera AT upplevde 
att pauserna inte ger möjlighet till återhämtning vilket kan tolkas som att pauserna håller en 
låg kvalitét. Enligt Askungemodellen är det viktigt att belastningen gå ner till noll för att inte 
ska bli skadlig i längden (Toomingas 2009) vilket inte är möjligt om en mindre belastning 
kvarstår under pauserna på grund av en mental stress såsom flera AT beskriver. Detta faktum 
gör att författarna anser denna kategori som viktig att belysa. 
Vad god kvalitet i pauser innebär samt hur det kan åstadkommas är svårt att sätta fingret på 
och något författarna anser vara intressant område att forska närmare kring. 
 

• Arbetstagarna tenderar att negligera smärtsignaler 
 
Kategori innefattar det faktum att flera AT beskriver hur det arbetar trots påverkan av smärta 
genom att till viss del negligera smärtsignaler, samt att de uppmärksammar och tar tag i 
smärtproblematiken först då det gör riktigt ont. Smärta kan ge upphov till ökad känslighet och 
spänning i det affekterade området (Lännergren 2005). Därmed menar författarna att det finns 
anledning att uppmärksamma även mindre symptom och att inte negligera smärta i för hög 
utsträckning då det riskerar att leda till ökad och eventuellt kronisk smärta på längre sikt.  
Det har påvisats att AT som arbetar trots smärtpåverkan i syfte att bibehålla en hög kvalitet i 
arbetet även rapporterar en högre smärtintensitet. Att arbeta trots smärta ”Working through 
pain” är just en av de aspekter som ingår i begreppet Workstyle, ett koncept som har visat sig 
vara en effektiv prediktor för MSD i övre extremitet (Feurstein et al. 2006). Därför är ett 
sådant beteende hos AT värt att uppmärksamma då det kan vara en betydande riskfaktor för 
MSD problematiken på företaget. 
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En AT uttryckte att det känns löjligt att be om hjälp då denne inte har några större besvär av 
smärta. 
”Det är viktigt att uppmärksamma tidiga tecken på överbelastning då det kan ta månader, 
kanske år, för en skada att utvecklas (AFS 1998:1). 
Exponering av låg belastning kan göra att individen inte antar belastningen som skadlig 
(Hägg 2010) vilket är ytterligare ett skäl till att uppmärksamma smärtsignaler redan i ett tidigt 
stadie för att kunna sätta in åtgärder innan smärtan hunnit eskalera och därmed blivit mer 
svårhanterad.  
 

• Det saknas entydighet i uppfattningen kring vilket stöd som går att få från företaget 
 
Författarna menar att denna kategori är viktig att beakta då det inte finns någon entydig 
uppfattning hos AT om vilket stöd de känner att de kan få från företaget vad gäller MSD. Med 
andra ord är det inte tydligt vilken hjälp som går att få, samt vad som görs i preventivt syfte 
för att motverka MSD hos arbetsgrupperna.  
Företaget borde ha mycket att vinna på att tydliggöra en handlingsplan för AT avseende 
denna typ av problematik. En tydlig handlingsplan skulle kunna fungera som ett sätt att 
komma åt och handlägga problematiken på ett tidigt stadie innan besvären blivit alltför 
omfattande. En handlingsplan kan även tydliggöra för AT att denna typ av problematik skall 
tas på allvar och leder till sämre hälsa och arbetsprestation. På så sätt blir det tydligt från 
organisationens sida att detta bör prioriteras, vilket troligen återspeglar sig i ATs beteenden. 
MSD kan innebära både synliga och osynliga kostnader för företag. De synliga kostnaderna 
kan handla om kostnader för både individen, företaget och samhället i form av exempelvis 
sjukfrånvaro och sjukpension. Osynliga kostnader kan innebära sänkt produktivitet vilket 
medför stora kostnader för företaget. I en studie av Abrahamsson (2000) visades att 
arbetsmiljöförbättringar gav ekonomiska vinster. Av dessa var 59% på grund av bättre 
kvalitet, 39% på grund av bättre produktivitet och 2% på grund av lägre direkta 
sjukfrånvarokostnader. Enligt denna studie kan stora vinster göras genom att aktivt motverka 
ohälsa på arbetsplatsen och den synliga kostnaden i form av sjukfrånvaro är en väldigt liten 
del av den totala kostnad som följs av en bristande arbetsmiljö. Därför kan tydliga preventiva 
åtgärder som är allmänt kända vara värdefulla och ge ökad kvalitet, produktivitet och en 
bättre hälsa hos AT. 
 

• Fysikaliska och fysiska riskfaktorer stör AT i deras arbete 
 
En betydande mängd AT lyfte specifikt fram att de besvärades av en icke-optimal fysisk 
miljö, flera AT anmärkte framförallt på ventilation, störande ljus och ljud. I en studie av 
Korhonen et al. (2003) sågs att en negativ upplevelse av den fysiska arbetsmiljön inkluderat 
ljus, temperatur, luftkvalitet och akustik gav en ökad risk för nacksmärta. Faktorerna var för 
sig visade dock ingen signifikant koppling till nacksmärta. 
Flera AT upplever att det drar kallt från fläktar beroende på vart man är placerad i lokalen. 
Lokal avkylning på kroppen kan orsaka muskelspänningar och eventuellt innebära en 
riskfaktor för nack- och skuldersmärta (Bohgard 2011). Även bländning utifrån som medför 
reflektioner i datorskärmen lyftes som störande. Helland et al. (2008) visar i sin studie på 
koppling mellan visuellt obehag såsom bländning av dagsljus och nacksmärta. 
Författarna är medvetna om att det är svårt att uttala sig huruvida dessa enskilda faktorer har 
betydelse för MSD hos AT. Dock är det av vikt att verkligen se över de specifika riskfaktorer 
AT tar upp som störande då det finns ett utbrett missnöje vilket även framkommer i svaren 
från enkäterna.  
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6.1.2 En förenklad modell 
 
De kategorier som togs fram från intervjuerna kan härledas till fysiska, organisatoriska, 
individuella faktorer. Var kategorierna passar in är dock inte helt självklart. Det faktum att 
vissa AT upplever att de inte har tid att ta rast är något som kan härledas till individens eget 
beteende som till stor del påverkas av höga krav från organisationen. I interaktionen mellan 
organisationen och individen uppstår därmed en risk för MSD hos AT i och med att 
belastningen ökar till följd av längre arbetstider. 
 
Denna förståelse anser författarna är viktig så att skulden för MSD inte enbart förläggs på AT 
själva eller organisationen eller de fysiska faktorerna. Istället kan en förståelse för den process 
i vilken fysiska, organisatoriska och individuella faktorer samspelar vid uppkomsten av MSD 
ge en mer rättvis bild. Författarna anser dock att denna förståelse saknas generellt på 
företaget. Istället lägger många AT skulden på fysiska faktorer som ventilation och dåliga 
stolar, samt på sig själva då de inte tränar. 
 
I ett försök att visualisera detta har författarna gjort en förenklad modell som bygger på 
Wahlströms (2005) modell (se modell 3). I denna modell tillkommer en pil från smärta 
(symptom från MSD) till belastning. Enligt Lännergren (2005) ger smärta en aktivering av 
motorneuron och noradrenalin som ger en ökad muskelanspänning. 
Utöver modellens delar vilka förklaras närmare i teoriavsnittet på sida 17 har författarna lagt 
till citat från intervjuerna vilka beskriver hur höga krav orsakar ökad belastning då 
individerna känner sig stressade och jobbar längre utan paus, samt har svårare att släppa 
jobbet under pauserna.  
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Modell 4. Modellen syftar till att öka förståelsen för hur samspelet mellan fysiska, 
organisatoriska och individuella faktorer ökar belastning hos individen (röda linjer). Citaten 
i de röda ringarna ger exempel på hur höga krav och stress medför en ökad belastning. 
Modellen ger även exempel på hur symptom frän MSD påverkar arbetsprestationen och 
arbetsmiljön och förtydligas av citat i de blå streckade ringaran.  
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6.1.3 Resultat från enkäter 
 

• Hur ser prevalensen av riskfaktorer ut på företaget? 
 

Resultatet visar på en högre prevalens MSD i nacke- och skulderområdet i relation till övre 
och nedre rygg vilket kan anses naturligt med tanke på att arbetsuppgifterna medför 
betydande belastning vid datorarbete.  

 
Enkäten bekräftade ett utbrett missnöje med ventilationen och temperaturen vilket flera AT 
även lyfte specifikt under intervjuerna.  
Majoriteten AT anmärkte även på besvärande ljud från dator och medarbetare vilket även det 
var något AT anmärkte på under intervjuerna. Då buller kan ses som en stressor, svår att vänja 
sig vid är det av betydelse att lyfta detta som en möjlig riskfaktor. 

 
En betydande del av AT upplever att arbetstempot är högt och att de aldrig eller sällan har 
frihet att bestämma vad som ska utföras i arbetet. En anmärkningsvärd del AT upplever att de 
ibland, sällan eller aldrig har tillräcklig tid att hinna med arbetsuppgifterna. Det bekräftas 
även i intervjuerna där många AT upplever höga krav och otillräckligt med tid att hinna med 
arbetet. Kombinationen av höga krav och låg kontroll, eller enbart höga krav i arbetet har 
visat sig ge ökad risk för besvär i nacke och skuldror (SBU 2012). Ett högt arbetstempo i 
kombination med en upplevelse av att inte hinna med sitt arbete kan ge upphov till stress hos 
AT.  
 
Låg tillfredsställelse i arbetet har påvisat samband med nacksmärta Ariens et al. (2001).  I 
enkäten uppvisade majoriteten av AT att de inte upplevde sitt arbete som tillfredsställande 
vilket författarna tror kan kopplas till de höga kraven som många AT upplever. 

 
Under intervjuerna upplevde författarna att många AT upplevde god sammanhållning i 
arbetsgruppen vilket även bekräftas av enkäten som visar att majoriteten AT upplever 
sammanhållning som god samt att de känner att arbetskamraterna ställer upp för dem. En god 
sammanhållning kan ses som ett skydd mot MSD vilket företaget bör ta tillvara på. 

 
Önskemål framkom om att företaget i större utsträckning ska gå i bräschen för hälsa och 
hälsobeteenden vilket författarna anser vara en god synpunkt då organisationens värderingar 
kan tänkas ha stor inverkan på AT tankar och beteenden. Exempelvis varierade majoriteten av 
AT inte arbetsställning mellan att sitta och stå. Författarna resonerar att om organisationen i 
högre grad framhåller vikten av ett beteende som gynnar hälsan så kan det gynna ett sådant 
beteende. 
 

• Finns ett samband mellan utbredningen av MSD och antalet förekommande 
riskfaktorer? 

 
Författarna valde att undersöka om det i detta fall är tydligt att antalet riskfaktorer en person 
är utsatt för korrelerar med utbredningen av MSD hos samma person. 
En ”fair” på gränsen till ”moderate” korrelation sågs mellan antalet fysiska riskfaktorer och 
utbredningen av MSD (resultatdiagram 1) utifrån det räknesätt som användes i denna studie.  
Resultatet påminner om det resultat som Korhonen et al. (2003) påvisade i sin studie där 
samband sågs mellan brister i den fysiska arbetsmiljön inkluderat ljus, akustik, storlek på 
arbetsrum och temperatur relaterat till nacksmärta. 
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Resultatet kan även stödja det faktum att personer som skattar sin datorarbetsplats lågt har en 
ökad risk för MSD i nacke (Korhonen et al. 2003). Omvänt betonas att personer som skattar 
mer MSD också i större utsträckning tenderar att skatta sin datorarbetsplats som sämre (SBU 
2012). Det går inte att uttrycka sig om vad som orsakar vad i detta sammanhang, endast att en 
individs upplevelse av den fysiska arbetsmiljön är viktig att beakta samt att kvantiteten av 
fysiska riskfaktorer verkar ha betydelse för besvärens utbredning i detta fall. Då varje fysisk 
riskfaktor kan antas utgöra en ökad belastning hos individens strukturer kan således flera av 
dessa riskfaktorer tänkas ha en adderande effekt på belastningen. 
 
6.2 Jämförelse av resultat från intervju och enkätundersökning 
 
Det är av intresse att framhålla att AT i intervjuerna till stor del lyfter ventilationen som en 
orsak till den höga utbredningen av MSD i arbetsgruppen. Även i enkätundersökningen 
framkommer att det finns ett stort missnöje med ventilationen. I detta fall kompletterar 
metoderna varandra.  
Ett högt arbetstempo togs upp av många under intervjuerna och var även tydligt i enkätsvaren. 
I intervjuerna framgick även att det höga arbetstempot ofta upplevdes som ett problem eller 
en stressfaktor, vilket inte framgår lika tydligt i enkäterna. I dessa fall kompletterar svaren 
från intervju och enkät varandra. 
 
Genom intervjuerna framkom även vissa motsägelsefulla resultat i relation till enkätsvaren.  
Exempelvis framkom att majoriteten arbetstagare i stor utsträckning tar pauser relativt 
frekvent (se resultattabell 3). Genom intervjuerna framkom dock att kvalitén i pauserna sällan 
upplevdes som god samt att man inte väljer att ta rast i perioder på grund av höga arbetskrav. 
Detta är ett exempel på hur enkätsvar kan ge missvisande information då kvalitet i detta fall 
kan anses viktigare än kvantitet för att en återhämtning skall bli möjlig. 
 
I intervjuerna identifierades flertalet organisatoriska och individuella riskfaktorer som 
författarna anser enkäten missat att fånga upp, exempelvis hur höga krav kan påverka en AT 
att bortprioritera raster, vilket kan vara en viktig orsak till utveckling av MSD. 
Författarna tror att det är vanligt förekommande att missa vikten av att se till organisatoriska 
och individuella riskfaktorers vid handhavande av MSD problematik. Intervjuerna gav en mer 
nyanserad bild av vad en hög arbetsbelastning innebär och hur det påverkad AT i deras arbete.  
Att enbart se till svaren från enkäten kan därför ge en missvisande bild, dessutom ger 
enkätsvaren inga förklaringar till hur problematiken uppstår, vilket är viktigt att förstå vid 
arbete med åtgärder. 
 
6.3 Metoddiskussion 
 
6.3.1 Planering och utförande 
 
Det är vanligt att inleda med en kvalitativ undersökning för att skapa klarhet i ämnet för att 
därefter använda denna kunskap till utformande av mer adekvata frågeformulär (Jacobsen 
2002). Författarna planerade initialt att genomföra ett upplägg där varje AT först skulle 
intervjuas i syfte att identifiera ”företagsspecifika” riskfaktorer utifrån vad tidigare studier 
visat betydande för uppkomst av MSD i nacke, skuldror, övre- och nedre rygg. De 
identifierade riskfaktorerna skulle sedan användas i en enkätundersökning för att undersöka 
prevalensen riskfaktorer. Detta hade förmodligen varit ett bättre tillvägagångssätt än det 
befintliga studieupplägget då kvalitativ och kvantitativ metod på ett bättre sätt hade kunnat 
komplettera varandra och givit mer företagsspecifika svar. 
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Med hänsyn till den begränsade tidsramen uppskattade dock författarna att denna typ av 
metodtriangulering inte var möjlig dels med den begränsade tidsramen för examensarbetet i 
åtanke då det skulle inneburit att datainsamlingen var tvungen att ske under två separata 
tillfällen med en analys av intervjumaterialet inför enkätundersökningen. Även med tanke på 
att företaget befinner sig i en pressad situation med organisatoriska omställningar medförde 
att denna typ av metodtriangulering uteslöts. 
De två formerna av datainsamlingsmetoder kom dock att kunna stärka varandra i det 
befintliga upplägget utan att vara beroende av varandra som i en metodtriangulering. 
 
I samråd med HR chef på företaget valde författarna att utesluta datainsamling genom 
observationer av AT med hänsyn till nyligen utförda tidmätningar av arbetsgrupperna. 
Observationer skulle kunna innebära ytterligare en stressande faktor för de redan pressade 
arbetstagarna. Observationsmetoder hade dock kunnat möjliggöra en mer objektiv granskning 
av AT i samspel med den fysiska arbetsmiljön där författarna på ett ingående sätt hade kunnat 
granska arbetsteknik och övriga arbetsplatsfaktorer. 
 
6.3.2 Diskussion kring datainsamling genom intervju 
 
Författarna tog med i beräkning att antalet AT att intervjua skulle kunna uppgå till 33 
personer vilket var en anledning till tidsbegränsningen på 30 minuter. Tidsbegränsning 
innebar en betydande begränsning för hur djupgående intervjuerna kunde bli och medförde 
även en viss stressfaktor under intervjuerna, vissa följdfrågor fick uteslutas och därmed 
lämnades öppna trådar vilket försvårade analysen. Enligt (Jacobsen 2002) är halvtimmeslånga 
intervjuer för korta för att få fram all relevant information samt för att gräva djupare. 
Författarna tror att en längre intervju hade varit mer optimal och givit ännu bättre förståelse 
för hur de organisatoriska faktorerna påverkar belastningen hos individen. 
Genom att båda författarna deltog under samtliga intervjuer skapades större möjlighet att 
formulera och ställa relevanta följdfrågor för att få ut så mycket som möjlig av intervjuerna. 
Författarna resonerar i efterhand att vissa frågor, framförallt kring organisatoriska aspekter, 
kunde ha förtydligats då de för vissa arbetstagare framstod som svåra att förstå och därmed 
kanske inte gav det svar som var avsett frågan. Exempelvis var frågan kring hur AT reagerar 
då kraven från arbetet ökar svår att förstå och behövde flera gånger förtydligas. Dessutom tror 
författarna att det hade varit en fördel att vara än mer konsekventa gällande val av följdfrågor 
för att fånga upp det frågan verkligen avsåg undersöka. 
Fokusgrupper vid intervjuer hade kunnat vara en tidseffektiv metod och hade kunnat visa på 
de olika åsikter som finns inom arbetsgrupperna. Författarna valde dock bort denna metod då 
situationen ansågs känslig på företaget och risken skulle finnas att AT inte skulle våga 
uttrycka sig i mer känsliga frågor, såsom frågor om stöd och tillfredställelse.  
Under analysen av enkäten är det författarna själva som lyfter fram vad de tycker sig se för 
mönster. Utöver de kategorier som togs fram finns det eventuellt material nog att lyfta fram 
ytterligare kategorier såsom att AT tenderar att skuldbelägga sig själva och sin brist på fysisk 
aktivitet ytterligare orsak till MSD problematiken. 
 
6.3.3 Diskussion kring datainsamling genom enkät 
 
Resultaten från enkäterna bygger på svar från 19 av 33 AT vilket påverkar resultatets 
generaliserbarhet negativt. Dock var det få (4 AT) som valde att inte delta i studien, istället 
var det många som var bortresta eller icke nåbara vid tiden för studien. Det anser författarna 
ger en mindre risk ett snedfördelat resultat, jämfört med om majoriteten hade valt att inte 
delta. Vid en jämförelse av svaren från intervjuerna och enkäterna sågs att vissa enkätfrågor 
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gav mindre pålitliga svar. Exempelvis frågor kring pauser vilka författarna själva formulerat 
gav ett svar i enkäten och ett annat i intervjuerna. Generellt tror författarna att frågor som 
berör beteenden såsom raster är svåra att ställa i en enkät och svaret kan variera mycket 
beroende på när och hur frågan ställs. 
 
De frågor som utgjorde enkäten var till största delen tagna från befintliga och beprövade 
enkäter. Författarna valde till stor del enkätfrågorna med hänsyn till vilka riskfaktorer tidigare 
studier visat ha samband med MSD i nacke och skuldror.  
I en analys prövades om antalet riskfaktorer korrelerade med utbredningen av MSD där även 
övre och nedre rygg ingick. Då riskfaktorerna främst är riktade mot MSD i nacke och skuldra 
hade det varit lämpligare att inkludera riskfaktorer vilka visat samband med MSD från 
samtliga områden. Alternativt hade MSD i rygg kunnat uteslutas helt. 
Då det är författarna själva som har avgjort vilka svarsalternativ som utgör en risk inför 
korrelationsanalysen är det av vikt att understryka att resultatet från denna analys inte går att 
dra några klara slutsatser utifrån. Syftet med korrelationsanalysen var endast att se om det var 
tydligt att antalet riskfaktorer var avgörande för utbredningen av MSD. Så var dock inte fallet 
utifrån det räknesätt som författarna använde i denna studie. 
  
För psykosociala aspekter som krav, kontroll och stöd finns det flera frågor att använda än de 
frågor som användes i denna enkät. Fler frågor hade troligen givit en mer rättvis bild av 
förekomsten av organisatoriska riskfaktorer på arbetsplatsen. Författarna valde att prioritera 
tidsaspekten för enkäten med hänsyn till AT i detta fall och därför valdes frågor vilka kan 
anses relevanta bort. 
I det resultat som samlades in från enkäterna var det inte alla svar som författarna valde att ta 
med i analysen. Exempelvis uteslöts ålder som en individuell riskfaktor då författarna var 
osäkra på var de skulle dra gränsen för risk respektive inte risk. 
 
Slutligen kan påpekas att enkäten lyckades fånga upp fysiska riskfaktorer av betydelse för 
MSD men var inte optimalt utformad vad gäller att komma åt organisatoriska och individuella 
riskfaktorer i relation till intervjuerna. Intervjuerna gav en betydligt klarare bild hur 
organisatoriska och individuella faktorer samspelar vid uppkomsten av MSD. Författarna 
anser därför att både den kvalitativa och kvantitativa ansatsen har medfört ett större värde till 
studiens resultat och kompletterat varandra på ett bra sätt. 
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7. KONKLUSION 
 
Följande kategorier som kan vara speciellt betydande i denna situation framkom genom 
intervjuer med AT: 
 

1. AT upplever höga krav från arbetet 
2. Arbetstagarna har höga krav på sig själva  
3. Arbetstagarna upplever att de inte har tillräckligt med tid att ta paus 
4. Arbetstagarna upplever inte tillräcklig kvalitet i pauserna 
5. Arbetstagarna tenderar att negligera smärtsignaler 
6. Det saknas entydighet i uppfattningen kring vilket stöd som går att få från företaget 
7. Fysikaliska och fysiska riskfaktorer stör arbetstagarna i deras arbete 
 

• Ventilationen är inte jämn och fläktar blåser i nacken 
• Ljud från kollegor stör under arbetet 
• Ljus utifrån bländar och stör 
• Stolarna anses ej optimala 

 
Från intervjuerna framkom att många AT upplever höga krav i arbetet samt att många AT 
ställer höga krav på sig själv vilket verkar ha en betydande inverkan på ATs möjlighet till 
pauser och återhämtning.  
I intervjuerna framkom även att majoriteten AT specifikt lyfter ventilationen och 
temperaturen som orsak till MSD i arbetsgrupperna. AT tenderar att negligera smärtsignaler i 
viss mån, något som bör beaktas då det riskerar att leda till ökade och mer svåråtgärdade 
besvär.  
 
Utifrån det räknesätt som författarna använde i arbetet sågs en måttlig korrelation mellan 
antalet fysiska riskfaktorer och utbredningen av MSD på kroppen, vilket kan motivera vikten 
av att beakta individens upplevelse av den fysiska arbetsmiljön. De fysiska riskfaktorerna 
utgör alltid en belastning på kroppen och ju fler de är ju mer kan belastningen på strukturer 
tänkas öka. Hur stor belastningen blir har dock till stor del att göra med organisatoriska och 
individuella faktorer vilka påverkar graden av exponering från de fysiska riskfaktorerna samt 
även möjligheten till återhämtning.  
 
Med erfarenhet från denna studie upplever vi att organisatoriska och psykosociala faktorers 
inverkan på MSD kan vara svåra att fånga upp enbart med enkäter. Intervjuer har varit ett gott 
komplement till enkätundersökningar i denna studie och har skapat en mer rättvis bild av 
orsaken till MSD på arbetsplatsen. Vi vill därmed rekommendera att komplettera de båda 
metoderna med varandra vid liknande studier framöver. 
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8. ÅTGÄRDER 
 
Nedan följer en kort diskussion kring några åtgärder vilka bygger på studiens resultat.  
 
Författarna tror att de höga krav som AT upplever är en betydande riskfaktor för MSD 
problematiken på företaget. Det är viktigt att skapa en förståelse för hur höga krav både från 
arbetet såväl som från individen själv kan vara en bidragande faktor till ATs beteenden vilka 
orsakar en ökad belastning. Därför är det av stor vikt att fundera över hur arbetet på bästa sätt 
kan organiseras så AT känner att de hinner med sitt arbete.  
Det kan tänkas vara effektivt att de individer som är mer känsliga för höga krav kan få hjälp 
att lära sig hantera stress. Dock har effekten av en sådan intervention inte visat på någon 
större effekt (Feuerstein et al. 2004). Man kan knappast förvänta sig att individer ska kunna 
lära sig att stå emot alltför höga krav, istället bör fokus ligga på att minska kraven inom 
organisationen. Ett exempel på en gynnsam intervention som visat god effekt på ATs stress 
och MSD problematik är då chefer fått träna på att reducera stressorer på arbetsplatsen 
(Linton 1991). Denna studie exemplifierar hur företaget på en organisatorisk nivå går i 
bräschen för att minska stress och MSD problematik. En sådan åtgärd kan även tänkas 
kommunicera vikten av att prioritera ATs hälsa, vilket kan ha en preventiv effekt. 
Författarna tror även att det är viktigt att företaget tydligt kommunicerar till AT att stöd finns 
att få med denna typ av smärtproblematik, samt tydliggöra vikten av att uppmärksamma och 
ta tag i den. Det gör det möjligt att komma åt problematiken i ett tidigt stadie och undvika att 
AT ignorerar smärtsignaler till dess att smärtan blir mer svåråtgärdad. 
 
Det är viktigt att AT uppmuntras att ta regelbundna pauser och att de får en gedigen 
avslappning under pausen. För vissa AT kan pausschema eller pausapplikationer för dator 
vara lämpligt, för andra kan sådana lösningar istället innebära en stress. I dagsläget går 
företaget i riktning mot att i större utsträckning arbeta i team vilket kan medföra att AT 
känner att stöttas upp i fall av sjukdom, frånvaro eller paus. Förhoppningsvis ger det en känsla 
av att det finns tid till pauser och att de faktiskt vågar släppa arbetet under pausen. Under 
intervjuerna var det även flera AT som tycka att det vore bra att kunna ta sina pauser 
tillsammans med andra då den sociala interaktionen gör att de kan koppla av. 
 
Vid tiden för studien arbetar företaget med hälsofrämjande åtgärder såsom ergonomisk 
utbildning. Det finns dock litet belägg för att enbart en sådan typ av insats är effektiv för att 
minska MSD problematik (Cote et al. 2009) vilket talar för att sådana insatser bör 
kompletteras med åtgärder som syftar till att minska fysiska riskfaktorer och minska 
arbetsrelaterad stress. 
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BILAGA 1 

 
Intervjuguide 
 
Tid ca 30min 
NSR = Nacke, skuldror och rygg 
 
 
Del 1. Frågor kring smärta i NSR (Smärta = NEJ -> gå till del 2) 
 
1. Vad tror du att smärtan kan bero på? 
 
2. Upplever du att smärtans intensitet förändras beroende på hur ditt arbete ser ut? 

-‐ Ge exempel 
 
3. Hur upplever du att smärtan har påverkat eller påverkar ditt arbete? 

-‐ Sänkt arbetsförmåga? 
-‐ Sjukskrivning? 
-‐ Inga konsekvenser? 

 
4. Vilken intensitet har smärtan haft då den har varit som värst? 

-‐ VAS (visuell analog skala, 1-10) 
 
 
 
Del 2. Fysisk arbetsmiljö 
 
5. Är det något utöver enkätfrågorna, vilka berör din fysiska arbetsplats, som du vill lyfta fram? 

-‐ Finns det något som du stör dig på? 
-‐ Tänk på hela kontorslandskapet 

 
 
 
Del 3. Pauser och Arbetsteknik 
 
6. Hur ser dina pauser ut?  

-‐ Vad gör du? 
-‐ Tid mellan pauser? 
-‐ Hur ser en optimal dag ut beträffande pauser? 

 
7. Har du tillräcklig kunskap kring din arbetsteknik för att kunna förebygga smärta? 

-‐ Exempelvis: 
-‐ Hur du kan sitta vid din datorarbetsplats 
-‐ Hur du kan variera din arbetsposition 
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Del 4. Org/Psykosocial arbetsmiljö och individaspekter 
 
8. Vad i ditt arbete upplever du som mest stressframkallande?  

-‐ Ge gärna ett konkret exempel 
 

9. Hur upplever du själv att du reagerar då kraven från arbetet ökar? 
-‐ Berätta om ett konkret tillfälle 
-‐ vilka beteenden, vilka känslor? 

 
10. Hur hanterar du problemen när de uppstår?  
 
11. Upplever du att du får eller kan få stöd från din arbetsplats? 

-‐ Hur? 
 

12. Vad tror du själv kan göras för att minska besvären i NSR på din arbetsplats? 
 
 
Nu är intervjun klar,  
har du något att tillägga som du tycker det är viktigt att vi får ta del av?   
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