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SAMMANFATTNING 

I detta examensarbete, som består i att identifiera ett lämpligt innehåll samt ta 

fram ett första utkast till en mobilapplikation för arbetsmiljökartläggningar, står 

användare, teknik och organisation i fokus.  

 

Utgångspunkten har varit att modern teknik borde användas i större utsträckning 

inom företagshälsan. Företagshälsorna konkurrerar om kunderna och det gäller 

att hitta moderna och effektiva arbetssätt för att kunna hålla priserna nere. 

Utgångspunkt i detta examensarbete är att en mobilapplikation skall underlätta 

dokumentation och rapportskrivning för företagshälsans arbetsmiljöingenjörer 

och ergonomer, men även att kunden ska få ökad nytta av det slutgiltiga 

resultatet, det vill säga rapporten, i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka, analysera och utveckla ett förslag till 

lämpligt innehåll och en lämplig grundstruktur för en mobilapplikation som ska 

kunna användas vid arbetsplatskartläggningar av fysiska aspekter på 

kontorsarbetsplatser.  

 

Via sökningar i App Store hittades en mobilapplikation, riktad till 

bemanningsföretag, som var avsedd att användas vid undersökning av 

arbetsmiljön med stöd av en checklista. Då mobilapplikationen hade 

grundfunktioner som lämpade sig för arbetsmiljökartläggningar användes den 

som förlaga i detta arbete. 

 

Efter litteraturstudier har semistrukturerade intervjuer utifrån ett MTO-

perspektiv genomförts. De tänkta användarna (M), det vill säga ergonomer och 

arbetsmiljöingenjörer, har intervjuats om hur de arbetar idag med förberedelser, 

genomförande och efterarbete samt om deras tankar och önskemål om 

funktioner i en planerad mobilapplikation. En teknikkunnig ingenjör (T) har 

delgett sina tankar om hur en applikation bör konstrueras. För att få ett 

organisationsperspektiv har en även kund (O) intervjuats om hur den skriftliga 

återrapporteringen upplevdes. 

 

MTO-perspektivet i kombination med den iterativa metodiken har varit en 

framgångsfaktor i detta examensarbete och det är viktigt att behålla dessa 

arbetssätt och perspektiv vid den fortsatta utvecklingen av applikationen.  
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ABSTRACT  

This thesis is set to identify suitable content and to develop a draft for a mobile 

application for work environment surveys, considering Human - Technology - 

Organization (HTO) aspects. 

 

The subject has been that modern technology should be used more extensively 

in the corporate health. Corporate health companies compete for customers and 

finding modern and efficient working methods is critical in order to keep prices 

down. The objective of this thesis is that a mobile application would facilitate 

easier and better documentation and report writing for engineers and 

ergonomists working in corporate health when examining work place 

environment. Customers will get increased benefit from the final result -the 

report- in their systematic work with promoting a healthy workplace. 

 

The purpose of this paper is to investigate, analyze and develop a proposal for 

appropriate content and a suitable basic structure of a mobile application that 

can be used during the workplace surveys of physical aspects of office 

workplaces. 

 

By searching in the App Store a phone app, addressed to employment agencies, 

was found. It was intended to be used in the investigation of the work 

environment, supported by a checklist. As the mobile application contained 

basic functions suited for work environment survey it was used as a model in 

this thesis. 

 

After studies in litterature, semi-structured interviews based on an HTO 

perspective were conducted. The intended users (H), i.e., ergonomists and work 

environment engineers, have been interviewed on how they are working today 

with preparation, implementation and summary and on their ideas and feature 

requests in a future mobile application. An engineer that knows the subject (T) 

has shared his thoughts on how an application should be constructed. To get an 

organizational perspective a customer (O) were interviewed on how the written 

reports were perceived. 

 

HTO perspective combined with an iterative method has been a success factor in 

this thesis. It is important to maintain these approaches and perspectives during 

the development of the application. 
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1. INLEDNING/BAKGRUND 

Utgångspunkten för detta examensarbete är att se hur modern teknik kan 

användas i större utsträckning för att underlätta arbetet inom företagshälsan.  

De olika företagshälsorna konkurrerar om kunderna. Kunderna i sin tur är ofta 

mycket prismedvetna och vill få ut maximal utdelning av sina investerade 

pengar. Utmaningen för företagshälsan är att hitta smarta arbetssätt då de tar sig 

an uppdragen, en del i detta kan vara att försöka hitta metoder och arbetssätt 

som minskar den administrativa delen av uppdragen eftersom kunderna inte är 

beredda att bli debiterade för onödig administration. 

 

På en kommunal företagshälsa i Mellansverige har det under en period pågått 

diskussioner om formen för arbetsplatskartläggningar med efterföljande 

rapportskrivning. Ett önskemål om en förenklad process har varit grunden för 

diskussionerna som framförallt ergonomer och arbetsmiljöingenjör har varit 

involverade i.  

I detta examensarbete, som består i att identifiera ett lämpligt innehåll samt ta 

fram ett första utkast till en mobilapplikation för arbetsmiljökartläggningar, står 

både användare, teknik och organisation i fokus.  

Här redovisas en inventering av hur de tänkta användarna, det vill säga 

ergonomer och arbetsmiljöingenjör, arbetar idag med förberedelser, 

genomförande och efterarbete samt deras tankar och önskemål om funktioner i 

en tänkt mobilapplikation. En teknikkunnig person har bidragit med tips om 

lämpliga funktioner. Även kundens tankar om resultatet, i form av en skriftlig 

rapport, har tagits i beaktande då ett första förslag till ett underlag för funktioner 

och design i en planerad mobilapplikation tas fram. 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna uppsats är att undersöka, analysera och utveckla ett förslag till 

lämpligt innehåll och en lämplig grundstruktur för en mobilapplikation som ska 

kunna användas vid arbetsplatskartläggningar av fysiska aspekter på 

kontorsarbetsplatser. Tanken är att mobilapplikationen skall underlätta 

dokumentation och rapportskrivning för användarna, det vill säga 

företagshälsans ergonomer och arbetsmiljöingenjörer, men även att kunden ska 

få nytta av det slutgiltiga resultatet av arbetsplatskartläggningen, det vill säga 

rapporten, i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. 

 

Frågeställningar: 

– Finns det mobilapplikationer i App Store som kan användas som stöd vid 

riskbedömningar av den fysiska arbetsmiljön? 

– Vad ger sökningar i litteraturdatabaser för underlag till utveckling av en 

mobilapplikation för arbetskartläggningar av kontorsarbetsplatser? 
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– Vilka möjligheter och farhågor ser fyra användare gällande att ha en 

mobilapplikation som arbetsredskap vid arbetsplatskartläggningar? 

– Vilka möjligheter och farhågor lyfter en teknisk kunnig person vad gäller 

konstruktion och användande av en mobilapplikation? 

– Vilka krav och förväntningar har en kund på den skriftliga 

återrapporteringen efter en arbetsplatskartläggning? 

– Vad är ett lämpligt innehåll i en mobilapplikation för arbetskartläggningar 

av kontorsarbetsplatser? 

 

3. AVGRÄNSNINGAR 

I denna rapport identifieras väsentliga delar i en fysisk arbetsmiljökartläggning 

för kontorsarbetsplatser inklusive viktiga delar i efterföljande rapportskrivning.  

I den här uppsatsen kommer inte de psykosociala aspekterna av arbetsmiljön att 

utforskas.  

Resultatet av detta arbete består av ett första utkast för en planerad 

mobilapplikation som i första hand skall användas av företagshälsans ergonomer 

och arbetsmiljöingenjörer, därmed är det dessa yrkesfunktioner som blivit 

tillfrågade om innehåll och önskad funktion. 

 

Studien har ett MTO-perspektiv (Rollenhagen, 1997). Det har inneburit att: 

– människan (M) representeras av applikationens användare d.v.s. personal på 

företagshälsan.  

– teknikperspektivet (T) representeras av en teknikkunnig ingenjör. 

– organisationen (O) representeras av en kund/uppdragsgivare som tagit emot 

resultat från en kartläggning och som sedan arbetat vidare med resultatet i 

verksamheten. 

 

4. TEORETISK REFERENSRAM 

Vid utvecklandet av en ny mobilapplikation är det viktigt att ha ett 

helhetsperspektiv, denna uppsats bygger därför i huvudsak på MTO-begreppet. 

Utifrån ett systemperspektiv kommer teoretiska modeller för samspel mellan 

människa, teknik och organisation att belysas i detta kapitel. Här beskrivs även 

de kognitiva processerna samt förutsättningarna för att ett system skall upplevas 

som användarvänligt.  

Ergonomi och riskbedömningar på kontorsarbetsplatser styrs av både 

Arbetsmiljölagen och flera av arbetsmiljöverkets författningssamlingar.       

Valda delar från lagstiftningen som berör arbete vid datorarbetsplatser, 

belastningsergonomi och riskbedömningar lyfts fram i detta kapitel. 
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4.1 Teoretiska modeller för samspel mellan människa, teknik och 

organisation 

4.1.1 MTO-perspektiv 

Vid utvecklandet att tekniska hjälpmedel är det viktigt att ha en helhetssyn på 

systemet och därmed ta i beaktande hur Människa, Teknik och Organisation 

(MTO) är sammankopplade och hur de påverkar och interagerar med varandra. 

Att ha ett systemperspektiv genom att ha en helhetssyn i sitt arbetsmiljö- och 

säkerhetsarbete innebär bland annat att rutiner skapas för hur människor ska 

kommunicera med varandra och med tekniken. En annan viktig faktor är att de 

administrativa systemen utformas så att de är ett stöd för människorna i 

organisationen. Företagsledningens förmåga att både tydligt styra verksamheten 

och samtidigt vara lyhörd på signaler både från medarbetare och omgivning 

påverkar förutsättningarna för att lyckas med att behålla ett MTO-perspektiv 

(Rollenhagen, 1997).  

 

4.1.2 SHEL(L)-modellen  

Det finns flera teorier som beskriver hur de olika delarna samverkar i en 

organisation, dessa teorier är uppbyggda som modeller. En modell som uttrycker 

denna sammankoppling är SHEL-modellen. SHEL står för S (software) – 

mjukvara, H (hardware) – hårdvara, E (environment) – omgivningen, L 

(lifeware) – individ och då det är flera individer är det två L. Se figur nedan.  
 

 
 

Figur 1. SHEL(L)-modellen  
Bild efter förlaga från Edwards (1998), ur Arbete och teknik på människans villkor, Boghhard, M. et al. kapitel 

Säkerhet och risk av Akselsson, R., sid 453. 

 

I SHEL-modellen är individen i centrum av modellen och förhåller sig inte bara 

till andra människor (L) utan även till tekniken (H) och till systemet (S) det vill 

säga krav från myndigheter, automation etc. Den sista bokstaven E, 

omgivningen är också något som människan ska förhålla sig till och det avser 

den fysiska arbetsmiljön samt den yttre miljön, till exempel vädret. SHEL-

modellen har ett systemperspektiv och enligt denna modell har olyckor sin 

förklaring i samspelet mellan dessa olika delar. Passningen mellan de olika 

delarna i modellen har oregelbundna kanter och passar inte perfekt med 

varandra vilket ska symbolisera att människor och dess förutsättningar är olika. 
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Komponenterna måste därför vara möjliga att anpassas till människan (L) för att 

systemet skall kunna fungera optimalt. En förutsättning för detta är att det finns 

en förståelse för de olika individernas förmågor och begränsningar (Akselsson, 

2010).  

 

4.2 Samspel mellan människa och teknik 

4.2.1 Kognitiva processer 

Kognitiva processer innebär att människan tar in information från omgivningen 

via sina sinnen, varseblir och bearbetar intrycken tillsammans med den 

information som sedan tidigare finns lagrad i minnet, därefter kan hen ta beslut 

och agera. Flera processer kan pågå samtidigt, det vill säga att nya sinnesintryck 

kan tas emot samtidigt som annan tidigare information bearbetas, detta kan 

fungera då flera olika sinnen är involverade samtidigt och eftersom viss del av 

informationsbearbetningen sker på ett omedvetet plan. Den kognitiva 

kapaciteten är begränsad vilket medför att människan omedvetet använder sig av 

olika former av förenklingar för att avlasta systemet, till exempel olika former 

av grupperingar och mönsterigenkänning (Osvalder & Ulfvengren, 2010). 

 

Varje enskild person gör sin egen tolkning och bygger sin egen modell av 

verkligheten, via varseblivning/perception sorteras intrycken och en mening 

skapas. Med grund i de egna tidigare erfarenheterna förstärks eller förvrängs 

informationen och viss information sorteras bort. Två olika individer kan 

uppleva samma händelse helt olika på grund av att de har olika erfarenheter med 

sig sedan tidigare. Både inre faktorer (behov, erfarenheter, känslor och 

förväntningar) och yttre faktorer (storlek på stimuli, kontraster, intensitet och 

frekvens) påverkar hur informationen tolkas (Osvalder & Ulfvengren, 2010). 

Människors verklighetsuppfattning är olika, beroende på bland annat utbildning, 

erfarenhet och kultur. Våra olika sätt att betrakta tillvaron påverkar också hur vi 

analyserar orsaker bakom inträffade händelser (Rollenhagen, 1995).   

 

4.2.2 Användbara system  

Det är allt fler som surfar via mobilen och det blir allt vanligare med 

webbplatser som anpassas till skärmstorleken, så kallad responsiv webbdesign. 

Många användare upplever dock att mobilerna är mer svårnavigerade än datorer, 

detta beror på att det är svårt att hitta navigationskoncept som passar små 

skärmar. Det saknas även standarder för hur navigationen skall fungera vilket 

innebär att användarna tvingas lära sig många olika navigationskoncept för 

mobiler (Funka Nu, www.funkanu.com). Ett tydligt gränssnitt främjar 

användbarheten både vid utveckling och användning av innehållet 

(Govindasamy, 2001).  

Det är viktigt att navigationen inte bygger på att användaren ska ha tidigare 

kunskaper om till exempel ikoner och pilar. Det ska vara tydligt vilket 

http://www.funkanu.com/
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menyalternativ som valts, detta underlättas om huvudrubrik och meny är 

placerade i sidhuvudet. Gränserna mellan olika klickytor bör vara tydliga, det är 

viktigt att klickytorna är tillräckligt höga och breda samt inte sitter för tätt ihop 

så att det går lätt att trycka rätt (Funka Nu, www.funkanu.com). 

 

När ett användarvänligt system designas, i detta fall en mobilapplikation, krävs 

kunskaper om både människans kognitiva förutsättningar och om den uppgift 

som i detta fall mobilapplikationen skall hjälpa till att lösa. System som 

utvecklas bör ha en hög användarvänlighet och därmed leda till en ökad 

effektivitet och en god arbetsmiljö (Osvalder & Ulfvengren, 2010).  
 

När Arbetsmiljöverket definierar användbarhet hänvisar de till den 

internationella standarden ISO-9241. Här beskrivs att användbarheten definieras 

och mäts i faktorer som hur nöjd användaren är med systemet, i vilken grad 

systemet gör det användaren vill att det ska göra, och hur effektivt systemet är 

(Toomingas1, www.av.se). 

Användbarheten avgörs av i vilken grad en användare i ett givet sammanhang 

kan använda/bruka en produkt, för att uppnå sina specifika mål och önskningar 

på ett ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande sätt. För tillverkaren 

och/eller konstruktören gäller det att inledningsvis identifiera vilka användarna 

är, för att därefter ta reda på i vilken situation de skall använda applikationen 

och vilka mål som den skall hjälpa användaren att uppnå. Det är viktigt att 

användaren känner tillfredsställelse vid användningen (Funka Nu, 

www.funkanu.com). För att användaren skall få en positiv upplevelse krävs att 

både utseende, språk, navigation och interaktion fungerar (Sundström, 2005). 

 

Det är en fördel om olika professioner/grupper gemensamt arbetar med 

problemformuleringar och dess lösningar (Rollenhagen, 1995). Olika 

kompetenser bidrar med olika delar i utvecklingsprocessen. Under utvecklingen 

kan det därför vara en stor fördel att arbeta i tvärdisciplinära team med 

exempelvis systemarkitekt, programmerare och interaktionsdesigner, för att 

täcka alla aspekter i utvecklingsprocessen. Det är viktigt att alla som är 

involverade i projektet är väl insatta i användarnas krav och situation 

(Rollehagen, 1995; Gulliksen & Göransson, 2002). Att se till att de kommande 

användarna får vara med och tycka till vid nyutveckling eller nyanskaffning av 

datorsystem och programvara kan bidra till att öka användbarheten av det nya 

systemet eller programvaran (Toomingas2, www.av.se).  

 

Formgivningen har en särskild roll då det gäller webbplatser och applikationer. 

Här har användarna aktivt letat sig fram till sidan, ofta eftersom det är något 

specifikt som de vill veta eller ha utfört. Målsättningen med formgivningen bör 

därför vara att användaren på enklaste möjliga sätt skall kunna genomföra sitt 

http://www.funkanu.com/
http://www.av.se/
http://www.funkanu.com/
http://www.av.se/
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ärende, utan att bli störd av onödigt informationsinnehåll, onödiga bildspel eller 

krånglig navigering (Sundström, 2005). 

 

Användarcentrerad systemdesign innebär att man fokuserar på både användare 

och användbarhet i hela utvecklingsprocessen, det finns ett antal grundprinciper 

som måste följas. En ordentlig analys av användarnas krav och det tänkta 

sammanhanget bör göras inledningsvis. Det viktigt att ha användarfokus och 

involvera de tänkta användarna, det vill säga fokusera på vad användarna 

behöver framför vad som är tekniskt möjligt. Systemet bör sedan byggas upp 

successivt och designlösningarna bör därefter stegvis testas och utvärderas 

tillsammans med användarna. Processen bör pågå tills de uppställda kraven har 

uppnåtts. Genom att inledningsvis sätta upp mål för användbarheten och även 

basera designen på speciella designkriterier blir det lättare att göra utvärderingar 

under processens gång (Gulliksen & Göransson, 2002).  

Det är många delar som behöver tas i beaktande i utvecklingsprocessen. Det är 

viktigt att redan från början planera för hur användarinstruktionerna skall vara 

utformade och hur eventuella utbildningsinsatser skall se ut. Både vid 

utformningen av programvaran och när aktuell utrustning planeras behöver 

arbetsmiljöaspekterna tas i beaktande.  

Alla delar bör utvecklas kontinuerligt och parallellt eftersom de är beroende av 

varandra.  Metoden att arbeta med förslag, utprovning, nytt förslag, ny prövning 

etcetera kallas iterativ metod, det vill säga fortlöpande utvärdering (Gulliksen & 

Göransson, 2002). Det gäller att ha en beredskap för att det kan hända saker 

efter en tids användning som tester har svårt att förutse, bland annat beroende på 

att användarnas beteenden kan ändras när de blir vana användare (Sundström, 

2005). 

 

4.3 Lagstiftning, AML och AFS 

Arbetsmiljölagen (AML) är en ramlag som syftar till att uppnå en god 

arbetsmiljö genom att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Både teknik och 

arbetsinnehåll samt arbetets organisation skall utformas så att arbetstagaren inte 

riskerar ohälsa eller olycksfall på grund av fysiska eller psykiska belastningar. 

Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka risker i verksamheten och vidta 

åtgärder vid behov, det som inte kan åtgärdas direkt ska tidsplaneras i en 

handlingsplan (Tägtström (red), 2015). 

 

Det är viktigt att ny teknik och nya system värderas gällande hur de påverkar 

arbetsmiljön i positiv eller negativ riktning. I Arbetsmiljöverkets föreskrift om 

Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5 10§) står det att: ”programvaror och system 

skall vara lämpligt utformade med hänsyn till arbetsuppgiftens krav och 

användarens förutsättningar och behov. Programvara skall vara lätt att 

använda och vid behov kunna anpassas till användarens kunskaps- eller 

erfarenhetsnivå. Systemen skall så långt möjligt ge användarna återkoppling 
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ifråga om det utförda arbetet. De skall visa information i ett format och i en takt 

som är anpassad till användarna. Vid utformning och val av programvara skall 

särskild hänsyn tas till de ergonomiska principer som gäller för människans 

förmåga att uppfatta, förstå och bearbeta information” (Arbetsmiljöverket, 

1998). 

 

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 

tydliggörs kraven på bland annat arbetsmiljöpolicy, riskbedömningar och 

uppgiftsfördelning, samt vikten av att ha tillgång till sakkunnig hjälp utifrån via 

sin företagshälsovård.  Här beskrivs även hur det systematiska 

arbetsmiljöarbetet skall bedrivas genom att undersöka, bedöma risker samt 

genomföra och följa upp åtgärder (Arbetsmiljöverket, 2001). 

 

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om belastningsergonomi, AFS 2012:2, tydliggörs 

hur arbete och arbetsmiljöförhållanden ska organiseras för att minimera och 

förebygga risker för ohälsa och onödigt tröttande fysisk belastning. I 4§ beskrivs 

att arbetsgivaren skall undersöka hur arbetsställningar och arbetsrörelser enskilt 

eller i kombination påverkar medarbetaren, det vill säga att arbetsgivaren skall ta 

reda på om arbetet är hälsofarligt eller onödigt tröttande. Det är viktigt att 

arbetsmiljön är utformad på ett ergonomiskt sätt och att den är anpassad till de 

personer som arbetar där. I 5§ står det att ”Arbetsgivaren ska så långt det är 

praktiskt möjligt ordna och utforma arbetsuppgifter och arbetsplatser så att 

arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är 

gynnsamma för kroppen…” (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

4.4 Belastningsergonomi 

Ergonomi omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på 

arbetsmiljön. Ergonomi innebär att arbetet anpassas till individen så att risker 

för ohälsa och olycksfall förebyggs. Med en god ergonomi höjs 

prestationsförmågan vilket medför att även produktiviteten och kvaliteten ökar i 

verksamheten (Arbetsmiljöverket1, http://www.av.se). 

Belastningsergonomi handlar om hur olika arbetsställningar, fysisk belastning 

samt andra förhållanden både direkt eller indirekt kan påverkar hälsan. Det är 

ytterst arbetsgivaren som ansvarar för att medarbetaren kan utföra sitt arbete på 

ett skonsamt sätt (Arbetsmiljöverket2, www.av.se). Arbetsplatsens utformning 

påverkar vilken kroppsställning individen intar vid arbete. Arbetsmiljön, 

inklusive utrustning och eventuella arbetshjälpmedel, bör anpassas till 

individens fysiska egenskaper för att undvika negativa effekter på individens 

hälsa och effektivitet på arbetsplatsen (Hägg et al, 2010). 

 

Kroppen mår generellt bra av rörelse och aktivitet. Olika personer har olika 

förutsättningar för att klara av belastning och varje enskild individs upplevelse 

av belastningen är avgörande. Det är flera faktorer som påverkar detta, bland 

http://www.av.se/
http://www.av.se/
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annat är kroppsstorlek, muskelmassa, ålder och kondition avgörande faktorer 

(Arbetsmiljöverket2, www.av.se )  

 

Belastningsbesvär i övre extremiteter är mycket vanliga i intensiva manuella 

yrken, till exempel vid kontorsarbete. Det är vanligt att de arbetstagare som 

spenderar en stor del av sin arbetstid framför bildskärm drabbas av besvär i 

nacke, axlar och skuldror (Punnett och Wegman, 2004). Datorarbete medför en 

konstant lågintensiv belastning med få möjligheter till fullständig 

muskelavslappning. Redan då muskeln belastat med 2-5% av den totala 

muskelstyrkan uppstår risk för skador. Vid datorarbete påverkas främst 

trapeziusmuskulaturen som stabiliserar nacke, skulderblad, armar och händer vid 

användning av tangentbord och datormus (Hägg et al, 2010). Den lågintensiva 

belastningen vid datorarbete behöver brytas regelbundet, för total 

muskelavslappning, så att skador i muskulaturen motverkas (Toomingas3, 

www.av.se). 

 

4.5 Risker 

En risk är en skadlig händelse som möjligen skulle kunna inträffa, men som inte 

säkert gör det. Ett vanligt sätt att beskriva risk är sannolikheten för en skadlig 

händelse. När risker skall analyseras bör tre delar ingå enligt Sjöberg och 

Thedéen (1998):  

 

o Vad kan hända (hälsorisker)?  

o Hur troligt är det att det händer (riskanalys)?  

o Hur värderas konsekvenserna (riskbedömning)?  

 

4.5.1 Vad kan hända? – Hälsorisker. 

Den vanligaste hälsorisken på grund av arbetssituationen är skador i leder och 

muskulatur. Ett tilltagande problem i arbetslivet är att fler upplever ett högt 

arbetstempo, stress och begränsningar att själv påverka sin arbetssituation. Med 

denna pressade arbetssituation finns risk för arbetsrelaterade hjärt- och 

kärlsjukdomar. Det kan vara mycket svårt att säkert ange vilka besvär som 

uppstått på grund av rådande arbetssituation, fritidssysselsättning och/eller av 

rent ärftliga faktorer. I stort sett kan alla olika sjukdomar och besvär påverkas av 

förhållanden i arbetsmiljön vilket gör det adekvat för arbetsgivaren att informera 

om och bedriva primär prevention, det vill säga förhindra att besvär uppkommer 

hos personer som inte ännu har besvär (Punnett & Wegman, 2004).   

 

4.5.2 Hur troligt är det att det händer? – Riskanalys. 

Om företagets rutiner och metoder för riskhantering är väl utvecklade kan 

riskerna som de anställda utsätts för minskas.  

För att kunna hantera risker på ett bra sätt gäller det att inledningsvis göra en 

http://www.av.se/
http://www.av.se/
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riskidentifiering, med målsättningen att hitta risker och möjliga skadehändelser i 

bästa fall innan de har uppstått. Därefter görs en riskuppskattning som går ut på 

att försöka uppskatta sannolikhet och konsekvens om den riskfyllda händelsen 

inträffar. Riskidentifiering och riskuppskattning ingår i begreppet riskanalys. 

Det är viktigt att göra riskanalyser inför nya processer/arbetsmoment och inför 

förändringar i gamla arbetsmetoder. Genom att göra en grovanalys, gärna med 

en checklista som stöd, och rama in sannolikheter och konsekvenser för möjliga 

skadehändelser kan riskfyllda moment i arbetsprocessen identifieras. Ofta 

används en skala 1-5, där 1 motsvarar låg sannolikhet, 3 medel och 5 mycket 

hög sannolikhet. Detta arbetssätt leder till att de moment som innehåller risker 

ringas in och tydliggörs (Ericson & Wennersten, 1998). 

 

4.5.3 Hur värderas konsekvenserna? – Riskbedömning. 

Riskbedömning skall genomföras för att bedöma och utvärdera de 

arbetsmiljöbrister som upptäckts vid en riskanalys/arbetsmiljökartläggning. 

Syftet med riskbedömningen är att bedöma sannolikheten för om ohälsa eller 

olycksfall i arbetet kan uppstå till följd av den identifierade risken och därefter 

besluta om förebyggande åtgärder behövs eller inte (Arbetsmiljöverket, 2001). 

Ofta innebär inte tillfälligt intagna kroppsställningar eller kroppsrörelser som 

genomförs på ett kontrollerat sätt med ett fåtal repetitioner någon större risk för 

skador (Arbetsmiljöverket, 2012). Om däremot samma kroppsrörelser ständigt 

upprepas belastas leder och muskler på ett ogynnsamt sätt. Risken blir påtaglig 

för gradvis tilltagande belastningsskador, som kan ta lång tid att läka. Det 

behöver inte vara någon tyngre belastning utan kan räcka med armarnas egen 

tyngd. En person som en gång har skadats på detta sätt återfår lätt sina besvär av 

liknande belastningar (Arbetsmiljöverket2, www.av.se ) 

Riskerna som identifieras ska bedömas utifrån en kombination av hur mycket, 

hur tungt, hur ofta samt hur länge arbetat pågår. Bedömningen ska beakta 

fysiska, organisatoriska och psykosociala faktorer i arbetsmiljön. Här påminns 

även om att synförhållanden skall undersökas som en del av detta eftersom vi 

omedvetet anpassar kroppen för att se så bra som möjligt och därmed kan ge 

upphov till ogynnsamma arbetsställningar. Det är viktigt att göra 

arbetsplatskartläggningar och riskbedömningar så att arbetsmiljön kan åtgärdas 

vid behov för att förebygga att arbetstagarna drabbas av belastningsbesvär 

(Arbetsmiljöverket, 2012). 
 

5. METOD 

Den här studien består av faktainsamling litteraturstudier och intervjuer inför 

framtagandet av ett utkast till en mobilapplikation.  

Inledningsvis gjordes sökningar efter lämpliga applikationer via App Store. 

Parallellt med dessa sökningar genomfördes en litteraturstudie som legat till 

grund för tre intervjuguider. 

http://www.av.se/
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Intervjuerna som sedan genomfördes har haft syftet att få kunskap om hur 

användare (M), konstruktör/tillverkare (T) och kunder (O) ser på den planerade 

applikationen ur deras olika perspektiv.  

 

Med utgångspunkt från och analys av faktainsamling, litteraturstudier och 

intervjuer har ett första utkast till lämpligt innehåll och en lämplig grundstruktur 

för en mobilapplikation som ska användas vid arbetsplatskartläggningar av 

kontorsarbetsplatser tagits fram.  

 

Målsättningen har varit att dokumentation och rapportskrivning skall underlättas 

för användarna samt att kunden ska vara nöjd med rapporten som är det 

slutgiltiga resultatet av arbetsplatskartläggningen. 

 

 
Figur 2. Studiens delmoment 

 

5.1 Faktainsamling och litteraturstudier 
 

Faktainsamlingen och litteraturstudien som genomfördes har haft tre huvudspår 

för att få fram underlag till innehåll i en mobilapplikation: 

 

o Undersöka aktuell marknad med frågan om det finns motsvarande 

applikationer. 

o Klargörande av vilka faktorer som är viktiga vid konstruktion av 

användarvänliga applikationer. 

o Ökad kunskap om belastningsergonomi, både generellt men framförallt 

kopplat till datorarbetsplatser. Till detta även undersökning av tillhörande 

lagar och föreskrifter. 
 

5.1.1 Sökning via App Store 

Inledningsvis gjordes en sökning via App Store för att undersöka vilka 

mobilapplikationer för arbetsmiljö och riskanalyser som redan fanns på svenska. 

Genom att använda sökorden arbetsmiljö och riskbedömning hittades sju 

applikationer. 

Faktainsamling

Litteraturstudier
Intervjuer

Analys & 
sammanställning

Utkast     
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Alla applikationer, med undantag av en applikation som krävde inloggning, 

testades av författaren.  

 

5.1.2 Sökning i litteraturdatabaser 

Sökord som använts via sökningar i Diva, KTH E-böcker, Google, 

Stadsbiblioteket i Eskilstuna samt Mälardalens högskolas studentbibliotek är: 

Användarvänlighet, användbarhet, applikation, app, arbet*, arbetsmiljö*, 

bedömningsverktyg, belastningsergonomi, belastningsskaderisker, ergonomi, 

gränssnitt, MTO, ”människa-teknik-organisation”, riskbedömning, SAM, 

systematiskt arbetsmiljöarbete, kontorsarbetsplatser och dataarbetsplatser.  

 

Via Diva har tidigare studentuppsatser från KTH sökts fram med hjälp av 

sökorden app, ergonomi samt MTO och människa-teknik-organisation. Några av 

uppsatserna har bidragit till att fler lämpliga litteraturreferenser hittats, inklusive 

hemsidan www.funkanu.com. Via sökningar på Arbetsmiljöverkets hemsida 

(www.av.se) har diverse litteratur och information hittats. 
 

Vid urvalet av litteratur har utgångspunkten varit att hitta material om hur en 

användarvänlig mobilapplikation kan skapas samt hur människa, teknik och 

organisation interagerar. Här har även undersökts om hur lagstiftningen ser ut 

och då framförallt med inriktning på belastningsergonomi och riskbedömningar. 
 

5.2 Intervjuer 

Samtliga respondenter (R) är anställda i en medelstor kommun i Mellansverige, 

Urvalet till intervjuerna har utgått från ett MTO-perspektiv. Människan (M) 

representeras i detta fall av de planerade användarna av mobilapplikationen som 

är ergonomer (R1, R2, R3) och arbetsmiljöingenjör (R4) på den interna 

företagshälsan. Teknikperspektivet (T) har en visualiseringsingenjör (R5) fått 

svara upp för. Organisationsperspektivet (O) har inhämtats via intervju med en 

kund/användare (R6) om resultatet/rapporten. Med tanke på respondenternas 

tidigare yrkeserfarenheter ansågs de vara representativa för sina respektive 

yrkesgrupper.  

 

Författaren till denna uppsats är anställd på den företagshälsan där diskussionen 

om att effektivisera arbetsplatskartläggningar var aktuell under hösten 2014. 

Med utgångspunkt från detta tillfrågades R1-R4 om de ville medverka som 

respondenter i denna studie. 

I aktuell kommun hade det tidigare utvecklats applikationer. Efter 

rekommendationer tog författaren kontakt med visualiseringsingenjören, R5, 

som var kunnig inom detta område.  

För att ta reda på hur en rapport bör utformas på bästa sätt ur ett 

organisationsperspektiv har en kund (R6) intervjuats, som under januari 2015 

har tagit emot en skriftlig grupprapport efter en arbetsplatskartläggning av 
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kontorsarbetsplatser. Den intervjuade kunden valdes ut slumpvis ur 

företagshälsans kundjournalsystem. Genom att söka fram grupprapporter efter 

arbetsplatskartläggningar av kontorsarbetsplatser som lämnats till kund under 

det senaste kvartalet, totalt sju stycken funna i systemet, drogs det lott om vilken 

chef som skulle intervjuas. 

 
Tabell 1. Bakgrundsinformation om respondenterna. 

Respondent 

(R) 

Yrke Ålder och kön Erfarenhet 

från FHV 

Hos nuvarande 

arbetsgivare 

R1 Ergonom Kvinna, 47 år 12 år 2,5 år 

R2 Ergonom Kvinna, 44 år 7 år 1 år 

R3 Ergonom Kvinna, 61 år 25 år 9 månader 

R4 Arbetsmiljöingenjör Man, 57 år 30 år 13 år 

R5 Visualiseringsingenjör Man, 47 år -- 8 år 

R6 Kund, enhetschef Man, 43 år -- 2 år 

 

 

Innan projektet drog igång hölls ett första möte med chefen på företagshälsan för 

att få accept för projektarbetets upplägg där ergonomer och arbetsmiljöingenjör 

skulle bli intervjuade. Vid det tillfället var även författaren anställd på 

företagshälsan som företagssköterska hade därmed bakgrundskunskap om den 

aktuella arbetsplatsen. Författaren presenterade sina tankar gällande detta 

studieupplägg. Förslaget godkändes av företagshälsans chef. Författaren 

informerade därefter företagshälsans tre ergonomer (R1, R2, R3) och 

arbetsmiljöingenjör (R4) om syftet med denna studie samt att de frivilligt fick 

medverka vid intervjuer utifrån ett användarperspektiv. Alla fyra var villiga att 

medverka.  

 

I ett tidigt skede, i uppstartsfasen av uppsatsskrivandet, samtalade författaren 

med en teknikkunnig visualiseringsingenjör (ostrukturerad intervju med R5). 

Samtalet genomfördes för att få ett förtydligande i hur en applikation skulle 

kunna användas i praktiken.  

R5 intervjuades återigen några veckor senare, då i en semistrukturerad intervju 

utifrån en intervjuguide för att få ytterligare återkoppling på idén om den 

planerade mobilapplikationen, se nedan. 

 

Tre olika intervjuguider utformades (bilaga 1, 2, 3) i syfte att ge en bild av de tre 

olika parternas syn på olika faser i applikationskonstruktionen. Frågorna har 

konstruerats av författaren till denna uppsats efter litteraturstudier.  

 

Författaren testade intervjufrågorna på en kollega för att få en uppfattning om 

tidsåtgången för intervjuerna samt även för att få en känsla för hur frågorna 

upplevdes och tolkades. Därefter gjordes mindre justeringar i syfte att förtydliga 

frågorna. Intervjufrågorna skickades även till handledarna för synpunkter.  
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Genom att använda semistrukturerade intervjuer gavs möjligheter för 

respondenterna att delge egna tankar och reflektioner kring deras nuvarande 

arbetsmetod samt tankar om hur arbetet skulle fungera vid användandet av en 

applikation. Intervjumetodiken med intervjuguider som hade öppna frågor för 

att fånga upp de respondenter som ville uttrycka sig fritt utanför ”ramarna” 

(Eljertsson, 2014) samt möjligheter för intervjuaren att ställa lämpliga 

följdfrågor.  

 

Intervjuer med R1-R4 och R6 genomfördes i ett avskilt rum på företagshälsan.  

Båda intervjuerna med R5 genomfördes på hans arbetsrum. Samtliga 

respondenter fick ta del av aktuell intervjuguide i förhand, undantag den första 

ostrukturerade intervjun/samtalet med R5 där det inte användes några 

förutbestämda frågor. Intervjuguiderna mejlades ut några dagar innan respektive 

intervju. 

 

Respondenterna blev inledningsvis, vid respektive intervjutillfälle, informerade 

om att de utan att ange anledning kunde välja att inte svara på frågor och att de 

även fick avbryta intervjun om de ville. 

Enligt planeringen skulle intervjuerna spelas in med hjälp av röstmemo. Den 

första respondenten kände sig obekväm och ville inte att intervjun skulle spelas 

in. Under den intervjun skrevs minnesanteckningar. Då författaren var anställd 

på samma arbetsplats som ergonomer och arbetsmiljöingenjören fanns möjlighet 

att ställa kompletterande frågor i efterhand. Även visualiseringsingenjör och 

mottagande kund fanns inom samma kommunala organisation vilket 

möjliggjorde kontakter i efterhand vid behov. På grundval av detta beslutade 

författaren att inte spela in någon av intervjuerna. 

 

Tre ergonomer (R1, R2, R3) och en arbetsmiljöingenjör (R4) från den aktuella 

företagshälsan, de tänkta användarna (människan i MTO-systemet), intervjuades 

i två steg vid ett och samma tillfälle. De tillfrågades inledningsvis om deras 

nuvarande arbetsmetoder vid arbetsplatskartläggningar av kontorsarbetsplatser. 

Efter demonstration av Prevents mobilapplikation, ”Checklista vid 

bemanning/uthyrning”, samt information om författarens tankar gällande 

tillverkning av en motsvarande applikation för kartläggning av 

kontorsarbetsplatser, fick de svara på ytterligare frågor och delge sina tankar om 

att arbeta med stöd av en mobilapplikation i samband med kartläggningar av 

kontorsarbetsplatser. Denna arbetsgång användes för att få kunskap om hur 

arbetsmiljökartläggningarna fungerar idag, d.v.s. vad som fungerar bra 

respektive mindre bra samt få kännedom om användarnas tankar och eventuella 

förväntningar gällande en planerad mobilapplikation. 

 

När visualiseringsingenjören (R5) intervjuades var det fokus på teknik och 

konstruktion. R5 fick därmed representera T (teknik) i MTO-perspektivet. Vid 
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denna intervju användes intervjuguiden i bilaga 2.  

 

En arbetsplatskartläggning sker alltid på beställning av en kund. Redan idag får 

företagshälsans kund en skriftlig rapport efter en arbetsplatskartläggning. I 

framtiden är det tänkt att alla fakta som matas in i mobilapplikationens 

checklista under arbetsplatskartläggningen skall mynna ut i motsvarande 

rapport. I denna rapport representerar kunden organisationen (O i MTO-

perspektivet). Kunden har intervjuats för att få reda på hur resultatet av 

arbetsplatskartläggningen tas emot i organisationen. 

Vald chef informerades muntligt om detta projektarbete och ville gärna 

medverka vid en intervju. Vid den semistrukturerade intervjun användes 

intervjuguiden i bilaga 3.  

 

5.3 Stegvis bearbetning och analys av resultaten 

Utgångspunkten vid analys och sammanfattning av materialet har varit att skapa 

en användarvänlig mobilapplikation. Detta har inneburit en stegvis analys och 

bearbetning av materialet. Inledningsvis söktes mobilapplikationer, via App 

Store, inom området arbetsmiljö och riskbedömningar som kunde matcha det 

arbetssätt som ergonomer och arbetsmiljöingenjör på företagshälsan hade, det 

vill säga kartläggningar med stöd av checklistor. En av de tillgängliga 

mobilapplikationerna, Prevents applikation ”Checklista vid 

bemanning/uthyrning” (se tabell 2 och kapitel 6.1.1.) utgick från en checklista 

vid bedömning av arbetsmiljö, den valdes därmed som referens. Prevents 

mobilapplikation har främst använts som inspiration gällande layout och struktur 

i detta utvecklingsarbete. 

 

Litteraturstudierna har bidragit till en ökad kunskap om hur människa, teknik 

och organisation påverkas av och interagerar med varandra då nya system 

utvecklas. Andra viktiga aspekter, exempelvis Arbetsmiljölagens krav, har 

tydliggjorts via litteraturstudierna. I kombination med resultatet av intervjuerna 

har sedan litteraturstudierna utgjort ett viktigt underlag för utformandet av det 

första utkastet för en mobilapplikation. Litteraturstudierna har framförallt 

förstärkt och bekräftat respondenternas synpunkter och önskemål gällande 

utformning och innehåll i en mobilapplikation. 

Under utvecklingsprocessen användes MTO-perspektivet för att styra urvalet av 

litteratur. Fokus har varit att hitta material om hur en användarvänlig 

mobilapplikation kan skapas samt hur människa, teknik och organisation 

interagerar.  

Då arbetet med riskbedömningar styrs av lagar och förordningar har även dessa 

områden undersökts och då framförallt med inriktning på belastningsergonomi 

och riskbedömningar. 
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Vid de semistrukturerade intervjuerna med R1-R5 användes Prevents 

applikation för att visualisera hur arbetet med stöd av en mobilapplikation kan 

gå till. Analys av intervjuerna med R1-R4 innebar att tankar om nuvarande 

arbetssätt sammanställdes (se tabell 3). Analysen innebar vidare att tankar, 

önskemål och synpunkter om utformningen av en mobilapplikation också 

sammanställdes (se tabell 4). I båda tabellerna markerades positiva kommentarer 

och önskemål med plustecken (+) och farhågor/negativa kommentarer med 

minustecken (-).  

Nästa steg i analysen var en sammanfattning av innehållet i Prevents 

mobilapplikation, litteraturstudier och respondenternas svar. I tabell 5 tydliggörs 

från vilken källa fakta har använts när ett första utkast till en mobilapplikation 

för arbetsplatskartläggningar av kontorsarbetsplatser utformades. I samma tabell 

finns författarens summering av ett lämpligt innehåll i en mobilapplikation.  

Processen finns beskriven steg-för-steg i kapitel 6.  

 

6. RESULTAT 

I kapitlet nedan presenteras inledningsvis en marknadsanalys av tillgängliga 

applikationer som hanterar arbetsmiljö och/eller riskbedömningar. Därefter 

redovisas Prevents applikation ”Checklista för bemanning/uthyrning” mer 

ingående eftersom strukturen i den applikationen har legat till grund 

framtagandet av utkastet i denna uppsats. Avslutningsvis presenteras resultatet 

av genomförda intervjuer, med utgångspunkt ur ett MTO-perspektiv. 

 

6.1 Marknadsanalys av tillgängliga applikationer 

Det fanns ett begränsat antal applikationer i App Store som hanterade 

arbetsmiljö och/eller riskbedömningar. Sökorden arbetsmiljö och riskbedömning 

resulterade i sju applikationer, se tabell 2. 
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Tabell 2. Summering av funna applikationer via sökorden arbetsmiljö och riskbedömningar i App Store. 

 Funktion Utgivare Sökord Används 

i denna 

rapport 

Övrigt 

Checklista vid 

bemanning/uth

yrning  

Checklistan Bemanning och 

uthyrning fungerar som stöd 

vid riskbedömning av 

arbetsmiljö för 

bemanningsföretag. 

Prevent – Arbetsmiljö i 

samverkan inklusive 

Svenskt Näringsliv, LO 

& PTK  

Arbetsmiljö alt. 

Riskbedömning 

Ja  

IA  IA-systemets 

händelserapportering. 

Stödjer SAM på 

arbetsplatsen med digitala 

checklistor för 

skyddsronder och 

riskanalyser. Hanterar 

avvikelser och 

förbättringsförslag. 

AFA försäkring, 

Svenskt Näringsliv, LO, 

PTK & branscherna.  

Arbetsmiljö Nej Kräver  

inloggning  

och 

lösenord 

Buller Ljudmätare Arbetsmiljö-verket Arbetsmiljö Nej  

Chemgroup Stöd för att få koll på 

företagets kemikalier 

Chemgroup 

Scandinavia AB 

Arbetsmiljö Nej  

HSEQ Pro Stöd i effektivisering av 

företagets rapportering av 

hälsa, säkerhet, miljö och 

kvalitet. stöd för 

rapportering av olycka, 

nästan händelse, 

förebyggande, avvikelse, 

anmärkning och förbättring. 

Apps AS Arbetsmiljö Nej  

Riskbapp Riskbedömning för 

pumpservice 

Teknikföretagens 

Branschgrupper i 

Sverige AB 

Riskbedömning Nej  

Sök och kemi 

arkiv 

ECOonline 

Stöd i att få koll på 

kemikalier. Risker och 

säkerhetsdatablad samt 

förstahjälpenåtgärder. 

ECO online AS Riskbedömning Nej  

 

Efter testning av applikationerna (med undantag av IA-applikationen som 

krävde inloggning) konstaterades att det var innehållet, funktionen och layouten 

i Prevents applikation ”Checklista vid bemanning/uthyrning” som bäst stämde 

överens med önskade funktioner i en applikation för kartläggningar av 

kontorsarbetsplatser. 

 

6.1.1 Prevents applikation ”Checklista vid bemanning/uthyrning” 

Prevent har i samverkan med fack och arbetsgivare utvecklat en applikation, 

”Checklista vid bemanning/uthyrning”, som riktar sig till företag som hyr ut 

personal. Checklistan innehåller frågor som utgör ett stöd då arbetsmiljön hos 

kundföretaget skall undersökas. Prevents applikation skall vara ett stöd vid 

riskbedömning av de arbetsplatser som aktuell personal hyrs ut till, både inför, 

under och efter uppdraget. Manualen för applikationen ”Så funkar appen” finns 

i sin helhet i bilaga 4. 

Prevents applikation är uppbyggd enligt strukturen presenterad i figur 3. 
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Figur 3 

Meny/förstasida, Prevents applikation  

”Checklista vid bemanning/uthyrning” 

 

På applikationens ”Startsida” kan nya skyddsronder registreras. Här anger 

användaren plats, deltagare och vilket frågebatteri som ska användas. I 

applikationens checklista finns det 26 frågor varav 21 är obligatoriska, på 

startsidan finns möjlighet att i förväg välja bort någon av de övriga fem frågorna 

som inte är relevanta för den aktuella arbetsplatsen.  

På startsidan lagras även pausade skyddsronder, det vill säga påbörjade 

skyddsronder som av någon anledning inte har avslutats. 

 

Under nästa menyflik ”Arkiv” finns en förteckning på både pausade och 

avslutade skyddsronder. Via denna meny finns även en sökfunktion som ger 

möjlighet att söka antingen avslutad eller pausad skyddsrond. 

 

Under rubriken ”Mina deltagare” registreras aktuella deltagare. Här finns 

möjlighet att registrera både namn, funktion, e-post, telefon samt kommentar 

(valfri text). Alla platser där skyddsronder genomförts med hjälp av 

applikationen finns listade under rubriken ”Mina platser”. 

 

Det finns fält för att registrera applikationens ägares personuppgifter under 

rubriken ”Inställningar”. Här finns även möjlighet att välja om ägaren per 

automatik skall läggas till då ny rond genomförs. 

 

Det finns möjlighet att se alla frågorna i en översikt. Översikten är indelad i tre 

kapitel, innan uppdraget (fråga 1-15), under uppdraget (fråga 16-20) och efter 

uppdraget (fråga 21-26). Här går det att se hur frågorna är besvarade och 

triangelsymbolen med ett utropstecken i visar på att det finns en kommentar och 

eller bild kopplade till frågan. Frågor och svar presenteras i en följd, det är 

möjligt att scrolla från första frågan till den sista. 
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Figur 4a Innan uppdraget      Figur 4b under uppdraget       Figur 4c Efter uppdraget 

Översikt frågeformulär från Prevents applikation ”Checklista vid bemanning/uthyrning” 

 

 

När alla frågor är besvarade finns möjlighet att skriva ut en rapport som pdf-fil i 

A4-format. Här följer både kommentarer och bilder med per automatik. 

I sidhuvudet finns angivet vilka som medverkat vid skyddsronden, i detta 

exempel är det skyddsombud och arbetsmiljöingenjör. Arbetsmiljöingenjörens 

kontaktuppgifter finns angivna samt företaget inklusive aktuell avdelning. 

 

 

 
Figur 5 

Första delen av Prevents rapport, från Prevents applikation ”Checklista vid bemanning/uthyrning” 
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6.2 Intervjuer  

I detta kapitel finns sammanställningar av de genomförda intervjuerna. 

Intervjuerna i sin helhet finns presenterade i bilaga 1 (människan - användarna), 

bilaga 2 (teknik - visualiseringsingenjör) och bilaga 3 (organisation - kund). 

 

6.2.1 Människan - Användarna  

Nedan följer en sammanställning av intervjuerna med användarna, R1-R4. I 

tabell 1, finns bakgrundsfakta redovisade om respondenterna.  

De fyra respondenterna från företagshälsan var vana vid att göra kartläggningar 

av olika slag, då detta utgjorde en del av deras ordinarie arbetsuppgifter. 

Gällande specifikt arbetsplatskartläggningar i kontorsmiljö så ingick det i 

dagsläget sällan i arbetsmiljöingenjörens arbetsuppgifter då dessa kartläggningar 

i huvudsak genomfördes av företagshälsans ergonomer. Arbetsmiljöingenjören 

ansåg trots detta att han kunde medverka i intervjun då han tidigare arbetat 

mycket med denna typ av kartläggningar och då han i dagsläget kartlägger 

specifika delar av kontorsarbetsmiljön, till exempel belysning, ventilation m.m. 

Nedan följer två sammanfattande tabeller för intervjuerna med personalen på 

företagshälsan, R1-R4. I tabell 3 finns en sammanfattning av deras syn på 

nuvarande arbetsmetod med checklista i pappersform. I tabell 4 summeras deras 

tankar om att arbeta med en mobilapplikation. 

 

Nuvarande arbetssätt 

Tabell 3 

Summering av svaren om nuvarande arbetssätt, från respondenterna på företagshälsan angående de 

metoder som används.  

Positiva kommentarer och önskemål har markerats med plustecken (+) och farhågor/negativa 

kommentarer med minustecken (-). Om påståendet ej tagits upp under intervjun har ingen  

markering gjorts i tabellen. 

 

 R1 R2 R3 R4 

Checklista     

- Skriver stödanteckningar + + + + 

- Ger struktur + + + + 

- Bra överblick + + +  

- Väl inarbetat, funkar bra  + +  

- Rörigt med många  papper _    

- Svårt att hinna anteckna under genomgången     _ 

Kamera     

- Mobilkamera + + + + 

- Tydligare för kund + + + + 

- Stöd för egna minnet + + + + 

Fortsättning på nästa sida 
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Fortsättning från föregående sida R1 R2 R3 R4 

Rapport     

- Skrivs i efterhand _ _ _ _ 

- Skrivs ibland på plats hos kund    + 

- Tidskrävande _ _ _ _ 

- Företagshälsans rapportmall + + + + 

 

 

Tankar om att arbeta i en applikation 

Idag har många personer moderna mobiltelefoner en GPS-funktion, denna 

funktion finns i de mobiltelefoner som R1-R4 använder. Med utgångspunkt från 

detta gav Visualiseringsingenjören (R5) i ett tidigt skede tips om att 

georeferenser skulle kunna vara ett bra stöd för att få en bild av var 

kartläggningarna har genomförts. En georeferens ger, med stöd av GPS-

funktionen, en markör på en karta så att det i efterhand går att se vilka platser 

som varit aktuella, vem som genomfört kartläggningarna samt datum när 

kartläggningarna har genomförts.  

Samtliga respondenter från företagshälsan (R1-R4) såg fördelar med en 

applikation. Alla fyra hade en iPhone 4 som de alltid hade med sig vid 

arbetsplatskartläggningar för att använda som kamera. Att använda en 

mobilapplikation skulle därmed inte innebära att de behöver ta med någon 

extrautrustning, tvärt om så skulle mindre utrustning behövas tas med till 

arbetsplatsbesöket om dokumentationen i framtiden skulle ske fullt ut via 

applikationen.  

Att använda en applikation och inte ta med någon annan utrustning vid 

arbetsplatskartläggningar var något som tre av respondenterna kände sig 

tveksamma till då de i dagsläget inte kände att de kunde lita på att tekniken 

skulle fungera alla dagar.  

Det framkom dock synpunkter på att applikationen skulle göra sig bättre i en 

iPad för att på så sätt få en bättre synergonomi jämfört med iPhone 4. 

I tabellen nedan ges en bild av vilka funderingar respondenterna från 

företagshälsan hade gällande att göra arbetsplatskartläggningar och dokumentera 

i en applikation. 
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Tabell 4 

Summering av svaren om arbete med mobilapplikation, från respondenterna på företagshälsan angående 

tankar om att göra arbetsplatskartläggningar via en mobilapplikation.  

Positiva kommentarer och önskemål har markerats med plustecken (+) och farhågor/negativa 

kommentarer med minustecken (-).  Om påståendet ej tagits upp under intervjun har ingen markering 

gjorts i tabellen. 

 
 R1 R2 R3 R4 

Utrustning: iPhone 4     

- liten skärm längre texter svårlästa _ _ _ _ 

- litet tangentbord svårt att skriva _ _ _ _ 

- utelämnad till tekniken, sårbart _ _ _  

- batteritid    _  

- bläddra mellan olika sidor i appen _    

- svårigheter att få överblick _ _   

Dokumentation     

- kortkommandon alternativt frasminnen   +  + 

- dikteringsmöjlighet + + + + 

- ovan att diktera  _  _ 

- minskad dokumentation  +   + 

- minskad pappershantering  +  + 

- svårt att dokumentera under genomgången  _  _ 

Riskbedömning     

- viktigt att kunna färgmarkera + +   

- viktigt med översiktsbild + + +  

- färger ger bättre överblick än kommentarer + +   

Georeferenser     

- spännande teknikutveckling + + + + 

- översiktsbild samtliga arbetsplatskartläggningar +   + 

- krångligt då verksamheter delar byggnad _    

- olika färger för olika verksamheter  +   

Rapport     

- Färdig rapport direkt, minskad administration + + + + 

- Prevents rapport i pdf-format _    

- önskan om rapport i word-format +    

- Använda företagshälsans rapportmall + + + + 
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Ytterligare kommentarer om rapporten 

Respondenterna från företagshälsan uttryckte att de kände sig nöjda med 

utformningen av den rapportmall de använde sig av idag som innehöll följande 

rubriker: 

- Beställare/Uppdragsgivare (namn och kontaktuppgifter). Om detta är 

tydligt blir det inga funderingar på vem som ska ha rapporten och vem 

som ansvarar och betalar för insatsen. 

- Utförare (namn och kontaktuppgifter) 

- Bakgrund och beskrivning av uppdraget. Viktigt med en tydlig 

överenskommelse om bakgrund, syfte och mål. Att ha det tydligt 

beskrivet kan även vara ett bra stöd för minnet i efterhand, för att minnas 

varför en viss insats gjordes. 

- Sammanfattning av rapportens resultat, inklusive prioriteringar vid behov. 

- Sammanställning/resultatredovisning, inklusive rubrikerna: namn, 

undersökta områden (d.v.s. stol, bord, bildskärm, tangentbord, pekdon, 

klimat, belysning och övrigt), bedömning samt åtgärder och 

rekommendationer. 

 

R4 hade även tankar om att lokalerna borde beskrivas under en egen rubrik. 

Detta skulle medföra att bilden av aktuell miljö förtydligades. Om rapporten tas 

fram några år senare kan kanske dessa förhållanden ha ändrats, vilket måste tas 

hänsyn till vid en eventuell jämförelse. 

 

6.2.2 Teknik – Visualiseringsingenjör 

Redan i projektarbetets uppstartsskede kontaktades visualiseringsingenjören 

(R5).  Syftet med kontakten var inledningsvis att stämma av tankarna om att 

utveckla en ny mobilapplikation. Prevents applikation med ”Checklistan 

Bemanning och uthyrning” (se kapitel 6.1.1) demonstrerades och därefter gav 

R5 input om andra möjliga funktioner. 

Han rekommenderade att vissa funktioner som till exempel datum skulle 

registreras per automatik i samband med inloggning i applikationen. Han 

poängterade dock att det borde finnas en funktion för att justera dessa funktioner 

manuellt för att möjliggöra loggning/registrering i för- respektive efterhand. 

 

En semistrukturerad intervju om tekniken och innehållet genomfördes några 

veckor senare med R5. Inledningsvis innan intervjun delgavs han information 

om de synpunkter och önskade funktioner som framkommit i intervjuer med 

användarna. I detta kapitel redogörs för hans tankar gällande konstruktion av en 

applikation, de tankar som fördes fram har summerats under rubrikerna 

Målgrupp, Funktioner, Systemsäkerhet och Nästa steg. 
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Målgrupp 

- Använd referensgrupp från målgruppen. 
 

- Undersök målgruppens beteendemönster innan applikationen tillverkas. 
 

- Utvärdera användarmönster då applikationen är ute på marknaden 
 

- Ta reda på om målgruppen kommer att vara villiga att betala för 

applikationen, eller ska det vara en gratisapplikation? En gratisapplikation 

kan kompletteras med extrafunktioner som kostar pengar, så kallade 

inApps eller In App Purchase. 

 

Funktioner 

- Titta på önskade funktioner och optimera dessa. Mobilanvändare har som 

regel inget större tålamod.  

- Användarvänlighet. Om applikationen är för krånglig så kommer den inte 

att användas. Det får maximalt ta 3-4 tryck innan användaren har hittat det 

som söks.  

- Georeferenser går att programmera utan större bekymmer. Tveksam till 

att hitta bra lösning för olika typer av färgmarkeringar.  

- Gällande funktioner som diktering och frasminnen så är det generellt 

sällan några svårigheter att programmera för dessa. Dikteringsfunktionen 

medför vissa risker. Funktionen kan vara svår att använda i bullriga 

miljöer I vissa fall kan udda dialekter ställa till bekymmer, även personer 

som bryter på svenska kan få svårigheter att använda denna funktion. 
 

- Behövs länkning till viktiga stödjande dokument? Problem kan uppstå om 

dokumentet ändras eller flyttas, då måste man vara observant och justera 

länkarna i applikationen. Ett alternativ kan vara lokal nedladdning av 

dokumentet som istället byts ut vid förändringar. 

 

Systemsäkerhet  

Systemsäkerheten är mycket viktig att ta med i det fortsatta arbetet med 

applikationen. Följande frågeställningar behöver, enligt R5, tas i beaktande och 

utredas: 
 

- Hur kan applikationen säkras upp så att programvaran inte drabbas av 

tekniska problem. 
 

- Hur säkras det upp att inte information förvinner?  
 

- Finns det möjlighet att göra en lämplig back-up för att säkra inmatad 

information?  
 

- Klarar systemet av ett tekniskt avbrott utan att information tappas? 
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- Hur säkras obehörigt intrång?  
 

- Hur ska supporten fungera? 

 

Nästa steg 

R5 ansåg det viktigt att koppla in rätt yrkeskompetens i nästa steg, för att arbeta 

vidare på skissen. Förslagsvis en inledande workshop med underlaget som 

utgångspunkt. R5 ansåg att det skulle vara intressant om både programmerare, 

webbdesigner och copywriter medverkade.  En av de första sakerna 

arbetsgruppen bör ta ställning till, enligt R5, är vilket intryck och budskap 

applikationen ska förmedla. Detta inkluderar formgivning, färgval, typsnitt samt 

design med avseende på vilka valmöjligheter ska finnas. 

En ännu mer detaljerad beskrivning och steg-för-steg-skiss på de olika 

funktionerna och dess olika valmöjligheter bör formuleras. Detta gäller även 

checklista och rapport som behöver beskrivas mer i detalj gällande funktioner 

och design.  

 

R5 påpekade även att navigation och funktion inte märks särskilt mycket om de 

fungerar – däremot märks de desto mer om de inte fungerar. Han påminde om 

att det är viktigt att tänka på att applikationen inte är slutgiltigt klar i och med att 

den lanseras och tas i bruk. När fler användare börjar använda den, eller när 

användarna förändrar sina beteenden, blir ofta nya problem och brister synliga. 

Detta innebär att det är viktigt att det finns en budget och beredskap för att göra 

förbättringar i applikationen då den har tagits i bruk.  

 

6.2.3 Organisation - Kund/rapportmottagare 

I detta kapitel summeras kundens (R6) tankar om den skriftliga rapporten som 

han mottagit i januari 2015. 

 

Positiva kommentarer 

- Dokumentationen av observationer och genomförda och/eller 

rekommenderade åtgärder var ett bra stöd i det fortsatta systematiska 

arbetsmiljöarbetet.  
 

- Färgmarkeringarna för riskbedömningen gav en bra visuell överblick.  
 

- Det fanns information om aktuella leverantörer som kommunen har avtal 

med.  
 

- Rapporten var ett kvitto på att kontorsarbetsmiljön höll en bra standard 

och han var nöjd med att det inte behövdes några större insatser för att 

göra den ännu bättre. 
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Förbättringsområden 

- Sammanfattningen på första sidan skulle ha varit mer strukturerad, 

förslagsvis genom underrubriker.  

- Önskade information om kontaktvägar gällande föreslagen översyn av 

ventilationen. 

 

R6 var relativt nöjd med rapporten och hade följt ergonomens råd att 

inledningsvis åtgärda de mest akuta sakerna samt de som var enkla att åtgärda 

med mindre insatser. Övriga åtgärder fördes i en handlingsplan som R6 kommer 

att följa upp. 

 

6.3 Utkast för mobilapplikation 

Utkastet togs fram efter en förstudie i form av litteraturstudier, genomgång av 

tillgängliga applikationer från App Store samt intervjuer. Eftersom 

respondenterna upplevde att färgvalet och grundstrukturen i Prevents 

applikation var bra valdes denna grundstruktur till detta utkast.  

I utkastet är det ett medvetet val från författaren att ha en genomgående layout 

där menyerna är svarta och kartläggningsformulären är ljusgråa. Tanken är att 

layouten ska hjälpa användaren att veta var i applikationen hen befinner sig eller 

hur hen kan navigera vidare.  

De tre vita strecken i den övre röda listen utgör direktlänken tillbaka till 

startsidan, dessa streck finns tillgängliga från alla sidor i applikationen.  
 

I tabell 5 redovisas från vilken källa fakta och synpunkter har samlats in. 
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Tabell 5. Översikt över vad respektive informationskälla har bidragit med. 
 

 Prevents 

Applikation 

Respondenter 

(R1-R6) 

Litteratur Författaren 

Generellt och 

övergripande  

för hela 

applikationen 

Grundstruktur. Väl avgränsade knappar. Tydliga rubriker underlättar. 

Viktigt lätt hitta till 

startsidan. 

Läsbarhet; Tydlig text, 

stilren layout och tydliga 

kontraster. 

Avgränsade tydliga knappar. 

Tydliga navigeringspilar i nedre kanten. 

Snabbval – åter till startsidan via markering i övre 

röda kanten. 

Tydlig text och stilren layout. 

Tydliga kontraster. 

Startsida Färgval.  

Rubrikerna i menyn. 

 Tydlig startsida med meny. Menyval. 

Ny kartläggning Registrera deltagare och 

aktuell arbetsplats. 

Navigeringspilar längst ner 

på sidan. 

Dikteringsfunktion samt 

önskemål om frasminnen. 

Möjlighet att dokumentera 

information om uppdragsgivare 

och uppdraget som sedan förs 

över till rapporten. 

Georeferenser.  

 Två tydliga knappar för diktering alt anteckning. 

Skapat knappar och ikoner. 

Tydlig startknapp i nedre högra hörnet vid 

framåtpilen. 

Arbetsplats-

kartläggning 

Översiktsbild 

individ 

 

Triangel för att symbolisera 

att det finns kommentar eller 

foto. 

Registrera medarbetares besvär. 

Registrera rumsnummer. 

Företagshälsans checklista. 

Översiktsbild, motsvarande 

översikt på papper. 

Checklistans huvudrubriker 

samstämmer med krav i 

AFS.  

 

Ifyllda uppgifter om arbetsplats behöver inte 

fyllas i för alla i arbetsgruppen, dock möjliga att 

ändra. Uppgifterna synliga på kommande sidor i 

kartläggningen. 

Layout för översiktsbild individ och grupp. 

 

Arbetsplats-

kartläggning 

Översiktsbild   

 Översiktsbild för gruppers 

riskbedömningar samt överföring 

av den till rapportmallen. 

 Översiktsbilden med procentuell fördelning 

gruppmedlemmarnas resultat. 

Fortsättning på 

nästa sida 
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Fortsättning Prevents applikation Respondenter (R1-R6) Litteratur Författaren 

Delfrågor 

(Delrubrik) 

Möjlighet att skriva och fota. 

Lättåtkomlig översiktsbild. 

Diktafon. 

Möjlighet att registrera färgval (röd, 

gul, grön)från riskbedömningen. 

Önskar att det ska vara ätt att se 

vilka frågor som besvarats. 

Tydlig text och stilren 

layout med väl avgränsade 

knappar. 

Ny knapp/ikon för fotografering. 

Möjlighet att skriva i namn och arbetsplats.  

Sidhuvudet visar aktuell sida.  

Vid områden med delmoment är det synligt i 

nederkant mellan pilarna vilken av frågorna som 

är aktuell. 

Färgknappar för riskbedömningen. 

Rund knapp åter till översiktsbilden. 

Arkiv Söka tidigare kartläggningar.  

Återuppta pausade 

kartläggningar. 

  Layout tydliga sökrutor och knappar. 

Flera möjliga sökningar; person, arbetsplats, 

georeferenser och pausade kartläggningar. 

Sök individ  Val att skriva eller diktera.  Layout med tydliga rutor. 

Träfflista    Scroll-list + antal sökträffar till höger. Klicka på 

namnet och kom vidare till personens eller 

gruppens kartläggning.   

Georeferenser  Georeferenser för sökning och 

samlad översiktsbild. 

 Skapat sökvägar via georeferenser både med karta 

och 3D- bild. 

Inställningar  Önskan om att personuppgifter 

skall skrivas med automatik i 

rapporten. 

 Skapat layout för registrering av personuppgifter i 

applikationen. 

Skapat möjlig väg för utveckling - välja 

checklista. 

Rapport Rapportutskrift i pdf. Beskrivning av uppdraget. 

Färger riskbedömningar. 

Översikt för grupp 

 Möjlighet att välja rapport i pdf- eller 

wordformat. 

Övrigt Möjlighet att jämföra 

pågående kartläggning med 

tidigare. 

Marknadsanalys av 

betalningsmodeller. 

  



6.3.1 Startsida 

På applikationens Startsida finns alla huvudrubriker samlade. Med ett enkelt 

klick på de tre vita strecken i den övre röda listen går det att komma till denna 

sida från alla delar av applikationen. 

Genom att klicka på valfri rubrik kommer du vidare i applikationen. 

 

 

               
 

Figur 6. Applikationens Startsida  Figur 7. Registrera Ny kartläggning 

  

6.3.2 Ny kartläggning 

Här registreras bakgrundsinformation om uppdragsgivare, arbetsplats, uppdraget 

samt om deltagare. 

Användaren kan välja om uppgifterna skall skrivas eller dikteras in genom att 

trycka på symbolerna ”högtalare” (mikrofon) för diktering och ”papper” för 

skriftlig dokumentation. Därefter klickas på respektive rubrik för att skriva eller 

diktera in aktuella uppgifter. 

 

Uppdragsgivare och Aktuell arbetsplats bör fyllas i innan kartläggningen 

påbörjas, möjlighet kommer dock finnas för att skriva in dessa uppgifter i 

efterhand. Om det är flera individer på samma arbetsplats som skall kartläggas, 

och en gemensam rapport skall skrivas, måste Aktuell arbetsplats vara ifylld så 

att individerna på så sätt blir kopplade till varandra via arbetsplatsen.  

Under rubriken Uppdrag skall uppdraget beskrivas, även tidpunkt för planerad 

återrapportering skall noteras här. Det kommer att vara möjligt att skriva in 

uppdraget i efterhand. De tre rubrikerna Uppdragsgivare, Aktuell arbetsplats 
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och Uppdrag måste vara ifyllda innan kartläggningen anses färdig för att 

avslutas och därmed möjlig att skriva ut som rapport. 

 

Under rubriken Deltagare skall namn och funktion på de personer som är med 

och genomför kartläggningen noteras. Vanligtvis är det kanske chef och/eller 

skyddsombud som medverkar. Det kommer att finnas möjlighet att ange flera 

personer här. Dessa uppgifter kommer att lagras i applikationen, uppgifterna 

kommer endast att kunna justeras i pågående, icke avslutad, kartläggning. 

Uppgifterna kommer att finnas med i rapporten som lämnas till kunden. 

 

Från sidan Ny kartläggning kommer det att vara möjligt att gå vidare till 

checklistan och starta kartläggningen genom att klicka på den orangea 

högerpilen i den gråa rutan Start.  

När en kartläggning väl är uppstartad lagras all information, inklusive skriven 

text, foton och ljudupptagningar, automatiskt via en autosparfunktion. Även 

georeferenser registreras och sparas automatiskt i samband med att 

kartläggningen påbörjas. 

 

6.3.3 Översiktsbild 

När en ny kartläggning startas är den första bilden Översiktsbild – individ. Här 

kommer information om medarbetaren att registreras. Genom att klicka på 

respektive rad Aktuell medarbetare och Besvär kommer fält för ifyllandet upp 

på skärmen. Följande uppgifter registreras för respektive person: 

 

- Aktuell medarbetare; Här registreras uppgifter som namn samt 

arbetsplats. Fältet för Arbetsplats är ifyllt i förväg om det är en registrerad 

arbetsplatskartläggning på gruppnivå. I detta fält kommer även en 

påminnelse om att registrera rumsnummer (om sådant finns). Det finns 

möjlighet att redigera redan inskrivna uppgifter om de är felaktiga.  

Individens namn kommer att vara synliga på alla delar av kartläggningen 

(se figur 8, 9, 10 nedan).  

 

Det går även att fylla i aktuell information då kartläggningen pågår genom 

att klicka på rubriken Arbetsplats alternativt Namn Namnsson i aktuell vy, 

se figur 9 nedan. 

 

- Besvär; Här noteras aktuella fysiska besvär, som påverkar arbetet vid 

datorarbetsplatsen. 

 

Själva kartläggningen kan startas på två sätt, antingen via att klicka på önskad 

underrubrik i översiktsbilden alternativt att klicka på högerpilen i nedre högra 

hörnet. 
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    Figur 8. Vy Startbild för rapport          Figur 9. Vy från checklistan. 

    som inte har påbörjats.                    Fråga 1 av 3 inom område 2. Bord. 

    Arbetsplatskartläggning  

    Översiktsbild - individ. 

 

Alla rubriker i checklistan är numrerade för att underlätta navigeringen så att 

användaren skall veta i vilken del av checklistan hen befinner sig, se figur 8.  

I sidhuvudet på respektive avsnitt syns nummer och rubrik, se figur 9. Då det 

kan finnas flera underrubriker är även de numrerade. I figur 9 ses del 2 Bord 

med underrubrik Utformning, längst ner i figur 9 visas att detta är första 

underrubriken av tre, det finns således ytterligare två underrubriker inom detta 

undersökningsområde. Den fullständiga checklistan, med huvudrubriker och 

underrubriker, som används på aktuell företagshälsa finns i bilaga 5. 

Genom att klicka på den gråa rutan med ett pappersark på går det att göra en 

skriftlig kommentar. Vid behov av att göra diktat används den gråa knappen 

med en högtalare på, denna bild symboliserar en mikrofon i detta arbete. Om det 

finns behov av att fotografera används den gråa knappen med en kamera på. Den 

är direktkopplad till mobilkameran. Text och bilder sparas i applikationen och 

förs per automatik över till rapporten då kartläggningen avslutas.  

Användaren kommer lätt att kunna registrera riskbedömningen genom att klicka 

på röd, gul eller grön ruta. När en ruta är vald blir de andra två nedtonade. Det 

går lätt att byta färgval genom att klicka på önskad färg som då blir starkare och 

de andra två blir nedtonade. 

Via att klicka på den vänstra orangea pilen återgår man till föregående fråga. Via 

den högra pilen förflyttas man till nästkommande fråga. 
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Vid behov av att återgå till översiktsbild klickar man på den gröna cirkeln nere 

till höger som det står Översikt i. Det går även att hitta översikten via Startsidan, 

för att komma dit klickar man på de tre vita strecken längst uppe till vänster i 

denna bild. Via startsidan väljs sedan Arkiv och därefter går det att söka 

Översiktsbild - individ eller Översiktsbild – grupp.  

  

Vid intervjuerna med R1-R4 framkom att en av fördelarna med att anteckna på 

papper i förhållande till att använda en applikation som arbetsverktyg var att det 

var lätt att få en översiktsbild på pappret, något som de inte upplevde i Prevents 

applikation. Framförallt var det bilden av vilka delar av kartläggningen som var 

genomförda samt även bilden av riskbedömningen. I den planerade 

applikationen har därför en översiktsbild, motsvarande deras papper skapats, se 

figur 10 Översikt individ nedan. 

 

 

                               
           

         Figur 10 Översikt individ    Figur 11 Översikt grupp 

 

I översiktsbilden syns vilka frågor som är riskbedömda via färgmarkeringarna 

rött, gult eller grönt som kommer att vara synliga här och därmed ge en bild 

över om riskbedömningen är genomförd och utfallet av denna. Den ofärgade 

rutan innebär att riskbedömning inte är genomförd ännu.  

Den gråa triangeln till höger om respektive område anger att det finns 

kommentarer i form av text eller bild. Via översiktsbilden skall det gå att klicka 

på den gråa triangeln och därmed se aktuell kommentar. 

 

Från Översiktsbild – individ går det att fortsätta till kartläggningen, och även 

göra önskade justeringar i redan ifyllda fält, genom att klicka på önskad rubrik. 
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Frågor och svar ska presenteras i en följd, det ska vara möjligt att scrolla från 

första frågan till den sista. Riskbedömningar, kommentarer och foton kommer 

att föras över till rapporten då kartläggningen avslutas. 

 

För att förenkla och förtydliga ytterligare så kommer en översiktsbild för hela 

arbetsplatsen finnas i applikationen, se figur 11. Vartefter de individuella 

riskbedömningarna förs in så justeras gruppsammanställningen. Denna 

översiktsbild kommer att föras över till grupprapporten när kartläggningen 

avslutas. 

 

6.3.4 Arkiv 

Via Arkiv-menyn skall det finnas möjlighet att söka fram både avslutade och 

pausade kartläggningar. Avslutade kartläggningar ska kunna sökas fram på flera 

sätt, både via sökning efter individ, arbetsplats eller via georeferenser, se figur 

12. 

 

 

             
 

Figur 12 Arkiv                     Figur 13 Sökfunktion Individ             Figur 14 Träfflista efter sökning 

Sök avslutad kartläggning                       under rubriken Sök individ.

  

 

På individnivå kommer det att gå att söka fram avslutade kartläggningar genom 

att skriva in hela eller delar av namn på deltagare, kartlagda personer eller 

uppdragsgivare, se figur 12. Genom att klicka på rutan ”Sök individ” kommer 

man vidare till sidan med samma namn, se figur 13. Här skall individuppgifter i 

form av hela eller delar av förnamn och/eller efternamn och/eller funktion 

skrivas in. Därefter startas sökningen genom ett klick på rutan Sök. I exemplet 

har efternamnet Johansson skrivits in i sökrutan. En Träfflista, se figur 14, med 
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aktuella kartläggningar där personer med detta efternamn har varit aktuella 

kommer nu upp på skärmen. Genom att klicka på önskad individ går det att se 

aktuell rapport.  

 

Till höger i bilden Träfflista finns en scrollist, i detta fall framgår att det är 4 av 

10 träffresultat som visas. Genom att klicka och dra på den röda fyrkanten går 

det att scrolla nedåt alternativt uppåt för att se aktuellt resultat.  

 

På gruppnivå sker sökningen i princip på samma sätt som ovan, bortsett från att 

det som skrivs in i sökrutan är arbetsplatsens (gruppens) namn. 

 

Via georeferenser och en GPS-funktion registreras platsen automatiskt då 

kartläggningen påbörjas. Det kommer härmed att finnas möjlighet att via en 

kartbild se var användaren har genomfört kartläggningar, se figur 15 och figur 

16 nedan. Genom att klicka på en av de röda kartnålarna går det att se vilken 

arbetsplats det är och det kommer också gå att se aktuell rapport. 

 

 

                        
 

Figur 15 Georeferens, kartnålar   Figur 16 Georeferens 3D, med kartnålar 

  

Oavsett hur sökningen har skett kommer det att finnas möjlighet att både läsa 

och skriva ut den rapport som sökts fram. Rapporten exporteras till skrivare för 

utskrift. 

Precis som i Prevents applikation kommer det att finnas en funktion då resultatet 

från tidigare arbetsplatskartläggning på en specifik arbetsplats kan jämföras med 

den pågående kartläggningen. 
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På Arkiv-sidan finns ytterligare en rubrik Pausade kartläggningar. Genom att 

klicka på denna rubrik återfinns en lista på de arbetsplatser där kartläggningar 

har påbörjats men inte har avslutats, där inte alla delar i checklistan är ifyllda 

ännu av olika anledningar. Genom att klicka vidare på en specifik arbetsplats 

kommer man till översiktsbilderna som beskrivits ovan. 

 

För att avsluta en kartläggning måste användaren aktivt välja detta på sista 

sidan, för att den ska gå igenom måste alla frågor och uppgifter vara besvarade. 

Avslutade rapporter finns sedan lagrade och är sökbara under rubriken Avslutade 

kartläggningar/Rapporter. 

 

6.3.5 Inställningar 

Innan applikationen tas i bruk skall ägaren/användaren göra alla 

grundinställningar på sidan Inställningar, se figur 17. Genom att klicka på 

rubriken Personuppgifter kan personuppgifter (namn, yrkesfunktion och 

kontaktuppgifter) registreras. Inställningarna sparas automatiskt då användaren 

klickar på den orangea vänsterpilen och därmed samtidigt återgår till startsidan.  

Givetvis kommer det gå att ändra personuppgifterna vid behov, men om inget 

annat anges sparas uppgifterna och används vid kommande kartläggningar. 

Dessa uppgifter förs automatiskt över till rapporten. 

 

         
 

       Figur 17 Applikationens Inställningar Figur 18 Inställningar användarens 

personuppgifter 

 

 

I menyn för Inställningar går det med förval att registrera om Diktafon skall 

användas i första hand i applikationen. Om detta inte väljs här kommer det att 
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finnas möjlighet att välja diktafonfunktionen vid respektive fält för kommentarer 

vid checklistans frågor. 

 

I denna version av applikationen kommer det finnas en checklista som är 

förvald, Kartläggning av kontorsarbetsplats, där alla frågor är obligatoriska.  

En tänkt utvecklingsmöjlighet är att fylla på med flera checklistor och 

möjliggöra för flera olika typer av kartläggningar i denna applikation, därför 

finns planeringen för denna rubrik med redan från start.  

Genom att klicka på Val av checklista kommer användaren att få upp en lista 

med tillgängliga checklistor. I denna första utgåva av applikationen kommer det 

endast finnas en checklista, Kartläggning av kontorsarbetsplats. Möjligt att 

denna rubrik skall vara dold i denna första version, men lyftas fram då det blir 

aktuellt med fler val i en senare version.  

 

Det finns möjlighet gå direkt till Startsidan (se figur 6) via denna vy genom att 

klicka på vänsterpilen, alternativt de tre vita strecken i den röda rutan uppe till 

höger på sidan. 

 

6.3.6 Rapporten 

Om inte uppdraget och uppdragsgivaren har skrivits in tidigare skall detta vara 

obligatoriska fält att fylla i innan rapporten kan skrivas ut. Rapportmallen bör ha 

ett liggande A4-format för att få plats med alla informationsfält om respektive 

område på samma rad.  

I Prevents applikation blir resultatet av den avslutade kartläggningen en pdf-fil 

som därmed inte går att ändra. I kommande applikation kan det vara bra att se 

över om det skulle kunna gå att få ut rapporten i wordformat, så att det går att 

göra justeringar innan den slutgiltiga rapporten skickas till kunden. 
 

Följande rubriker kommer att finnas med i rapporten: 

 

- Beställare (namn och kontaktuppgifter) 

- Arbetsplats, adress, avdelning och eventuell rumsbeteckning. Här skall 

det även finnas utrymme för att komplettera med beskrivande text om hur 

lokalen ser ut med avseende på planlösning, storlek, takhöjd, antal rum 

och antal arbetsplatser, golvmaterial, städning, fönster, avskärmningar i 

form av gardiner, markiser, eventuella störningar från angränsande lokaler 

etcetera. 

- Utförare (namn och kontaktuppgifter) 

- Bakgrund och beskrivning av uppdraget. I applikationen finns möjlighet 

att registrera bakgrundsinformation om uppdraget redan från start. Om 

inte detta är gjort bör det skrivas in innan rapporten skrivs ut.  

- Sammanfattning. Förslag på prioriteringar av åtgärdsförslag samt 

rekommenderade inköp och leverantörer noteras här.  
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- Sammanställning/resultatredovisning. Bedömning inklusive 

riskbedömningens färgmarkeringar, foton och åtgärder och 

rekommendationer. 

 

Det är bra om det finns utrymme för att skriva in extra kommentarer, som till 

exempel att kopia på rapporten har skickats till aktuell medarbetare. Möjligt att 

det skulle underlätta att använda frasminnen för denna typ av återkommande 

kommentarer. Kanske skulle applikationen kunna ha en funktion som ger stöd i 

att komma ihåg att skriva in denna typ av uppgifter i rapporten. Kanske i form 

av en kryssruta, som markeras om detta är åtgärdat. 

 

Riskbedömningens färgmarkeringar, det vill säga röda, gula och gröna 

markeringar, kommer att visuellt bli en framträdande del i rapporten.  

Om rapporten gäller en enskild individ kommer det att vara en riskbedömning 

för respektive område, vilket innebär att respektive undersökt område bara kan 

ha en färgmarkering (rött, gult eller grönt) på individnivån.  

Då det är en hel arbetsgrupp som kartlagts kommer färgmarkeringen att påvisa 

gruppresultatet, liksom bilden i applikationen (se figur 11). Detta för att 

åskådliggöra att det kanske finns både röda, gula och gröna resultat inom vissa 

områden och att andra kanske är helt gröna.  

Kunden (R6) gillade att de åtgärdsförslag som fanns i rapporten var tydliga, han 

ogillade om det fanns oklarheter och plats för tolkningar. Det är viktigt att det 

finns utrymme för att skriva en summering och sammanfattning av resultatet där 

avvikande områden (både positiva och negativa kommentarer) och förslag på 

åtgärder tas upp. Här kan det även vara lämpligt att tydliggöra vem som ansvarar 

för nästa steg, det vill säga att åtgärder blir vidtagna etcetera (ofta är chefen 

ansvarig). Förslagsvis kan denna information finnas längst fram i rapporten, 

vilket skulle kunna underlätta för läsaren. De som sedan vill fördjupa sig kan 

fortsätta läsa i rapporten. 

 

6.3.7 Så funkar applikationen 

Under denna rubrik kommer det att finnas instruktioner om applikationens olika 

funktioner. De olika symbolerna som används kommer att visas och förklaras. 

I denna rapport finns dessa funktioner beskrivna under respektive avsnitt ovan, 

och de kommer därför inte att beskrivas i detalj under denna rubrik. 

 

Det kommer att framgå här att denna applikation är avsedd för yrkesverksamma 

ergonomer och arbetsmiljöingenjörer. En förutsättning för att kunna använda 

denna applikation är att det finns förkunskaper i ergonomi. Applikationens 

checklista (se bilaga 5) är uppbyggd utifrån kraven och riktlinjerna i 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbete vid bildskärm (AFS 

1998:05), belastningsergonomi (AFS 2012:02) samt arbetsplatsens utformning 

(AFS 2009:02). Den riskbedömning som är avsedd att genomföras i denna 
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applikation utgår från krav och instruktioner i arbetsmiljöverkets föreskrifter, 

vilket gör att det krävs förkunskaper. Även detta kommer att framgå här. 
 

6.3.8 Kontakta tillverkaren 

Här kommer det att finnas kontaktuppgifter och information om tillverkaren. 
 

6.3.9 Övrigt att beakta vid utveckling av mobilapplikationen 

I nästa utvecklingsfas behöver det tas ställning till hur och var genomförda 

ronder skall lagras. Dessa ställningstaganden är avgörande vid val av 

teknikplattform och programvaror. Innan detta beslutas behöver 

Personuppgiftslagen (PuL) tas i beaktande, den finns tillgänglig via 

Datainspektionens hemsida. Här finns ett antal grundläggande regler om vilka 

krav som ska vara uppfyllda om personuppgifter skall hanteras 

(Datainspektionen, www.datainspektionen.se).  

 

Ergonomerna på företagshälsan är legitimerade fysioterapeuter, därmed är det 

ytterligare lagtexter som behöver studeras innan applikationen färdigställs. 

”Bestämmelser om journalföring finns i patientdatalagen (2008:355) och 

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och 

journalföring i hälso- och sjukvården. Kravet på journalföring gäller vid vård 

av patienter inom hälso- och sjukvården. Med hälso- och sjukvård avses enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) att medicinskt förebygga, utreda och 

behandla sjukdomar och skador. Patientjournal ska alltså föras vid all hälso- 

och sjukvård” (Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se). De rapporter som 

skrivs i dagsläget på företagshälsan sparas i patientjournalen om det är en 

enstaka individ som kartlagts eller i företagsjournalen om det gäller en hel 

arbetsgrupp. Förmodligen kan detta arbetssätt fortsätta även i framtiden, men 

detta behöver studeras ytterligare med avsikt på att det blir en form av 

patientjournal som lagras i applikationen.  

 

7. DISKUSSION 

Examensarbetets syfte var att ta fram ett utkast med lämpligt innehåll och en 

lämplig grundstruktur för en mobilapplikation. Detta kapitel består av två 

diskussionsavsnitt. Avsnitt 7.1 innehåller metoddiskussion och i avsnitt 7.2 

diskuteras studiens resultat. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Studien har en kvalitativ metodik. Författaren har fördjupat bilden av hur en 

användarvänlig applikation kan skapas genom litteraturstudier och intervjuer. 

Litteraturstudierna var ett bra stöd vid utformningen av intervjuguider och 

därefter även vid framtagandet av det första utkastet till applikationen. 

http://www.datainspektionen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
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Det har varit vissa svårigheter att finna litteratur som specifikt beskriver 

konstruktion av mobilapplikationer. Det finns mycket äldre litteratur om 

utveckling av användarvänliga datasystem och dataprogram som till viss del kan 

likställas med utvecklingen av användarvänliga mobilapplikationer.  

Via intervjuerna har det framkommit att det finns flera ergonomiska aspekter 

som försvårar arbete via mobilapplikation. Denna aspekt har inte gått att finna 

via litteraturstudierna. 

Det är oklart hur den begränsade tillgången på litteratur har påverkat innehållet i 

denna uppsats. 
 

Styrkor 

De semistrukturerade intervjuerna med fyra presumtiva användare och en 

teknikkunnig ingenjör var mycket värdefulla för att samla in underlag till 

applikationen. Genom att använda intervjuguider säkerställdes en struktur, 

vilken var ett bra stöd då de intervjuades vid olika tillfällen. Att inledningsvis 

testa intervjuguiderna på en kollega var värdefullt för att få en känsla av hur lång 

tid som skulle avsättas för varje intervju samt för att få återkoppling på 

frågornas utformning. 

 

Att ha MTO-perspektiv vid urval av respondenter var en styrka då detta bidrog 

till att faktainsamlingen skedde utifrån flera olika perspektiv. Det var värdefullt 

att hämta in synpunkter från personer med olika bakgrund och erfarenhet.  

Personalen på företagshälsan (M) hade många tankar och synpunkter om att 

använda en mobilapplikation i praktiken, alla var inte övertygade om att en 

mobilapplikation skulle underlätta deras arbete vilket blev en värdefull kunskap 

i det fortsatta arbetet.  

En styrka var att användarna tidigare hade processat sitt arbetssätt och därmed 

var eniga bland annat om en gemensam checklista och rapportmall. Gällande 

deras tankar om att arbeta med stöd av en mobilapplikation var samtliga positiva 

till de övergripande grundfunktionerna med checklista, dikteringsmöjlighet, 

georeferenser och rapportmall (se tabell 4).  

 

Den semistrukturerade intervjumetodiken gav möjlighet för respondenterna att 

utveckla sina svar lite extra och även för författaren att ställa följdfrågor. 

Metodiken medförde att fler variabler kunde fångas upp under intervjuerna, 

respondenterna delgav sina synpunkter om innehållet samt tankar om önskade 

funktioner, vilka har varit en tillgång i framtagandet av utkastet. 

 

En styrka i detta arbete var att redan under utkastfasen intervjua en teknisk (T) 

kunnig visualiseringsingenjör (R5). Han har bidragit med värdefulla tips om 

viktiga funktioner inklusive viktiga idéer om hur en applikation kan användas, 

information som i vissa fall varit svår att hitta via litteraturstudier. Detta stärker 

arbetssättet med att ha flera kompetenser med i utvecklingsprocessen. 
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Det har även varit en styrka att ta med organisationsperspektivet (O) via en 

kund. Intervjun med R6 bidrog till att förtydliga för- och nackdelar med den 

rapport som används på företagshälsan idag ur ett kundperspektiv. Med detta 

som grund har företagshälsans rapportmall används som grundstruktur i utkastet 

till mobilapplikationen. R6 önskade bland annat en mer strukturerad och 

tydligare summering av åtgärdsförslag samt hjälp med prioriteringar. I utkastet 

har det därför lagts till ett fält för en kortare strukturerad sammanfattning av 

resultatet, åtgärdsförslag och prioriteringar. Denna sammanfattning kommer att 

hjälpa den läsare som inte har tid att läsa hela rapporten direkt.   

 

Det har varit en styrka i utvecklingsprocessen att intervjua personer med olika 

relation till arbete med stöd av en mobilapplikation. Med detta arbetssätt kunde 

många olika variabler i form av synpunkter, önskningar och behov fångas upp.  

Arbetssättet stöds i litteraturen där det tydligt framkommer att den iterativa 

metodiken är ett framgångsrikt arbetssätt (Gulliksen & Göransson, 2002; 

Toomingas1, www.av.se; FunkaNu, www.funkanu.se). Även Arbetsmiljöverket 

styrker detta arbetssätt i AFS 1998:5 10§ där det står att ”programvaror och 

system skall vara lämpligt utformade med hänsyn till arbetsuppgiftens krav och 

användarens förutsättningar och behov”. Arbetssättet bekräftas även i 

Arbetsmiljölagens andra kapitel där det står att ”Arbetstagaren skall ges 

möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i 

förändrings- och utvecklingsarbetet som rör hans eget arbete”. 

SHEL(L)-modellen förstärker bilden av att flera faktorer måste samverka för att 

människa, teknik och omgivning skall fungera optimalt och att det är viktigt att 

det finns en viss flexibilitet i teknik och system för att kunna anpassas till olika 

individer (Akselsson, 2010).  

 

Samtliga respondenter var mycket engagerade vilket i sig har varit en styrka. I 

nästa utvecklingsfas är det dock av vikt att fler personer med kompetens och 

yrkeserfarenhet av att utveckla applikationer involveras i utvecklingsarbetet.  
 

Svagheter 

I den här studien intervjuades respektive respondent vid ett tillfälle. Det är en 

svaghet att de inte har fått möjlighet att ha synpunkter på det utkast som tagits 

fram. Det skulle ha kunnat vara fördelaktigt om det hade utformats en prototyp 

som respondenterna hade kunna testa i praktiken. Det hade varit värdefullt att få 

återkoppling gällande användarvänlighet, vad det var som fungerade bra och vad 

som behövde kompletteras och/eller förtydligas. Det skulle även ha varit 

intressant att höra om de upplevde att deras önskemål om funktioner blev 

uppfyllda, samt om det blev som de önskade sig eller om det var någon funktion 

som saknades. 

 

Alla sex respondenter var anställda i samma kommun och samtliga hade 

erfarenhet från arbeten hos andra arbetsgivare. Med detta som underlag 

http://www.av.se/
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bedömdes gruppen vara representativ för respektive yrkeskår och valet gjordes 

att inte i detta skede tillfråga ytterligare personer. Författaren anser att insamlad 

data från respondenterna var relevant och tillfredsställande för framtagande av 

ett första utkast till en mobilapplikation. En utmaning när system tillverkas är att 

olika människor tolkar det de ser och upplever olika beroende på deras tidigare 

erfarenheter.  

Det kognitiva systemet har begränsningar, för att avlasta systemet gör individen 

omedvetet förenklingar av sina tolkningar utifrån de tidigare erfarenheterna 

(Osvalder & Ulfvengren, 2010). Detta första utkast av mobilapplikationen 

bygger på att användaren ska ha kunskap om hur kartläggningar skall 

genomföras. En svaghet i denna utvecklingsprocess kan vara att R1-R4 är 

erfarna inom sina respektive yrken. Möjligen skulle en mer ovan ergonom eller 

arbetsmiljöingenjör ha andra synpunkter på mobilapplikationens funktioner. 

Möjligen finns det behov av flera stödfunktioner för de mindre rutinerade 

användarna, detta bör undersökas senare i utvecklingsprocessen. I nästa skede 

kan det därför vara värdefullt att ta med mer oerfarna respondenter, framförallt 

ur användar- och kundperspektivet. 

 

En svaghet i denna studie kan möjligen vara att det inte har funnits tillgång till 

innehållet applikationen IA som AFA (m.fl.) har gett ut. För att få tillgång till 

innehållet i applikationen krävdes inloggningsuppgifter, endast AFAs kunder 

hade tillgång till dessa. Trots flera försök lyckades inte författaren få fram några 

inloggningsuppgifter. Möjligen hade IA-applikationen kunnat tillföra något i 

detta arbete. 

 

Analyserna i denna studie är delvis subjektiva och bygger på författarens 

bearbetning av materialet. Litteraturstudierna har bidragit med faktakunskaper 

om lagstiftning, systemdesign och människans kognitiva funktioner. Även 

respondenternas synpunkter har beaktats vid analyserna. Trots detta så har de 

slutliga valen och utformningen av applikationen gjorts av författaren som inte 

har någon tidigare erfarenhet av att utveckla mobilapplikationer. 

 

Det hade varit intressant att samverka med andra specialister (till exempel 

interaktionsdesigner, tekniker och/eller systemdesigner) redan i denna första 

inledande fas av applikationsutvecklingen. Det har varit en svaghet att dessa 

kompetenser inte har funnits tillgängliga inom ramarna för denna uppsats som 

omfattar 15 högskolepoäng motsvarande 10 veckors heltidsstudier, vilket 

innebär en begränsning för denna studies omfattning.  
 

7.2 Resultatdiskussion 

MTO-begreppet har genomsyrat denna uppsats som sedan har utmynnat i ett 

första utkast till en mobilapplikation. Det har varit lyckosamt att ta med de tre 

olika perspektiven människa, teknik och organisation redan i början av 
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utvecklingsfasen. Att ha fokus på dessa tre perspektiv har bland annat 

underlättat urval av litteratur och val av respondenter. 

 

Målsättningen har varit att skapa en användarvänlig applikation. För att det 

arbetet skall lyckas fullt ut är det viktigt att ta med fler aspekter, SHEL(L)-

modellen och förståelsen för de kognitiva processerna kompletterar MTO-

perspektivet på ett bra sätt. SHEL(L)-modellen påminner om att 

förutsättningarna för olika individer skiljer sig både gällande egna förmågor och 

andra begränsningar (Akselsson, 2010). Det är av vikt att ta i beaktande hur 

varje enskild person, utifrån de kognitiva processerna, gör egna omedvetna 

tolkningar och skapar egen mening i den information de får. För att 

implementeringen och användandet av en applikation skall fungera i en 

organisation är det viktigt att ha detta i beaktande. Det är viktigt att ha 

förstående för att olika människor har olika förutsättningar för att förstå sig på 

tekniken (Osvalder & Ulfvengren, 2010). Det är därför viktigt att menyer och 

navigationsmöjligheter är tydliga och inte utgör utrymme för tolkning, vilket i 

sig gör mobilapplikationen mer användarvänlig.  

Användarna påverkas även av omgivningsfaktorer det vill säga krav från 

myndigheter och från den egna organisationen. I detta fall styr lagstiftningen 

innehållet i checklistorna.  

 

Ännu en aspekt av MTO-perspektivet är att ledningen på företagshälsan (O) 

kommer att skapa avgörande förutsättningar för om implementering av en ny 

mobilapplikation kommer att lyckas eller inte. Vid implementeringen kommer 

det vara viktigt att ledningen är tydliga med att applikationen skall användas och 

därmed skapar förutsättningar för att medarbetarna skall lära sig den, till 

exempel genom att avsätta tid för inlärning och testning av applikationen. Det är 

även av vikt att ledningen är lyhörd för medarbetarnas synpunkter. Detta är en 

förutsättning för att lyckas behålla ett MTO-perspektiv i företaget (Rollenhagen, 

1997).  

 

En väsentlig skillnad mellan att använda mobilapplikationer jämfört med andra 

dataprogram har framkommit via intervjuerna. Respondenterna påpekade att 

skärmstorleken försvårar arbete via mobilapplikation på grund av sin begränsade 

storlek. Skärmstorleken påverkar läsbarheten negativt och det kan bli svårigheter 

med att skriva in text på grund av det minimala tangentbordet. Denna aspekt, 

med en ergonomisk problematik vid användande av mobilapplikation, har inte 

framkommit i referenslitteraturen. 

Utgångspunkten i detta projektarbete har varit att skapa en mobilapplikation i 

första hand anpassad för iPhone 4 och möjligen iPhone 5 vilket visade sig vara 

en svaghet. Vid fortsatt utvecklingsarbete behöver det tas ställning till om 

applikationen skall konstrueras för andra telefoner med större skärm alternativt 

iPads eller andra läsplattor för att på så sätt stärka användarbarheten, framförallt 

skulle det bli lättare att läsa samt lättare att skriva via ett större tangentbord.  
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Det vore dock bra om användarna kunde få möjlighet att prova en mobiltelefon 

med större skärm alternativt läsplatta som arbetsredskap vid 

arbetsplatskartläggningar innan ett sådant beslut tas. Det finns en risk att 

fördelarna med en större enhet kan vändas till en nackdel då enheten riskerar att 

upplevas som stor och klumpig jämfört med en iPhone 4 eller iPhone 5, detta 

behöver testas. 

 

Möjligheterna med Georeferens kommer att underlätta för användarna eftersom 

det via mobilapplikationen kommer att synas var arbetsmiljökartläggningar har 

genomförts och av vem. Detta innebär att ergonomer och arbetsmiljöingenjörer 

på ett enkelt sätt kan vara uppdaterade på om någon av kollegorna varit på 

samma eller liknande arbetsplats tidigare. Detta skulle vara en stor förbättring 

jämfört med dagens dokumenthantering. Ytterligare en fördel med detta kan 

vara att eventuella problemområden lättare kan lokaliseras genom att det kan bli 

tydligt i översiktsbilden i vilka verksamheter kartläggningar har gjorts och att 

rapporterna är tillgängliga direkt via översiktsbilden.  

 

Funktionen med röststyrning är en styrka i utkastet. Att inläsning av text 

möjliggörs innebär en förbättrad arbetssituation för användarna då de är ute på 

plats hos kunden. De slipper hålla reda på både skrivblock, pennor, checklistor 

och kamera. Att den dikterade texten förs över direkt till rapporten när 

genomgången av arbetsplatsen avslutas och att den sedan kan justeras vid behov 

minskar förhoppningsvis deras administrativa tid. 

 

Det är en styrka att det ges möjligheter till att ta bilder direkt in i applikationen, 

som efter själva arbetsmiljökartläggningen förs över direkt till rätt plats i 

rapporten. Detta kommer att underlätta för användarna genom att minska den 

administrativa tiden eftersom bilderna inte behöver flyttas över manuellt från 

kamera till rapport. Viktigt att bilderna går att rotera (liggande/stående) i 

rapporten vid behov. 

 

Respondenterna från företagshälsan var rutinerade med bred bakgrundskunskap, 

alla hade flerårig erfarenhet av arbete med kartläggningar av 

kontorsarbetsplatser. De utgjorde därmed en relativt homogen grupp där alla 

upplevde stöd av en standardiserad checklista för kontorsarbetsmiljö. 

Standardiserade checklistor kan vara svårare att använda i andra arbetsmiljöer 

som kan skifta mer i sin utformning då andra miljöer oftare ställer högre krav på 

kreativitet och inlevelseorienterad analys av miljön. 

 

Till detta första utkast har den aktuella företagshälsas checklista använts. I nästa 

utvecklingsskede behöver en djupare analys av checklistans innehåll och 

utformning genomföras. Det kan vara av vikt, att med stöd av SHEL(L)-

modellen (Akselsson, 2010) i kommande utvecklingsarbete undersöka hur mer 

oerfarna ergonomer och/eller arbetsmiljöingenjörer skulle uppleva arbetet med 
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stöd av applikationen. Detta för att undersöka om mobilapplikationen eventuellt 

bör utformas annorlunda för att på så sätt utgöra ett stöd för mer oerfarna 

användare. Checklistan borde kunna utgöra ett gott stöd för en mindre rutinerad 

person, med rätt kompetens, som får ett bra stöd i att titta på rätt grundläggande 

saker. Möjligt att checklistan kan bidra till att den ovane personen blir mindre 

fokuserad på att komma ihåg respektive enskilt moment i kartläggningen och på 

så sätt klarar av att vara mer lyhörd och inlevelseorienterad i sin analys. 

 

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 

tydliggörs att arbetsgivaren regelbundet skall göra riskbedömningar, samt vikten 

av att ha tillgång till sakkunnig hjälp utifrån via sin företagshälsa vid behov.  

Ur ett kundperspektiv kommer mobilapplikationen bidra med en tydligare 

rapport efter att rubrikerna har justerats och en sammanfattning har lagts till i 

början av rapporten utifrån önskemål från R6. Rapporten ger ett underlag med 

färdiga riskbedömningar samt ett stöd i hur prioriteringar kan göras vilket 

kommer att underlätta för kundens planering av åtgärder.  

 

Användarcentrerade projekt är tidskrävande men samtidigt avgörande för 

kvaliteten på resultatet. Utmaningen är att alla respondenters önskningar och 

intressen inte kan uppfyllas, samtidigt som applikationen skall passa så många 

från målgruppen som möjligt. För att få en optimal produkt krävs att användarna 

är med kontinuerligt i processen då deras feedback är viktig.  

 

Ur ett MTO-perspektiv finns det fler viktiga aspekter av användandet av 

mobilapplikationer vid arbetsplatskartläggningar. Att använda en modern teknik 

(T) kommer med stor sannolikhet att minska på användarnas (M) administrativa 

tid, jämfört med att dokumentera på sedvanligt sätt med papper, penna och 

kamera. Flera av respondenterna uttryckte att den administrativa delen av arbetet 

var betungande och tidskrävande vilket de var frustrerade över. Det är möjligt 

att personalen på företagshälsan/användarna (M) skulle trivas bättre och vara 

mer tillfredsställda om de fick möjlighet att ägna en större del av sin arbetstid 

till det mer praktiska arbetet.  

En minskad administration skulle i sin tur kunna leda till att det skapas utrymme 

för att göra fler bedömningar, fler arbetsplatser skulle kunna kartläggas och 

därmed göras mindre riskfyllda, vilket i förlängningen skulle kunna leda till att 

färre kontorsarbetande personal drabbas av arbetsrelaterade besvär till följd av 

ogynnsamma arbetsställningar. Detta skulle gynna både kunden (O) genom att 

säkerställa hälsosamma arbetsplatser för medarbetare och aktuell företagshälsa 

(O) genom nöjdare medarbetare samt utrymme för fler kunduppdrag.  

Ytterligare en möjlig positiv effekt skulle kunna vara att kunderna skulle kunna 

erbjudas en billigare tjänst på grund av företagshälsans effektivisering av 

arbetsprocesserna. Detta skulle kunna bidra med att företagshälsan på så sätt blir 

mer konkurrenskraftig på marknaden om applikationen används vilket absolut 

skulle vara en styrka. 
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Den ekonomiska faktorn har inte belysts i denna uppsats. Det är mycket viktigt 

att göra en lönsamhetsanalys innan det fortsatta utvecklingsarbetet fortskrider. 

Det är viktigt att ta reda på förväntade omkostnader, både direkta 

utvecklingskostnader samt en uppskattning av kommande omkostnader för 

underhåll. En uppskattning av tidsåtgången för utvecklingsprocessen bör göras 

tillsammans med någon som är van att utveckla applikationer.  

Det är även viktigt att göra en kalkyl på hur mycket tid användarna förväntas att 

spara in om de använder applikationen. Denna tidsbesparing kan sedan 

omräknas i pengar för att sedan vara ett stöd i motivationsfaktorn för eventuella 

finansiärer. Det har inte funnits utrymme att göra motsvarande kalkyler i denna 

studie vilket har varit en svaghet. Förmodligen kommer målgruppen att behöva 

vidgas för att applikationen ska bli lönsam. 

 

8. SLUTSATSER OCH FRAMTIDA UTVECKLINGSARBETE 

Det finns ett behov av en mobilapplikation för arbetsplatskartläggningar. Den 

stora utmaningen är att skapa en användarvänlig och driftsäker applikation. 

Genom att besvara studiens frågeställningar har ett första utkast till en 

mobilapplikation för arbetsplatskartläggningar av kontorsarbetsplatser skapats. 

Ett flertal viktiga aspekter har identifieras som bör tas med i den fortsatta 

utvecklingsprocessen. 

 

Den iterativa metodiken är framgångsrik vid framtagandet av användarvänliga 

mobilapplikationer. Det är en stor fördel att utveckla alla olika delar 

kontinuerligt eftersom de är beroende av varandra. MTO-perspektivet i 

kombination med den iterativa metodiken har varit en framgångsfaktor i detta 

arbete och det är viktigt att behålla arbetssättet vid den fortsatta utvecklingen av 

applikationen. Arbetssättet stärker utvecklingsprocessen då det grundar sig på 

feedback från användarna och kommer därmed med stor sannolikhet att mynna 

ut i en användarvänlig produkt.  
 

I detta arbete har ett första utkast till en mobilapplikation tagits fram. I nästa 

skede behöver förmodligen alla föreslagna funktioner analyseras av expertis 

inom respektive område. Därefter bör förslagsvis en första prototyp tas fram 

som skulle kunna testas på användarna. Det är av stor vikt att användarna även 

fortsättningsvis får vara med i processen, så att nödvändiga korrigeringar och 

uppdateringar gällande användarvänlighet och funktioner kan göras på ett tidigt 

stadium. 

 

Att utveckla en användarvänlig mobilapplikation är en tidskrävande process. Det 

är viktigt att göra en marknadsundersökning och ekonomisk kalkyl för att ta 

reda på om det går att tillverka en lönsam mobilapplikation. Det är av vikt att 
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undersöka målgrupp samt titta på omkostnader för marknadsföring, försäljning, 

support och uppdateringar. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Intervjufrågor till ergonom/arbetsmiljöingenjör 

på företagshälsan 
 

Arbetsplatskartläggningar 

 
 Hur ofta gör du arbetsplatskartläggningar (i genomsnitt/månad)? 

 

 
 

 Vilken typ av arbetsplatser/arbetsmoment bedömer du i huvudsak? 

 

 

 
 Hur ofta gör du kartläggningar av kontorsarbetsplatser (i genomsnitt per månad)? 

 

 

 
 

 Hur gör du idag för att bedöma arbetsställningar och arbetsrörelser?  

Använder du någon speciell metod? Skattningsskala? Checklista?  

Om ja, vilken/vilka? 

 

 

 

 

Dokumentation 

 
 Hur sker dokumentationen av kartläggningen?  

När? Var? Hur? 

 

 

 
 Hur lång tid lägger du i genomsnitt ner på dokumentationen?  

(Både på plats hos kund och i efterhand i form av rapportskrivning) 
 
 

 

 

 Fotograferar du i samband med arbetsplatskartläggningarna?  

Om ja, hur bifogas bilderna till rapporten? 
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 Genomför du riskbedömningar i samband med arbetsplatskartläggningar av  

kontorsarbetsplatser? 

Om ja: Hur riskbedömer du? Använder du någon speciell mall? Skattningsskala? 

Checklista? 

 
 

 

 Lämnas skriftlig rapport till arbetsgivaren?  

Om ja: Använder du särskild rapportmall/struktur?  

 

 

 

 

Arbetssätt 
 Fördelar med nuvarande arbetssätt? 

 

 

 

 

 Nackdelar med nuvarande arbetssätt? 

 

 

 
 Finns det något som skulle kunna underlätta ditt nuvarande arbetssätt? 

 

 

 

 

Fördjupningsfrågor till intervju efter information om hur Prevents app 

fungerar. 

 
 Kan du se några fördelar med att använda en app som verktyg vid 

arbetsplatskartläggningar? Om ja, vilka? 

 

 

 

 

 Kan du se några nackdelar/farhågor med att använda en app som verktyg vid 

arbetsplatskartläggningar? Om ja, vilka? 

 

 

 

 

 Finns det några specifika funktioner som du skulle önska från en app, som inte har 

nämnts ovan? 
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Bilaga 1b Svar ergonomer och arbetsmiljöingenjör (Människan) 

 

 

Ergonomerna, som är mellan 44 och 61 år gamla, har arbetat med företagshälsa 

mellan sju och tjugofem år. På nuvarande företagshälsan har de arbetat mellan 

2,5 år och nio månader. Arbetsmiljöingenjören har arbetat med företagshälsa i 

trettio år, på nuvarande företagshälsa under de senaste tretton åren. Alla fyra 

känner sig trygga i sina yrkesroller och har vana av att göra 

arbetsplatskartläggningar av olika slag.  

 

Hur ofta gör du arbetsplatskartläggningar? 

Vilken typ av arbetsplatser/arbetsmoment bedömer du i huvudsak? 

 

R1: Gör arbetsplatskartläggningar i kontorsmiljö ca 2 ggr/månad samt 

individbesök 1-2 ggr/vecka. Vid individbesök kan det vara inställningar av 

stolar, utprovning av hjälpmedel till exempel centrerat styrdon/mouse trapper 

etc. I övrigt arbetsplatskartläggningar på äldreboenden, hos personlig assistans 

och i hemvården. 

 

R2: En gång var tredje vecka på gruppnivå. I huvudsak kontorsarbetsplatser men 

även en hel del kartläggningar i kök. 

 

R3: Enstaka gånger per månad på gruppnivå, har många andra typer uppdrag 

just nu. 

 

R4: Mycket sällan/i princR aldrig nu för tiden, ergonomerna sköter dessa 

kartläggningar numera. Har tidigare arbetat mycket med kartläggningar av 

kontorsarbetsmiljöer. Ibland händer det att jag mer specifikt går ut och tittar på 

t.ex. belysningen som kan vara en del av kontorsarbetsmiljön. Jag gör andra 

typer av kartläggningar och mätningar till exempel buller och 

ventilationsmätningar.  

 

Hur gör du idag för att bedöma arbetsställningar och arbetsrörelser? 

Använder du någon speciell metod? Skattningsskala? Checklista? 

 

R1: Checklista som är en kombination av flera checklistor som gruppen använt 

tidigare, bl.a. från Arbets- och miljömedicin i Örebro och Previa. 

 

R2:  -”-. Använder även AFS Belastningsergonomi som stöd vid riskbedömning 

använder rött, gult och grönt som markeringar. 

Använder även AFS för bedömning av höjdnivåer, lyft och drag etc på andra 

typer av arbetsplatser. 
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R3: AFS Belastningsergonomi. Har visserligen checklista som stöd för 

strukturen, men kartläggningarna görs till stor del med min erfarenhet som 

grund. 

 

R4 -- 

 

 

Hur sker dokumentationen av kartläggningen? 

Hur lång tid lägger du i genomsnitt ner på dokumentationen?(Både på plats 

hos kund och i efterhand i form av rapportskrivning) 

 

R 1: Jag tar med ett A4-ark/person med checklista som jag fyller i på plats. 

Inledningsvis har jag en 1h genomgång med hela arbetsgruppen och därefter 

individbesök som i genomsnitt tar ca 30 minuter. När jag kommer tillbaka till 

FHV dokumenterar jag i rapportmall. Tiden för rapportskrivning varierar, om 

det är ett komplicerat ärende som kan en individrapport ta 1h, för hela 

arbetsgrupper tar rapportskrivandet flera timmar. 

 

R2: Rapportmall. Överst en kort sammanfattning. Innehåller även beskrivning 

av aktuellt arbete och åtgärdsförslag. Som bilaga bifogas instruktioner om 

belysning och även var de föreslagna produkterna (t ex stol, styrdon mm) kan 

inhandlas, enligt kommunens avtal. 

Dokumentationen tar 20-30 min på plats, inklusive själva genomgången med 

individen. Totalt mellan 45 min-1h/person. 

 

R3: Skriver stödanteckningar på plats, rapportskrivning då jag kommer tillbaka 

till företagshälsan. 

 

R4 Rapporter skrivs i efterhand. Detta fungerar som allra bäst om jag sitter kvar 

på den aktuella arbetsplatsen och skriver färdigt rapporten. Går jag tillbaka till 

företagshälsan blir jag snabbt involverad i andra arbetsuppgifter, svårare att 

bibehålla fokus och slutföra rapporten där. Om rapporten skrivs i efterhand är 

det viktigt med tydliga anteckningar, lätt att glömma viktiga detaljer. 

Har vissa svårigheter med att anteckna samtidigt som jag tittar på och pratar 

med den kundanställde. 

 

 

Fotograferar du i samband med arbetsplatskartläggningarna? 

Om ja, hur bifogas bilderna till rapporten? 

 

R 1: Fotar med mobilen på plats, bilderna bifogas i rapporten när jag är åter på 

FHV. Bilderna är stora och formatet måste anpassas till rapporten i efterhand. 

 



59 
 

R2: Fotar med mobilen vid behov. Bilder är ett bra stöd för minnet. Bilder 

bifogas rapporten vid behov, framförallt individuella rapporter samt om det 

finns generell problematik i arbetsgrupper som kartläggs. Använder bilder även 

som stöd för det egna minnet inför rapportskrivning eller för att använda i 

teamdiskussioner. 

 

R3: Jag fotar med mobilen, vissa bilder infogas i rapporten. Bilderna kan vara 

ett bra stöd för mig vid rapportskrivandet, för att minnas detaljer hos varje 

enskild person. 

 

R4: Ja. Fotar ofta (men inte alltid) med mobilen på plats, bilderna bifogas i 

rapporten när jag är åter på FHV. 

 

 

Genomför du riskbedömningar i samband med arbetsplatskartläggningar av 

kontorsarbetsplatser? 

Om ja: Hur riskbedömer du? Använder du någon speciell mall? 

Skattningsskala? Checklista? 

 

R1: AFS Belastningsergonomi. Använder färgmarkeringar rött, gult och grönt, 

enligt AFSen. 

 

R2: AFS Belastningsergonomi. Använder färgmarkeringar rött, gult och grönt, 

enligt AFSen. 

 

R3: AFS Belastningsergonomi. Använder färgmarkeringar rött, gult och grönt, 

enligt AFSen. 

 

R4: AFS Belastningsergonomi. Använder färgmarkeringar rött, gult och grönt, 

enligt AFSen. 

 

Lämnas skriftlig rapport till arbetsgivaren? 

Om ja: Använder du särskild rapportmall/struktur? 

 

R1: Vi har utformat en mall för just kontorsarbetsplatser. 

 

R2: Ja, vi har beslutat oss för en gemensam rapportmall för kontorsarbetsplatser, 

både för individ- och grupprapporter. 

 

R3: Ja, den gemensamma rapportmallen 

 

R4: Utför inte dessa kartläggningar för tillfället. 
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Fördelar med nuvarande arbetssätt? 

 

R1: Checklistan ger struktur att följa samt bra överblick. 

 

R2: Checklistan ger en bra struktur, man behöver inte ta de olika delarna i någon 

speciell ordning utan fyller i den vart efter. Det syns tydligt vilka delar som är 

kvar att bedöma. Bra att spara en grupps checklistor och kunna gå tillbaka och 

se hur jag tänkt och hur jag bedömt.  

Har tidigare använt ett vanligt kollegieblock för dokumentation, vilket var 

betydligt svårare att hitta tillbaka till tidigare kartläggningar i – även lätt att 

någon sida missades eller glömdes bort. Svårare att få en överblick. 

 

R3: Har arbetat med nuvarande metodik under alla mina år, känner mig bekväm 

med arbetssättet. Ser inga större hinder. Den checklista vi har fungerar bra som 

stöd för minnet. 

 

R4: -- 

 

 

Nackdelar med nuvarande arbetssätt? 

 

R1: Pappershanteringen 

 

R2: Inga 

 

R3: Tycker att det fungerar bra. 

 

R4: Generellt gällande arbetsplatskartläggningar så har jag vissa svårigheter att 

prata, titta och anteckna samtidigt. 

 

 

Finns det något som skulle kunna underlätta ditt nuvarande arbetssätt? 

 

R1: --  R2:--  R3:-- 

  

R4: Alltid skriva färdigt rapporten när jag är kvar på plats hos kunden, innan jag 

återvänder till företagshälsan. 

 

Instruktion/visning av Prevents app samt tankar om dikteringsmöjlighet och 

även möjlighet till georeferenser. Därefter fortsätter intervjun. 

 

Kan du se några fördelar med att använda en app som verktyg vid 

arbetsplatskartläggningar? Om ja, vilka? 
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R1: Minskad dokumentation och pappershantering. 

 

R2: Alla rapporter lagrade i appen 

 

R3: Överblicken över tidigare rapporter. 

 

R4: Förenklad dokumentation, förmodligen tidsbesparande då 

rapportskrivningen i efterhand borde gå snabbare. 

Kortkommandon alt frasminnen kan kanske underlätta dokumentationen. 

Georeferensen verkar spännande, kan ge en bra överblick. 

 

 

Kan du se några nackdelar/farhågor med att använda en app som verktyg vid 

arbetsplatskartläggningar? Om ja, vilka? 

 

R 1: Små bokstäver, svårt att skriva och läsa via telefonen på grund av liten 

display. En förutsättning för att det praktiska arbetet med en app skall funka är 

att det finns dikteringsmöjlighet. 

Papper ger bättre översikt och därmed bättre kontroll än mobilen. Vid arbete 

med applikation är jag ”utelämnad till tekniken”, svårt att se helheten under 

tiden som kartläggningen pågår. I Prevents applikation fås en pdf-fil då 

arbetsplatskartläggningen är avslutad, och därmed inte går att ändra. Viktigt att 

det går att i efterhand ändra i dokumentet, till exempel via att det går att få ut 

rapporten i wordformat, innan den slutgiltiga rapporten skickas till kunden. 

Georeferens kan bli lite krångligt då det i vissa större hus finns flera olika 

verksamheter. Finns fördelar med Georeferens för de enheter som ligger mer 

enskilt. Skulle vara bra om georeferenserna blev synliga för oss alla i 

arbetsgruppen så att vi får en gemensam bild av var vi varit och gjort 

arbetsplatskartläggningar. 

 

R2: Bläddrandet mellan sidorna. 

 

R3: Liten skärm, synkrävande samt svårt att skriva då tangentbordet är litet. 

Känns vanskligt att vara beroende av tekniken. Vad händer om batteriet tar slut? 

 

R4: Smått att anteckna och läsa då det är små tecken och liten skärm. Behövs 

nog en Rad för att det ska bli någorlunda bra synergonomi. 

Svårt att skriva och/eller diktera under själva genomgången, kanske blir bättre 

om man tränar sig, men tanken på det känns krångligt. 

 

Finns det några specifika funktioner som du skulle önska från en app, som 

inte har nämnts ovan? 
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R1: Fält för riskbedömningen, det vill säga rött, gult och grönt. Viktigt att det 

går att dokumentera flera olika personers resultat under respektive fråga då det 

kan vara individuella skillnader. 

Rekommenderade åtgärder behöver få plats. Viktigt att kunna skriva ytterligare 

kommentarer som tex att kopia på rapporten har skickats till medarbetaren, eller 

vem som ansvarar för nästa steg (ofta chefen) gällande åtgärder. 

 

R2: Snabbval för vanliga kommentarer. Det är inte helt lätt att diktera på plats 

inte heller helt lätt att skriva på mobilen – kanske kan man bli van… 

Georeferenser i olika färger för olika typer av verksamheter. 

Att kunna markera rött, gult, grönt direkt vid kommentaren för respektive 

fråga/undersökningsområde vore kanon och ge en bra överblick. 

Bra med en översiktsbild även i appen – bra om det framförallt syns vilka 

färgmarkeringar som är för respektive område där. Detta är mer viktigt och ger 

mig bättre överblick än att jag ser själva kommentarerna. 

När rapport ska lämnas till kund är det viktigt att det finns utrymme för att 

skriva in uppdraget, uppdragsgivare, bakgrund till uppdraget och bedömningen. 

Viktigt att åtgärdsförslagen blir tydliga. Visserligen kanske vissa åtgärdsförslag 

kan skrivas i kommentarrutan, men det är viktigt med en sammanfattande 

åtgärdsförslag kanske även en hjälp med prioriteringar. Vore bra även vid de 

rubrikerna att ha färdiga förslag (frasminnen) - ungefär som jag gör idag att jag 

tar en gammal rapport, som stämmer med nytt uppdrag, och bara justerar texten 

så att den stämmer med uppdraget. 

 

R3: Nej 

 

R4: Gällande georeferenserna så skulle det vara bra om de gick att filtrera, det är 

bra att se alla arbetsplatser som vi har gjort alla typer av kartläggningar på. Men 

det skulle även vara bra om man kunde filtera fram mer specifikt, till exempel 

alla kartläggningar av buller alternativit kontorsarbetsplatser, så man får en 

överblick över respektive område.  
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Bilaga 2 Intervjufrågor till visualiseringsingenjör (Teknik) 

 

Intervjufrågor till visualiseringsingenjör 

 

 Hur ska ett lämpligt underlag för en mobilapp se ut?  Vad behöver 

underlaget innehålla för information/delar? 

I det skede som du beskriver just nu är din beskrivning och ditt underlag fullt 

tillräckligt för att åtminstone kunna ha en dialog alternativt hålla en 

workshop runt med fler involverade. Ibland har vi haft workshops med 

programmerare, designers, informatörer/copywriters, tänkta användare, 

beställare, etc. Det är egentligen bara fantasin och/eller ekonomin som sätter 

gränser. Men det är viktigt att titta på önskade funktioner och optimera dessa. 

I nästa skede behöver de olika delarna beskrivas tydligare och en steg-för-

steg-skiss på de olika funktionerna och dess olika valmöjligheter bör 

formuleras.  Det behöver även tas ställning till hur formgivningen skall se ut, 

färgval, typsnitt etc. Vilket intryck och budskap vill ni att appen skall 

förmedla. Hur ska användarna uppfatta appen, (mysig och gullig, strikt och 

formell etc). 

 

 Synpunkter på tänkt idé. (Demonstration av Prevents applikation samt 

information om R1-R4´s tankar) Är den genomförbar? Finns det 

korrigeringar som redan nu behöver åtgärdas? 

Tycker absolut att detta är en intressant app som är möjlig att programmera. 

Frågan är målgruppen, ganska dyrt att producera en app för en liten 

begränsad grupp.  Kommer målgruppen att vara villiga att betala för appen, 

eller ska det vara en gratisapp? Ibland väljer man att göra en gratisapp som 

sedan kan kompletteras med extrafunktioner som kostar pengar, s.k. inApps. 

In App Purchase Det här är en djungel som det lönar sig att lägga ner lite tid 

på att göra en marknadsanalys runt betalningsmodell och prissättning. 

Ni behöver ta ställning till vilka som egentligen är målgruppen, misstänker 

att det är fler personer än de fyra på företagshälsan som du beskrev tidigare. 

Du har ju börjat intervjua några tänkta användare, de kan med fördel 

involveras i de olika utvecklingsstegen framöver, allt handlar om tid och hur 

anpassad appen skall vara till just den gruppen. Kanske en ny referensgrupp 

skall bildas? 

Mobilanvändare har som regel inte något större tålamod. För att kunden skall 

vilja ha eran app så behöver den vara användarvänlig, det får inte ta mer än 

maximalt 3-4 tryck innan användaren skall ha hittat det den söker. Om appen 

är för krånglig så kommer den inte att användas. Viktigt att fortsätta 

efterforskningar om målgruppen, så att appen kan formas efter dem. För att 
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en app ska bli bra behöver ni ha koll på målgruppens beteendemönster innan 

appen släpps ut på marknaden. Det är även viktigt att utvärdera 

användarmönster då appen är ute på marknaden. 

 

Det är alltid bra att göra en omvärldsbevakning, så som du har gjort. Appar 

som löser problem som ingen annan tidigare har löst brukar bli populära hos 

användarna. Tvärt om så är det onödigt att lägga ner tid, kraft och pengar på 

en app om det redan finns en som löser samma problematik. Möjligen kan 

man satsa på en app om den löser problematiken på ett ännu bättre och 

smartare sätt. 

 

 Finns andra funktioner som kan bidra till att applikationen blir bättre 

och mer användarvänlig.  

Möjligen skulle ni ta ställning till om länkning till viktiga stödjande 

dokument. 

Ni behöver ta ställning till om appen behöver kunna översättas till flera 

språk, detta är förstås mer tidskrävande. 

Gällande lämplig design så är skärmstorleken avgörande. Ni behöver ta 

ställning till detta. Ska appen finnas tillgänglig både för Android och iPhone 

vad sägs om iPad och andra läsplattor, de kräver dock lite olika 

programmeringar. 

 

 Det har kommit upp flera ideer gällande att utveckla georeferenserna. 

En är att göra färgmarkeringar som symboliserar olika verksamhete tex 

förskola, äldreboende etc ralternativt olika typer av kartläggningar, t.ex. 

datorarbetplatser, buller, ventilation etc. (Det sistnämnda är inte aktuellt 

i detta arbete) 

Georeferenser går visserligen att programmera utan större bekymmer. Jag 

känner mig dock lite tveksam till att hitta en bra lösning för färgmarkeringar.  

Vi lever i en organisation som ständigt förändras, jag vet av erfarenhet att det 

kan vara krångligt att få en bra historik då verksamheter flyttas etc. Detta 

måste kluras lite mer på… 

 

 Gällande diktering och frasminnen är det möjligt? 

Absolut, generellt inga större konstigheter med dessa funktioner. 

 

 Har du redan nu en tanke om tidsåtgången för att producera denna 

applikation? 
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Tidsåtgången är för tidig att uppskatta. Det är ett antal ytterligare saker vi 

behöver ta ställning till innan, som jag nyss beskrev. Vi behöver titta mer i 

detalj på hur innehållet ska se ut vilken grafik som ska ingå, hur designen 

skall se ut med olika valmöjligheter etc. Därefter kan vi ta ställning till hur 

mycket programmering som krävs. Förutom konstruktören/programmerarens 

tid så kommer både designer och kanske en copywriter/informatör att behöva 

involveras, deras tid behöver också räknas in. 

 

Ni behöver mer i detalj beskriva hur checklistan ska se ut och även hur 

designen på rapporten skall vara 
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Bilaga 3 Intervjufrågor till chef angående skriftlig rapport (Organisation) 

 

Intervjufrågor till och svar från chef angående skriftlig rapport  

 

- Har företagshälsan genomfört en kartläggning av kontorsarbetsmiljön på 

din enhet? Om ja, när genomfördes kartläggningen? 

Ja, i december 2014. 

- Har du fått en skriftlig återrapportering efter insatsen?  

Ja, i januari 2015. 

- Var rapportens innehåll lätt att förstå? 

Ja. 

- Vilka fördelar ser du med den rapport du fick? 

Bra att få skriftlig dokumentation. 

En omfattande sammanställning av alla observationer och genomförda 

åtgärder. Bra dokumentation för vårt fortsatta SAM. 

Färgmarkeringarna vid respektive delmoment och person gav en bra 

överblicksbild. 

Bra med instruktion om hur belysningen bör vara upphängd. 

Bra med information om aktuella leverantörer som kommunen har 

avtal med, jag behövde inte leta upp dessa själv på internportalen. 

Rapporten var även ett kvitto på att vår kontorsarbetsmiljö är bra och 

att vi med relativt små insatser kan få den ännu bättre. Många 

justeringar genomfördes direkt vid genomgången med ergonomen. 

- Var det något i rapporten som du skulle vilja förbättra? Fanns det några 

otydligheter? 

Sammanfattningen på första sidan är omfattande där blandas många 

olika delar, kunde ha varit bra att dela in i olika områden, under olika 

rubriker. Till exempel allt som rör skrivbordet under en rubrik nu står 

det om de höj och sänkbara skrivborden i början av sammanfattningen 

och att hårddiskarna som står på borden bör hängas upp står i slutet av 

rapporten. 

Det står att vi bör se över ventilationen, oklart hur och vem jag ska 

vända mig till. Vore bra med kontaktuppgifter även här. 

Under rubriken åtgärder/rekommendationer står det på flera ställen att 

vi eventuellt bör åtgärda till exempel byte av arbetsstol, det känns lite 

diffust. Skulle vilja ha klarare besked, antingen bör vi byta eller inte. 
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Samma sak gällande belysning som är grönmarkerad och där det står i 

kommentaren att vi eventuellt skall flytta takarmaturen något. Skulle 

vilja ha en mer bestämd åsikt, antingen eller. 

o Något som saknas helt? 

Egentligen inte.  

o Fanns det någon onödig information i rapporten?  

Nej 

- Har rapportens innehåll varit ett stöd i det fortsatta arbetsmiljöarbetet?    

Om ja, ge exempel. 

Absolut! Vi har åtgärdat de mest akuta sakerna, övriga delar är lagda i vår 

handlingsplan som följs upp regelbundet. Känns bra med stöd från 

ergonomen. 

Själva ergonomigenomgången för de nyanställda är jätteviktig, jag vill 

säkerställa att alla har rätt förutsättningar för att undvika 

belastningsbesvär. Det är viktigt att vår kontorsarbetsmiljö är så bra som 

möjligt för min administrativa personal som tillbringar huvuddelen av sin 

arbetstid vid sina skrivbord. 
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Bilaga 4 Manual/instruktion för Prevents applikation Checklistor om 

arbetsmiljö Bemanning och uthyrning 
 
 

Följande skärmdumpar utgörs av manualen/instruktionen, för Prevents 

applikation Checklistor om arbetsmiljö Bemanning och uthyrning. 
 

               
Hur gör jag?                Meny                 Ny skyddsrond 

               
 

              
Inaktivera frågor       Besvara frågor               Lämna kommentarer   
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Frågeöversikt               Skapa rapporter            Arkivet 

 

         
Startsidan              Sök               Don´t worry! 
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Bilaga 5 Checklista 
 
 
 
Arbetsmiljö- 

Bedömning 

Kontor 

Grönt Gult Rött 

Stol 

 Individuellt 

Reglerbar 

 

   

Bord 

 Understödsyta 

 Utformning 

 Höj- och sänkbart 

 

   

Bildskärm 

 Avstånd-Höjd- 

Vinkel 

 Upplösning 

 Kontrast 

 

   

Tangentbord 

 Placering 

 Vinkel 

 

   

Pekdon 

 Centrerat 

 Mus 

 

   

Klimat 

 Temperatur 

 Ventilation 

 

   

Syn 

 Glasögon 

 Synundersökning 

 

   

Belysning 

 Allmän 

 Arbets- 

 

   

Övrigt 

 Störande ljud 

 Annat 

 

   

 



71 
 

Bilaga 6 Underlag för riskbedömning  
(ur AFS 2012:2, sidan 37) 
 

 

 
*) Benman.vrerat pedalarbete = bromsen eller kopplingen p. en bil 

Fotman.vrerat pedalarbete = gaspedalen p. en bil 


