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Förord

Under utbildningen på programmet Biomedicin, inriktning fysisk träning har jag förstått hur viktigt 
det är med friskvård på arbetet samt vikten av att ha en bra fysisk hälsa och att ergonomi är viktigt 
både ur ett förebyggande syfte samt utifrån ett långsiktigt perspektiv för att undvika 
belastningsskador. Utifrån detta gjorde jag mitt val att undersöka hur ergonomin såg ut utifrån ett 
hälsoperspektiv på en processindustri i Sverige då mitt intresse för friskvård och hälsa var redan 
stort innan jag började studera på högskolan.

Tack!

Jag vill tacka det företaget som tillåtit mig att genomföra studien, framförallt ett stort tack till 
avdelningen där jag har varit och filmat, lämnat ut enkät samt som genomfört det träningsprogram 
jag satt ihop till er. Projektet skulle aldrig gått att genomföra utan er hjälp.

Ett stort tack till min familj och då framförallt min sambo som stöttat mig när saker inte riktigt gått 
som jag tänkt mig, samt hjälpt mig när jag har haft problem med datorn. Tack Björn.

Även tacka min handledare för goda råd för att uppsatsen skulle bli så bra som möjligt.

Jenny Wikstrand



ABSTRACT

Syftet med detta arbete är att undersöka ergonomins och hälsans förutsättningar på en 
processindustri i Sverige samt att ta fram förslag på förbättringar och ett träningsprogram för 
personalen på industrin. För att minska risken för belastningsskador är det viktigt att individen 
arbetar med ergonomiska arbetsställningar. Om arbetsgivaren förser arbetstagaren med så goda 
förutsättningar som möjligt att tillämpa ergonomiska arbetsställningar samt erbjuda friskvård kan 
kostnaderna för sjukfrånvaro sänkas betydligt. 
Metoder som använts är kortare observationer följt av de ergonomiska uträkningarna OWAS och 
RULA. En interventionsgrupp inom produktionen fick besvara en enkät, som även fylldes i av en 
kontrollgrupp som bestod av administrationspersonal (kontorspersonal). Utifrån resultatet från 
interventionsgruppen skapades ett träningsprogram som personalen skulle genomföra under 
arbetspasset
Studien visade att företaget är en bra arbetsplats. De flesta trivdes bra eller mycket bra och 
frekvensen av belastningsskador var låg. Problemen som fanns i interventionsgruppen förekom 
främst i ländryggen medan problem i kontrollgruppen förekom främst i skuldror och nacke. 
Personalen försöker arbeta i ergonomiska arbetsställningar, men hälften hade inte fått utbildning i 
hur de skulle lyfta, bära och förflytta de föremål som arbetsuppgifterna krävde. Observationen 
visade på vissa riskfyllda arbetsställningar, riskerna verifierades med analyser enligt OWAS och 
RULA. Enkätundersökningen bekräftade att de risker som identifierades utifrån observationerna 
skapade verkliga problem. En utvärdering av träningsprogrammet visade att det var genomförbart 
samt att de flesta tänkt att fortsätta med det.

Nyckelord: Ergonomi, prevention, hälsa.

This thesis considers the ergonomics and the health conditions at a Swedish process industry plant. 
It also includes proposing of improvements in the work environment and the development of a 
trainingprogram for the employees at the industry. It is important that each individual uses 
ergonomic work postures in order to minimize the risk of  cumulative trauma disorder (CTD). If the 
employer provides possibilities for use of ergonomic postures and offer health care, the costs for 
absence due to sickness can be significantly reduced.
The methods used in this study are field observations followed up with modeling using the 
ergonomic modeling methods OWAS and RULA. An intervention group, consisting of people 
working in the production answered a survey. The survey were also answered by a control group 
consisting of people working in the administration. Based on results from the interventiongroup a 
traningprogram designed to deal with the specific issues within the group were also developed. The 
interventiongroup tried this program three times a day at their workplace. 
The overall result showed that the company is a good place to work at. Most of the employees were 
satisfied with there work situation and the frequency of CTD was low. The problems existing in the 
interventiongroup were mainly located in lower back area. While in the controlgroup the problems 
were located in the shoulders and neck. All of the employees tried to use ergonomic postures, but 
half of the employees did not have any education in how to lift, carry or transport the things their 
work demanded. The analysis of the work posture observations showed an increased risk of CTD 
for some of the postures. These results were confirmed using OWAS and RULA methods. The 
survey results confirmed that problems related to the risks pointed out by the observation analysis 
also existed in reality. An evaluation of the trainingprogram revealed that it was viable and most of 
the employees wanted to go on using it. 

Keyword: Ergonomic, prevention, health.
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1. Bakgrund
Ordet ergonomi kan delas upp i två delar, Ergon = arbete och Nomos = lag. Detta kan tolkas som 
ergonomi betyder lagen om hur ett arbete ska utföras. Ergonomi är den del av forskningen som 
utformar verktyg, redskap och arbetsuppgifter så att de anpassas till individernas förmåga och 
begränsningar. Ergonomiskt arbete går ut på att arbetet anpassas efter människan och inte 
människan efter arbetet (Helander 2006). Enligt MacLeod (2003) firade ergonomin 50-årsjubileum 
1999 och är således en relativt ny vetenskap. Denna vetenskap skulle enligt MacLeod ha 
uppkommit under andra världskriget då det insågs att vetenskapen hade utvecklat nya system och 
produkter utan att helt ta hänsyn till hur de skulle användas eller att de skulle passa för individen. 
Allt efter som tiden gick insågs det att produkter och system måste utvecklas under beaktande av 
människan och dess användarmiljön. Detta för att kunna användas säkert och kunna uppfylla dess 
syfte.

1.1 Vad är ergonomi?
Ergonomi är en tvärvetenskap som är tänkt att tillämpas ute på arbetsplatser. Den behandlar ett 
samspel mellan människan och miljön runt omkring henne, både den fysiska, psykiska och sociala 
miljön. Detta samspelet ska sättas in i den tekniska och organisatoriska utformning där 
utgångspunkten är människans behov och hälsa. Grunden i ergonomi är den kunskap vi har om 
individens egenskaper och behov, både på det fysiska och psykiska planet. Dessa ser olika ut för 
olika individer och de ändras även för samma individ över tid (Bjurvald, Peterson 1998). Det är 
viktigt att arbetsplatsen är utformad efter den individ som ska arbeta vid den. Alla individer har 
olika mått och att dessa är grunden till hur arbetsplatsen bör se ut (Prevent 1997). 

1.1.1 Ergonomins tre delområden
Ergonomin är indelad i tre delområden. Systemergonomi är den del där människa och maskiner 
möts och hur samspelet ska byggas upp på bästa sätt. Informationsergonomi/kognitiv ergonomi 
handlar om hur individen uppfattar och tolkar information och är mer psykisk än fysisk. Det tredje 
området är belastningsergonomi som handlar bland annat om hur individen sitter, lyfter och bär 
vilket är sammanlänkat med problem i rörelseapparaten (Bjurvald, Peterson 1998). Det är framför 
allt denna del som kommer behandlas i detta arbete. 

1.1.2 Ergonomiska belastningar 
Det finns olika sorter belastning. Fysisk belastning som påverkar våra muskler, leder, hjärta och 
blodcirkulation. Psykisk belastning där nervsystemet, känslorna, sinnesorganen, minnet och andra 
delar av hjärnans funktioner igår. Tredje belastningsformen består av yttre belastningar, faktorer 
som finns runt omkring och påverkar en person på något sett. Till exempel om en person lyfter 
något tungt så utgör det tunga föremålet den yttre belastningen. Det finns även yttre psykisk 
belastning, så som information från en bildskärm som fladdrar eller ansträngande relationer med 
andra människor. Inre belastning är kroppens svar på den yttre belastningen. Överbelastning är när 
den yttre belastningen blir för stor så skador kan uppkomma. Statisk belastning är när muskler 
arbetar isometriskt. Detta betraktas som ett av ergonomins stora problem då den statiska 
belastningen gör att blodcirkulationen begränsas. Det har visats sig genom vissa studier att lättare 
arbetsbelastningar kan medföra belastningsskador. Muskeln fungerar genom att de muskelfibrer 
som först sätts i arbete även är de som sist tas bort från arbetet och är de fibrer som blir 
överbelastade. Skulle detta hända måste hela musklen få vila helt och hållet för att kunna återhämta 
sig eftersom det är de fibrer som först blir aktiverade som är skadade (Bjurvald, Peterson 1998). 
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1.2 Ensidigt arbete
Det är viktigt att tänka på att ett arbete är omväxlande och inte består av upprepande arbetsmoment, 
vilket kan leda till belastningsskador som tar lång tid att läka. Med upprepande arbetsmoment 
menas ett arbete som är ensidigt där samma eller några få arbetsuppgifter med liknande rörelser 
utförs gång på gång. Arbetscykeln är ofta snabb och tempot är högt. Olika sätt att minska risken för 
skador enligt arbetsmiljöverket är att organisationen ändras för att minska ett upprepat arbete. Detta 
kan innebära fler och längre pauser, variera arbetsuppgifterna genom arbetsväxling / arbetsrotation 
eller nya arbetsuppgifter, planera hur arbetet ska läggas upp eller något annat som passar företaget. 
Lagen om upprepat arbete säger att det inte ska förekomma, men om det inte går att undvika ska 
riskerna minimeras (Arbetsmiljöverket 2007).

Att kunna få bestämma mer själv när det gäller arbetsplanering, upplägg, hur arbetet ska 
genomföras eller hur fort arbetstempot ska vara kan även vara ett bra sätt att minska ett upprepat 
arbete och minska belastningsskadorna. Ett bra socialt samspel på arbetsplatsen har visat ha ett 
samband när det gäller besvär. Det är alltså viktigt att ha ett bra arbetsklimat på arbetet mellan 
arbetstagare – arbetstagare och mellan arbetstagare – arbetsledare (Arbetsmiljöverket 2007).

1.2 Belastningsskador
Det finns fyra olika orsaker till att en belastningsskada uppkommer enligt arbetsmiljöverket. 
Fysiska som består av att arbetet utförs i ett högt tempo, det kan vara statiskt eftersom musklerna är 
spända under en lång tid vilket försämrar blodgenomströmningen. Den andra orsaken är psykiska. 
Muskelspänningar kan uppkomma om en person är stressad, koncentrerad eller kanske har en stor 
press på sig. Detta leder på sikt till skador på muskler och senor. Den tredje orsaken är blandning av 
de fysiska och psykiska orsakerna, dessa två förstärker varann. Om arbetet är statiskt och med hög 
stressfaktor kan detta bidra till att kroppens stresshormon bildas i större utsträckning. Vilket kan 
leda till att kroppens smärtsignaler minskas och personen kan pressa sina muskler mer än vad de tål 
och leder till skador på sikt om musklerna inte får tillräcklig vila. Den fjärde och sista orsaken till 
belastningsskador är förvärrande faktorer. Dessa är ett precisionsarbete, ett arbete som utförs med 
stor kraftinsats, om de föremål som ska hanteras är tunga och eller svåra att greppa. Även psykiska 
orsaker finns med här så som lönesystemet, belönad kvantitet och störningar i produktionen 
(Arbetsmiljöverket 2007). 

1.2.1 Arbetsskyddsstyrelsens råd om ergonomisk tillämpning
Personen kan själv förbättra sin arbetssituation genom att ta reda på vilken som är den rätta 
arbetsställningen för det aktuella arbetet. Att använda de hjälpmedel som finns att tillgå för 
arbetsuppgifterna, skapa möjlighet till återhämtning genom planering av arbetet och att utnyttja de 
pauser som förekommer. Inte minst viktigt är att ställa krav på de maskiner som finns och som ska 
köpas in att de minimerar det ensidiga och upprepande arbetet. (Arbetsmiljöverket 2007) 
Arbetskyddsstyrelsen har tagit fram vissa allmänna råd om hur tillämpningarna av föreskrifterna om 
belastningsergonomi. Arbetsmiljöverket beskriver belastningsergonomin som arbetsställningar, 
arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden som direkt eller indirekt kan påverka hälsan 
i rörelseorganen. Det kan röra sig om hur lokaler eller verktyg är utformade, psykologiska och 
sociala förhållanden samt arbetsorganisatoriska aspekter. Det är inte bra att kroppen utsätts för stor 
belastning under lång tid, lika dåligt är det att kroppen inte utsätts för knappt någon belastning alls 
så som vid till exempel övervakningsjobb. Det gäller att fördela kroppsligt arbete med vila för att 
bibehålla styrka, rörelseomfång och rörlighet. Detta kan sammanfattas i den gynnsamma 
belastningen som kännetecknas av variation och balans mellan rörelse och återhämtning och även 
begränsning av tid. En gynnsam belastning är olika för olika individer då alla har olika 
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förutsättningar. Enligt arbetsmiljölagen ska balansen mellan arbetes krav och människans 
förutsättningar anpassas till människan i första hand. Det går inte att kompensera en dålig 
arbetsmiljö med att träna upp styrka och kondition. Däremot har en individs livsstil betydelse för 
hur individen mår i sitt arbete och hur mycket individen orkar göra på fritiden. Genom att individen 
lever ett hälsosamt liv med motion, bra kostvanor och andra hälsofrämjande vanor kan individen 
hålla sig i god kondition. Arbetsgivaren har skyldighet att regelbundet kontrollera arbetsmiljön, 
planera, genomföra och följa upp verksamhetens arbetsmiljö. Arbetstagaren ska enligt 2 kapitlet 1§ 
tredje stycket i arbetsmiljölagen få möjlighet att vara med i utformningen av arbetssituationen och i 
de förändringar och utveckling som görs i personens arbete (Arbetsskyddsstyrelsen 1998). 

1.2.2 Uppkomsten av fysisk skada
När en fysisk skada uppkommer och den uppskattas som en oväntad och ouppmärksammad serie av 
händelser som leder till en skada hos en individ på arbetsplatsen, eller att en olycka måste hända 
innan det görs något åt situationen, är en kontraktsfråga mellan arbetstagare och arbetsgivare 
(Arbetsmiljöverket 2007). Enligt Salminen (2004) kan arbetstagarna få utbildning i risktänkande. 
Det är viktigt att de då inte enbart får teoretisk information, utan även bildlig information genom 
illustrativa bilder hur personer gör för att undvika olyckor, även att visa hur olyckorna kan inträffa 
för att påpeka vikten av säkerhetstänkandet. Arbetstagarna ska även få träna sig på 
säkerhetstänkandet på olika sätt. S. Salminen säger även att företagen bör skapa en grupp bland 
arbetstagarna som arbetar med säkerhetstänkande då detta är bra prevention i säkerhetstänkandet. 
Att sätta upp mål för säkerheten är också en bra metod. För att inspirera mer är det bättre om målen 
är högt satta, men måste vara genomförbara. 

Westgaard och Winkel (1996) gjorde en studie där de tittade på arbetsrelaterade muskuloskeletala 
belastningar och om det behövs åtgärdas. De upptäckte i sin review att det finns inga väldefinierade 
variabler när det gäller att bedöma fysiska arbetsbelastningar. De som finns kan relatera till 
arbetsplatsdesign, arbetsorganisation eller arbetsuppgiftens biomekaniska krafter. I sin rapport tog 
de enbart upp faktorer som relaterade till biomekaniska krafter. De ansåg att det fanns tre variabler 
som tillsammans kunde öka risken för utvecklingen av muskuloskeletala problem. Dessa var 
exponeringsnivån, upprepningar per tidsenhet och  exponeringens varaktighet. Westgaard och 
Winkel utarbetade en modell (illustration 1) som kopplade samman relationerna mellan fysisk 
arbetsbelastning och den muskuloskeletala hälsan. Mellanliggande steg i denna relation är de 
biomekaniska krafterna som alstrar fysiologisk och psykologisk belastning under kort tid. Många av 
de mekaniska belastningarna orsakar ofta muskuloskeletala skador om de pågår i lång tid.
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Illustration 1: Relationen mellan den fysiska belastningen och den muskuloskeletala hälsan.

1.3 Att implementera ergonomi på en arbetsplats
För att på bästa sätt implementera ett ergonomiskt program på ett företag är det en fördel att 
presentera idén för företagsledningen och därigenom komma åt de anställda. Ofta går det genom 
företagshälsovården eller liknande instanser och då kan det vara svårt att sälja in den idé som vuxit 
fram. Det är lätt att ergonomiprogrammet förfaller om det inte presenteras på ett smart sätt, 
framförallt med en seriös tanke. Det gäller att företaget förstår att det ofta tar lång tid att uppnå 
någon effekt på arbetsplatsen med de ergonomiska programmen då det ofta finns olika skador på 
arbetsplatsen som tar lång tid att läka uppnå någon positiv effekt på. Företaget kan behöva hyra in 
en ergonom eller se till de anställda blir sina egna ergonomexperter. Detta kan enligt Magnusson 
vara ett tecken på hur villiga företaget är att satsa på säkerhet och hälsa för deras anställda. Det är 
viktigt att när de anställda får ett ergonomiprogram att de får lära sig varför det ska göras, inte bara 
hur det ska utföras, för att fånga de anställdas intresse för ergonomi. Om företaget har kommit så 
långt att de anställda har fått ett ergonomiprogram är det viktigt att detta blir en del av 
vardagsrutinen och att företaget involverar hela organisationen i det så de anställa inte känner sig 
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isolerade från hela processen. Det är även viktigt att de anställda förstår konceptet med ergonomi 
och varför det är viktigt med ett bra ergonomiskt beteende. De anställda ska också lära sig se tidiga 
symptom på skador och företaget ska veta om skador och symptom som finns för olika kön, 
åldersgrupper, uppgifter, kroppsdelar, arbetsstationer och olika skift. Den eller de som ska utföra 
ergonomiska förändringarna ska titta på hela arbetsplatsen med alla dess olika arbetsuppgifter och 
även göra små ändringarna som behövs (Magnusson opupl.).

Det är svårt att förändra detaljer i inredning och utrustning. Det är bättre att angripa det genom att 
ge arbetstagaren mer varierade arbetsuppgifter genom att dela in dem i arbetslag som byter 
uppgifter med varann. Ge arbetestagarna ett bredare arbetsinnehåll, längre arbetscykler och 
kontinuerlig kompetensutveckling. Om arbetsuppgifterna blir mer omväxlande blir risken för 
belastningsskador mindre. Det är även bra att lägga vikten på verktygs- och transporthjälpmedlens 
utformning. Att utrustningen ska vara justerbar, vridbar och kan placeras i önskat läge höjd-, längd,- 
sidmässigt. Även göra utrustningen lättåtkomlig och smidig för användning. Det är bra att öka 
kontakten mellan olika arbetsgrupper på företaget och öka samarbetet mellan dem. Detta för att 
trivseln på arbetsplatsen och minska revirtänkandet (Prevent 1997). 

Enligt Angelöv (2002) är det viktigt för att få en bättre hälsa på arbetsplatsen att lyfta fram det 
positiva och hälsosamma på arbetsplatsen. De anställda behöver få vara med att ta fram de 
förändringar som görs och känna sig delaktiga i situationen. Detta påverkar motivationen i en 
positiv riktning och det är detta som är motorn i förändringsarbetet. Förändringarna som görs 
behöver även vara realistiska att genomföra och att individen tror på förändringen. För att skapa 
friska arbetsplatser är det just det friska som ska framhävas och vara utgångspunkten på 
arbetsplatsen. Se över hur det ser ut på arbetsplatsen när det gäller styrkor och tillgångar, identifiera 
det som fungerar bra, vad vill företaget ha mer av, utveckla tydliga, intressanta och rimliga mål där 
alla steg som leder fram mot målen uppmärksammas hur små de än må vara. Det är även viktigt att 
det sker en positiv återkoppling på det positiva som görs och uppmuntrar önskade beteenden och 
färdigheter. Enligt Angelöv påverkar graden delaktigheten och inflytandet på arbetsplatsen den 
negativa stressen. Kan en individ påverka sin arbetssituation minskar den negativa stressen och 
bygger upp en buffert mot skador som negativ stress kan åstadkomma.

1.4 Ergonomi och friskvård
Företagen bör satsa på friskvårdsprogram till sina anställda som mer handlar om välmåendet i 
allmänhet så som kostrådgivning, alkohol och tobaksanvändning, konditionstester mm (Magnusson 
opubl.). Företagen i västvärlden har blivit mer medvetna om vikten av att individen behöver röra på 
sig för att må bra. Detta har lett till att fler och fler företag låster sina anställda utöva fysisk aktivitet 
på arbetstid. Detta är mycket mer vanligt idag än det var för tjugo år sedan enligt Proper, Staal, 
Hildebrandt et al (2002). Samma artikel säger att de företag som har fysisk aktivitet är mer 
hälsosamma och har en reducerad kostnad för ohälsa än de företag som inte har fysisk aktivitet 
(Proper, Staal, Hildebrandt et al 2002).

1.4.1 Införa ett träningsprogram
Om ett träningsprogram i prevensionssyfte ska involvera ergonomiprogrammet bör det genomföras 
flera gånger under ett skift med en utbildad ledare, micropauser och regelbunden stretching. Det är 
viktigt att tänka på när ergonomiprogrammet ska implementeras på arbetsplatsen så det passar in i 
arbetsplaneringen (Magnusson opubl.). 
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1.4.2 Är friskvård lönsamt?
Enligt Andersson, Johrén och Malmgren (2004) är friskvård lönsamt för företagen då en person 
med god hälsa i dagsläget utför sitt arbete med maximal utdelning. Skulle denna person få en sämre 
hälsa finns risk att personen sänker sin utdelning genom ökade sjukskrivningar och utslagning. 
Däremot om personen har en fortsatt god hälsa och dess fysiska arbetsförmåga fortsätter vara god 
kan personen upprättahålla den goda utdelningen. En person som i dagsläget har en sämre hälsa, 
men på sikt får en bättre hälsa och förbättrad kondition ökar sin utdelning vilket leder till ökad 
produktivitet för företaget. Författarna menar då att om företaget satsar på sina anställdas hälsa med 
ett förebyggande underhåll ger detta stor ekonomisk genomslagkraft genom att de anställda får 
bättre eller bibehåller en god hälsa, god kondition vilket leder till en bra fysisk arbetsförmåga. Om 
detta sker minskar risken för belastningsskador, kostnader för rehabilitering och sjukfrånvaro, 
utslagning från arbetsplatsen samt en större effektivitet. 

Ergonomi är viktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Om en individ får belastningsskador 
är detta en stor kostnad för företaget som dels får betala viss av den anställdes sjukpenning och en 
eventuell vikarie. Genom att förbättra ergonomin på företaget kan produktiviteten ökas och många 
olyckor kan förhindras. Enligt arbetsskyddsnämnden får ett företag med bra ergonomiska 
förhållanden en bättre konkurenskraft än andra företag. Ett företag som har ett rykte om sig att ta 
hand om sin personal på ett tillfredsställande sätt har ofta lättare att rekrytera bra personal och 
lättare att behålla den befintliga personalen (Bjurvald, Peterson 1998). 

Att ergonomin är stor inom prevention av muskuloskeletala sjukdomar beror bland annat på att den 
har sagt sig vara kostnadseffektiv när det gäller prevention av muskuloskeletala sjukdomar. Om 
risken för dessa sjukdomar kan reduceras menar Dempsey att det går att associera  längden av 
sjukfrånvaron till denna minskning (Dempsey 2007). MacLeod (2003) menar att det är svårt att se 
att satsningen på ergonomi verkligen lönar sig i reella penningtermer. Lönsamheten är ett 
tredimensionellt beroende på förhållanden av kvaliten på hur kostnadens styrs och tillämpas. På 
arbetsplasten Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB infördes tre timmar friskvård för att förbättra 
personalens hälsa och minska sjukskrivningarna. Friskvårdspassen var schemalagda någon gång 
mitt i arbetspasset under dagen. Ledningen valde att lägga tre timmar i veckan då de ansåg att en 
timme inte var tillräckligt om något resultat skulle uppnås. Dessa timmar var obligatoriska för alla 
och skulle ske på arbetstid (betald). Personalen valde ut de olika aktiviteter som skulle finnas och 
följande valdes; styrketräning på gym, simning alternativt vattengymnastik, promenader - med eller 
utan stavar. På detta vis är träningen styrd av ledningen då de inte kan välja fritt vad de vill göra. 
Efter att denna obligatoriska friskvård infördes har sjukskrivningarna minskat från 8,9 procent (%) 
till 1,1 procent (%). De påpekar att de minskade siffrorna inte beror på att långtidssjukskrivna har 
kommit tillbaka. Dessutom så har de noterat att varje gång någon sjukskriver sig kommer de 
snabbare tillbaka till jobbet. Summan av det hela blev att av de 22 tjänster som fanns på företaget 
har vinsten blivit 469 fler närvarodagrar på jobbet. Detta motsvarar 2 heltidtjänster inom företaget 
(http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=10680. 2007). 

Angelöv (2002) skriver att enligt företagsekonomen Stefan Lundström är friskvård lönsamt och  för 
företagets varje satsade krona skulle ge fem kronor tillbaka. Företagen har börjat inse att det är 
viktigt att satsa på friskvård och de flesta ger de anställda en timmes friskvård i veckan på betald 
arbetstid. Enligt Angelöv räcker inte detta utan det krävs även fler åtgärder för att få ner 
sjukskrivningarna. Andra delar som ingår i ämnet friskvård säger Angelöv är rökning, alkohol, 
fysisk aktivitet, kost, avslappning och droger med flera. 
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1.4.3 Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter
Arbetsskyddstyrelsen meddelar med stöd av 18§ arbetsmiljöförordningen att arbetsplatser, arbeten 
och arbetsmiljöförhållanden ska vara utformade så att riskerna förminskas när det gäller hälofarliga 
eller onödigt uttröttande fysiska belastningar förebyggs. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att 
arbetsplatsen är utformad så det är möjligt för arbetstagaren att arbeta i så gynnsamma 
arbetsställningar och arbetsrörelser som möjligt. Arbetstagaren ska inte behöva arbeta med 
arbetsställningar som kräver återkommande arbeten med vriden och böjd bål, eller att ha händerna 
över axelhöjd eller under knähöjd. Krävs det kraft i ett moment ska detta ske under så gynnsamma 
arbetsförhållanden som möjlig. Arbetsgivaren ska se till att en arbetstagare inte behöver arbeta med 
arbetsuppgifter som är upprepande eller starkt styrt. Krävs arbeten av denna sort ska arbetsgivaren 
se till att arbetstagaren kan byta arbetsuppgifter genom arbetsväxling, arbetsutvidgning, pauser eller 
andra åtgärder som ökar variationen av arbetsuppgifterna. Det ska även finnas möjlighet för 
arbetstagaren att påverka upplägget på arbetet så en tillräcklig rörelsevariation och återhämtning 
kan åstadkommas (Arbetsmiljöverket 2007). 

1.4.4 Arbetsgivarens krav på information till anställd
Arbetsgivaren ska upplysa arbetstagaren om på vilket sätt en arbetsuppgift ska utföras på bästa sätt, 
hur den tekniska utrustningen och hjälpmedlen fungerar. På vilket sätt olämpliga arbetsställningar, 
arbetsrörelser och olämplig manuell hantering kan skada individen, samt vilka de tidiga tecknen för 
överbelastningsskador är. Arbetsgivaren ska även ge arbetstagaren information av det som ska 
hanteras när det gäller vikt, lastens tyngdpunkt, tyngsta sida och när innehållet är ojämnt fördelat. 
Dessutom ska arbetsgivaren se till att arbetstagarna får öva på hur en lämplig arbetsteknik 
genomförs och se till att denna instruktion efterlevs (Arbetskyddsstyrelsen 1998).

Arbetsgivaren ska enligt följande ordning minska riskerna i den manuella hanteringen. Se om det 
finns möjligheter att undvika den manuella hanteringen helt och hållet. Göra en riskkalkyl av 
arbetet och därifrån vidta de åtgärder som behövs när det gäller utformningen av arbetsplatsen.
Att utbilda och informera arbetstagaren så att riskerna minimeras för belastnignsskador. Manuell 
hantering ökar risken för överbelastningsskador i framför allt ländrygg, skuldror och armar. Risken 
ökar om hanteringen görs samtidigt med dåliga arbetsställningar (Arbetskyddsstyrelsen 1998). 

1.4.5 Skadefrånvaro och orsak
Besvär och skador i muskler, senor och leder är den vanligaste orsakerna till att människor är borta 
från sitt arbete. Arbetstagarna upplever att besvären beror på för stora, långvariga eller ensidiga 
belastningar. Detta utgör de största arbetsproblemen. När det gäller anmälningar enligt 
arbetsskadeförsäkringen handlar 40% av överbelastning av kroppen. Det blir dyrt för företag och 
samhället med sjukskrivningar, rehabilitering och störningar i produktionen samtidigt som enskilda 
individer drabbas av värk och i vissa fall livslånga handikapp. Dessa personer hamnar då ofta 
utanför arbetsmarknaden (Arbetskyddsstyrelsen 1998). 

Enligt Gagnon, Delisle och Desjardins (2001) skonas ländryggen om individen vid lyft böjer på 
knäna och lyfter med dem istället för böja på ryggen och lägga belastningen där. Dessutom säger de 
att om en uppgift/arbete utförs i en rät linje mellan skuldror, bäckenet och handgreppet om det som 
greppas samtidigt som skuldrorna är parallella med marken och om möjligt större avstånd mellan 
fötterna. Dessa ställningar minskar på asymmetriska rörelser i L5/S1.
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1.4.6 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Enligt Broberg och Sundin (2005) har antalet sjukskrivningar ökat kraftigt mellan 1997 och 2003, 
från 44 700 till 135 000. Även förtidspensionärerna har ökat kraftigt. Slås dessa båda poster ihop 
motsvarar det år 2003 ungefär 7500 årsarbetare. 2003 kostade sjukskrivningarna staten 44,6 
miljarder kronor och förtidspensionärerna 58,5 miljarder kronor. Broberg och Sundin jämför detta 
med statens kostand för försvaret som detta år låg på 42 miljader kronor. På grund av dessa siffror 
bör staten agera. Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen förebygga ohälsa och olyckor på 
arbetsplatsen. Skulle den anställda ändå drabbas av en sjukdom eller olycka har arbetsgivaren ett 
rehabiliteringsansvar. Om en anställd har vart sjukskriven under minst fyra veckor från arbetet helt 
eller delvis på grund av sjukdom, vart sjuk kortare perioder vid upprepande tillfällen eller om den 
anställde själv begär ska arbetsgivaren upprätta en rehabiliteringsutredning (Broberg och Sundin 
2005). Enligt Dempsey (2007) domineras ergonomin av prevention av muskuloskeletala sjukdomar 
och liknande sjukdomar. Detta angränsar till andra discipliner så som medicin, epidemiologi, 
rehabilitering och arbetsterapi. 

1.5 Ergonomi och arbetstrivsel
En arbetsplats där de anställda får förtroende för det arbete de gör med nya idéer leder till 
arbetsglädje är en grundförutsättning till att skapa arbetsglädje. Övriga delar som skapar 
arbetsglädje är enligt Leslie Yerkes spontanitet, utmaning av individens fördomar, mångfald, tänja 
på gränserna. Även att vara sig själv, lita på processen, kunna skapa egna möjligheter, att få bra 
medarbetare till arbetsplatsen och låta dem använda sitt goda omdöme och att uppmana de anställda 
till ett  fritt tänkande och våga ta risker. Att samarbetet fungerar bra på en arbetsplats är viktigt för 
individens hälsa, ett positivt arbetsklimat och arbetsglädje. Angelöv  nämnde en studie som är gjord 
av Bucholz och Roth där de fann vissa känneteckan för team som var högpresterande. Dessa 
kännetecknen var bland annat att de inblandade skulle ha en tydlig och klar målbild som var 
gemensam, alla skulle ha lika stort ansvar, kommunikation och uppgiftfokusering. Även ledarskapet 
var viktigt och att riktingen skulle ligga framåt i tiden och en vilja till förändring skulle finnas. De 
individuella prestationerna var viktiga, likaså ett snabbt agerande mellan tanke och handling i, ett 
bra samarbete (Angelöv 2002).

Enligt Westgaard (2000) är de viktigaste faktorerna för hälsoergonomer idag att utvecklingen av 
strategier för att utesluta risker associerade med låg biomekanik, psykosociala påfrestningar och 
utvecklingen av strategier för att etablera ergonomiska riktlinjer. 

1.6 Fysisk träning som vuxen
Angelöv (2002) menar att var fjärde vuxen ängar sig åt allt för lite fysisk aktivitet. Skulle detta 
ändras skulle det kunna motverka många av folksjukdomarna. Ryggont är en stor hälsosjukdom 
idag. Detta skulle kunna förebyggas genom mer fysisk aktivitet då många sitter mycket stilla på sina 
arbetsplatster idag. En promenad om dagen på 30 minuter skulle för de flesta räcka för att få en 
bättre hälsa. Det finns till och med träning på recept idag att skriva ut för läkarna. 

1.6.1 Effektiv friskvård
En persons fysiska kapacitet avgör hur mycket en person orkar med att prestera. En person som har 
en dålig kondition har inte samma ork som en person med god kondition. Detta gäller inte bara i 
träningssammanhang utan även under en arbetsdag. Enligt Andersson, Jorén och Malmgren (2004) 
är det allt för många individer som har alltför dålig kondition och där med nedsatt arbetsförmåga. 
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De har beskrivit prestationsförmågan  genom mätningar av förmågan att tillgodogöra sig syre vid 
maximalt arbete. Detta påverkas av hur vältränad människan är och regelbunden fysisk aktivitet 
med något ansträngande träning. Måttet kompletteras med testvärdet som i sin tur är ett effektmått 
där kroppsvikten har betydelse. Utifrån dessa testerna kan sedan utnyttjandegraden räknas fram och 
om en person är relativt vältränad kan den personen ha en utnyttjandegrad på 75 % av den 
maximala syreupptagningsförmågan. En otränad person har bara en utnyttjandegrad på 50 %. Detta 
innebär att både maximal syreupptagningsförmågan och utnyttjandegraden är sämre hos en otränad 
person som hos en vältränad person. Andersson, Jorén och Malmgren har överfört detta resonemang 
till arbetslivet. De menar då att en person som är otränad orkar inte med en fysisk arbetsdag för 
mjölksyran i kroppen stiger redan vid 20 – 25 % av den maximala syreupptagningsförmågan. Detta 
leder till att dessa personer inte klarar av ett fortsatt fysiskt arbete. Av den svenska befolkningen 
som är äldre än 40 år är det många som är fysiskt inaktiva och har en utnyttjandegrad som ligger 
runt 20 - 25 %. Detta motsvarar runt 0,4 liter / minut i syreupptag. För att sova krävs det 0,25 liter / 
minut. Detta visar på att de personer som är otränade inte har en bra syreupptagningsförmåga och 
Andersson, Jorén och Malmgren manar att de klarar knappt av att vara vakna på jobbet. På grund av 
detta är det många personer som känner sig trötta  och utmattade i allmänhet. Skulle de personer 
börja med fysisk aktivitet skulle deras syreupptagningsförmåga öka och då således också få mer ork 
till både arbete och fritid.

1.7 Återhämtning
Att få tid att återhämta sig är viktigt för både den fysiska och psykiska hälsan då dessa kan 
återuppladdas inför följande dags påfrestningar. Detta gör det möjligt för både kroppen och själen 
att orka med förändringar och utmaningar som uppkommer under dagen. Återhämtningen är viktigt 
för det är då individen laddar upp för nya utmaningar och läker kroppen både fysiskt och psykiskt. I 
Angelövs bok ”Friskare arbetsplats” från 2002 står det att Stora Enso Fors AB ändrade om 
skiftschemat så att det blev möjligt för kropp och själv att både återhämta sig och tid till 
uppladdning. Förändringen av skiften ledde även till att de anställda fick större möjlighet att umgås 
med familj och vänner. Detta i sin tur ledde till mindre långtidssjukskrivningar och sex årsarbeten 
tjänades in (Angelöv 2002). Enligt Westgaard och Winkel (1996) är det viktigt att individen får 
tillräcklig tid till återhämtning efter en arbetsdag. Hur lång återhämtningen behöver vara beror på 
hur fysiologiskt utmattad individen blivit av arbetsuppgifterna. Det är viktigt att alla delar från 
illustration 1 sidan 9 får tillräcklig återhämtning för att undvika belastningsrelaterade skador. Ett 
underförstått antagande hos ergonomer och arbetsfysiologer är att om det går att minska utmattning 
kan detta vara en prevention till bättre hälsoeffekter. Detta antages att det leder till minskad 
mekanisk belastning. Alltså sägs det att reducerad utmattning och förbättrad muskuloskeletal hälsa 
har positiva effekter på den muskuloskeletala hälsan trots det inte finns några säkra bevis 
(Westgaard och Winkel 1996).

1.8 Syfte
Syftet med projektet var att ta reda på i vilken utsträckning det brister i belastningsergonomin ur ett 
hälsoperspektiv på en processindustri i södra Sverige och att utarbeta ett förslag på förbättring, samt 
lägga upp ett träningsprogram för arbetstagarna så att risken för belastningsskador minskar och att 
få upp frisktalet. 

14



1.8.1 Frågeställningar
Arbetar personalen på den utvalda avdelningen ergonomiskt?
Har personalen på avdelningen några tendenser till belastningsskador?
Hur ser tendenserna ut för företaget när det gäller belastningsskador och ergonomin?
Satsar företaget på personalens hälsa?
Hur har det fungerat att implementera träningsprogrammet?

1.9 Avgränsningar
Denna studie är enbart koncentrerad till belastningsergnonomi och inte tagit hänsyn till ljus- och 
ljudnivå, klimatet. Inga tester har gjorts på de anställda som hållningsanalyser, fystester eller 
liknande. Det är bara en arbetsgrupp på företaget som har deltagit i studien. 
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2. Metod

2.1 Val av arbetsplats och försökspersoner
Kontakt togs med ett prosessindustriföretag för att se om de var intresserade att deltaga i denna 
studie. Det visade sig att de var mycket intresserade så vi bestämde att examensarbetet skulle göras 
i samarbete med detta företag. I samarbete med företagsledningen valdes en avdelning ut där det 
fanns medarbetare som hade smärtor i olika delar av kroppen som de misstänkte berodde på 
belastningsskador. På denna avdelning arbetade 16 personen. Arbetsgruppen bestod av fyra 
arbetslag som arbetade i fyra skift som varade en vecka vardera. Ett morgonskift (07.00 – 15.00), 
eftermiddagsskift (15.00 – 23.00) och ett nattskift (23.00 – 07.00). Det fjärde skiftet var ledigt. Här 
fanns även en arbetsledare utöver de 16 personerna. Kontrollgruppen bestod av kontorspersonal. 

2.2 Empiriska metoder
Studien bestod av en fysisk observation vilken videoinspelades. Observationerna utfördes på två 
olika skiftlag. Det ena skiftlaget observerades först ena veckan under en timma och sedan under 
ytterligare 1 timma veckan efter. Det andra skiftlaget observerades under en timma andra veckan. 
Tyngdpunkten av filmningen låg på när försökspersonerna utförde de vanligaste uppgifterna på 
skiftet. Även några fotografier togs. Utifrån dessa observationer analyserades arbetsställningarna 
efter värderingsmetoderna OWAS (Owako Workingposture Analysing System) som är en 
mätmetod som mäter lågncykligt helkroppsarbete med last, samt RULA (Rappid Upper Limb 
Assessment) vars tyngdpunkt ligger på övre extremiteten och tar hänsyn till repititivt arbete och om 
individen står på ett eller två ben.

Studien bestod även av en enkätundersökning där enkäten bestod av fyra olika delar (Bilaga 1). Den 
första och andra delen var anpassad efter Nordiska magisterrådets enkät. Första delen handlade om 
försökspersonerna hade smärta eller problem någonstans i kroppen. Den andra delen av enkäten 
handlade om  försökspersonernas psykiska hälsa och hur de trivdes på arbetet. Den tredje delen 
bestod av bakgrundsfrågor (sociodemografiska och omgivningsfaktorer). Den fjärde och sista delen 
bestod av Borg´s CR-10-skala och smärtgubben där försökspersonerna ombads att fylla i de smärtor 
eller problem som tidigare var ifyllda i enkäten för att få en tydligare bild av dem. Enkäten fylldes i 
med försöksledare på plats för att undvika bortfall och för att svara på frågor. Enkäterna till 
administrationsgruppen delades ut till försökspersonerna av personalchefen. Här delades det ut 30 
stycken enkäter och 22 stycken besvarades. Personalchefen distribuerade ut enkäterna till 
administrationsgruppen och  försöksledaren var inte närvarande beroende svårigheter att avsätta 
tillräckligt med tid för att fylla i enkäten gemensamt. Personalchefen ansvarade för att enkäterna 
kom tillbaka. På enkäten fanns mobilnummer om försökspersonerna hade några frågor angående 
enkäten. Dessutom fanns det uppmaning att tejpa ihop enkäten på två ställen för att öka 
anonymiteten på enkäten då personalchefen skulle samla in dem.

Även en enklare ostrukturerad intervju med personalchefen gjordes angående företagets 
friskvårdssatsningar då enkäterna hämtades. Kompletterande frågor och svar gjordes via 
mailkontakt.

Utifrån resultaten som framkom av observationerna, enkäten, analysmetoderna OWAS och RULA 
utformades ett träningsprogram som personalen på avdelningen utförde. Träningsprogrammet 
introducerades för försökspersonerna. Träningsprogrammet var utformat efter de problem som 
upptäcktes av observationernas samt enkätsvarens analyser. Det bestod till största delen av 
rörlighetsövningar för att få igång blodcirkulationen i muskler kring de problemdrabbade 
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kroppsdelarna. En informationsblankett med godkännande om att deltaga och att vara medvetna om 
risker samt kunna avbryta studien när de ville (Bilaga 2) undertecknades av deltagarna och 
försöksledaren. Träningsprogrammet gicks igenom grundligt och vad som var viktigt att tänka på 
inför varje övning påpekades. Försökspersonerna hade även möjlighet att ställa frågor under tiden 
och efter genomgången. Träningsprogrammet (Bilaga 3) bestod av övningar som genomfördes 
under arbetsdagens gång. De tog ca tio minuter att genomföra och skulle genomföras tre gånger 
under arbetspasset. Kände skiftlaget att de inte hann med att göra hela programmet kunde de dela 
upp det. Kravet var dock att det skulle göras enligt de anvisningar som lämnades på 
träningsprogrammet. En gång per pass skulle hela programmet genomföras. Deltagarna skulle fylla 
i en träningsdagbok (bilaga 4) där de markerade om de hade utfört träningen. Träningen skulle pågå 
i fyra veckor. Efter dessa fyra veckor fick deltagarna fylla i ett mindre frågeformulär om det har 
fungerat att genomföra träningsprogrammet (Bilaga 5).
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 3. Resultat
I stort sett såg det bra ut ergonomiskt på denna arbetsplats. Det fanns dock vissa faktorer som 
behövs ändras på för att förebygga framtida belastningsskador. Enkätens hela resultat finns i bilaga 
6.

3.1. Enligt observationer
Följande noteringar gjordes under observationen:
När de anställda skulle sätta fast glaset i traversen var de tvungna att titta upp för att se så att den 
hakade i ordentligt (se bild 1). Detta innebar en arbetsställning med extension av nacken som 
emellanåt varade upp mot en halv minut vilket kan vara skadligt för nacken i längden. Även ryggen 
extenderas något bakåt i detta läge och en påfrestning på ländryggen uppstår. När glasskivorna 
ligger ner på bordet ska det packas in med hjälp av så kallade end-caps. Varje end-capslåda vägde 
cirka 12 kilo. End-caspen tas från en närliggande truck. Den person som tog första end-capsen tog 
den innan bordet med glasskivor hade sänkts ner helt vilket medförde att han var tvungen att lyfta 
högre än om han hade väntat tills bordet var helt nedsänkt. Alltså fick han lyfta närmare axelhöjd än 
nödvändigt (se bild 2).
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Bild 1: Fastsättande av glasskivor i  
traversen. Bild 2: Framtagning av end-caps till inpackningen.



När glaset väl är inpackat i end-capslådan skulle dessa spännas fast. Detta gjordes med hjälp av 
band som dras runt lådan. När dessa skulle placeras in under lådan fick personen böja sig ner vilket 
innebar en böjd rygg. Efter det att glasskivorna är packades in flyttas de till ytterligare ett ställe 
innan de transporteras bort för förvaring. När glaset ställs mot denna ställning behöver personen 
hålla emot glaset med foten så att det hamnar på rätt ställe. Detta innebär att personen står på ett ben 
med kroppen något vriden, vilket innebar att han inte har god balans och att all tyngd belastar ett 
ben (se bild 3). När tre end-capslådor är placerade på detta stället ska de fästas ihop med varann. 
Detta görs med liknande band som de enstaka end-capslådorna. Bandet som ska fästas runt träs över 
lådorna, vilket innebär att personen behöver böja upp nacken för att kunna se vad han gör (se bild 
4). När bandet ska föras in under boxarna behöver personen böja sig ner och sitta på knä eller huk 
för att kunna föra det inunder. 

De anställda arbetar vid ett bord som var 90 centimeter högt. Detta innebär att alla får arbeta vid 
samma arbetshöjd oberoende längd, vilket medför att för de kortaste blir arbetshöjden för hög och 
för de längre för låg.

End-capsen ligger på truckar för att lätt kunna flyttas och vara höj- och sänkbara. För personen som 
höjde och sänkte trucken krävdes en viss tyngd och styrka.

Golvet i fabriken var ett hårt betonggolv vilket frestar på lederna i nedre extremiteten. Vilka skor 
som använts har inte tagits reda på i studien.

19

Bild 4: Packetering tre och tre.Bild 3: Införandet av end-capslådorna till  
mellanstation.



3.2 Enligt enkäten

3.2.1 Kroppssmärtor

3.2.1.1 Ländryggen
På frågan om personalen har haft problem eller ont i ryggen de senaste sju dagarna svarade 27 
stycken aldrig, 8 ibland och 3 ofta. Fördelningen var den samma i produktions- och 
administrationsgruppen. När det gällde de senaste tolv månader svarade 13 stycken aldrig, 20 
stycken ibland och 5 stycken ofta. Fördelningen mellan produktions- och kontrollgrupp kan ses i 
figur 1.

Smärtans varaktighet
Av de som svarat ibland eller ofta på frågan om de har eller har haft problem eller ont i ryggen de 
senaste sju dagarna svarade 7 stycken att de hade ont i timmar, 3 stycken svarade1 – 2 dagar och en 
person att han/hon hade ont hela tiden. Fördelingen mellan produktion och administration kan ses i 
figur 2. 
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Figur 2: Hur länge problemen satt i de senaste sju dagarna.
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Figur 1: Har personalen haft problem eller ont i ryggen.



När det gäller de tolv senaste månaderna var det 14 stycken som svarade någon eller några dagar, 3 
över en vecka, 4 över en månad och en svarade över 3 månader. Fördelningen mellan produktion 
och administration kan ses i figur 3.

Frånvaro från arbetet på grund av smärta
Nio stycken hade aldrig varit borta från arbetet, en person hade 3 - 4 dagar frånvaro och en person 
varit borta mer än 5 dagar. Under de senaste tolv månaderna hade 22 personer inte varit borta från 
arbetet och 3 hade varit borta från arbetet 1 - 4 veckor. Av de som varit sjukskrivna på grund av 
problem eller värk i ryggen arbetade samtliga inom produktionen.

Utlösande och förvärrande faktorer
Vissa rörelser utlöste smärtan. Dessa rörelser var ”lyfta snett, svängkranen, lyfter fel (långt från 
kroppen), terminalarbete, sport, fel sittställning, stress, mycket stillasittande, lyfta, troligen löpning, 
tunga lyft”. Fyra personer har eller har haft problem eller ont de senaste sju dagarna svarade att det 
fanns utlösande faktorer för dessa problem. I de senaste tolv månaderna var det 9 personer som 
svarat att det fanns utlösande faktorer. Förvärrande faktorer var ”lyft snett, lyfter fel (långt från 
kroppen), mycket stillasittande, bilkörning, gräsklippning, tunga lyft, lyfta, kroppsvridning vid lyft, 
troligen löpning”. 
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Figur 3: Hur länge problemen satt i de senaste tolv månaderna..



3.2.1.2 Nacken
På frågan om personalen har eller haft problem eller ont i nacken de senaste sju dagarna svarade 27 
personer aldrig, 7 ibland och 4 ofta. Fördelningen skiljde sig inte mellan produktion och 
administration. När det gällde tolv månader svarade 17 stycken aldrig, 17 stycken ibland och 4 
stycken ofta. Fördelningen mellan produktion och administration kan ses i figur 4.

Smärtans varaktighet
Fem personer hade ont i timmar, 3 stycken personer 1 – 2 dagar och 3 svarade att han/hon hade ont 
hela tiden. Fördelningen mellan produktion och administration kan ses i figur 5. 
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Figur 5: Hur länge problemen satt i de senaste sju dagarna
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Figur 4: Har personalen haft problem eller ont i nacken.



När det gäller de tolv senaste månaderna var det 15 personer som svarade någon några dagar, en 
över en vecka, en över en månad och 4 svarade över 3 månader. Fördelningen mellan produktion 
och administration kan ses i figur 6.

Frånvaro från arbetet på grund av smärta
Ingen hade varit borta från arbetet de senaste sju dagarna. Under de senaste tolv månaderna hade 1 
person varit borta från arbetet 1 - 4 veckor samt en i 1 - 6 månader. 

Utlösande och förvärrande faktorer
Rörelser som utlöste smärta var ”huvudrotation, enformighet, datorarbete, stress, fel hållning, 
monotona rörelser”. De aktiviteter som förvärrar smärta  var ”lyft snett, lyfter fel (långt från 
kroppen), mycket stillasittande, bilkörning, gräsklippning, tunga lyft, lyfta, kroppsvridning vid lyft, 
löpning”. 
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Figur 6: Hur länge problemen satt i de senaste tolv månaderna.



3.2.1.3 Skuldrorna
På frågan om personalen har problem eller haft ont i skuldrorna de senaste sju dagarna svarade 28 
stycken aldrig, 6 ibland och 4 ofta. Fördelningen var densamma mellan produktion och 
administration. När det gällde tolv månader svarade 25 stycken aldrig, 6 ibland och 4 ofta. 
Fördelningen mellan produktion och administration kan ses i figur 7.

Av de som svarat ibland eller ofta på frågan om de har eller har haft problem eller ont i skuldrorna 
de senaste sju dagarna svarade 4 stycken att de hade ont i timmar, 2 stycken 1 – 2 dagar och 4 
svarade att han/hon hade ont hela tiden. Fördelningen mellan produktion och administration kan ses 
i figur 8. 
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Figur 8: Hur länge problemen satt i de senaste sju dagarna.
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Figur 7: Har personalen haft problem eller ont i skuldrorna.



När det gäller de tolv senaste månaderna var det 7 stycken som svarade någon några dagar, 2 
stycken över en månad och 3 svarade över 3 månader. Fördelningen mellan produktion och 
administration kan ses i figur 9.

Frånvaro från arbetet på grund av smärta
Av de som svarat att de har eller har haft problem eller ont de senaste sju dagarna var det ingen som 
behövde vara borta från arbetet. Det samma gällde för tolv månader. 

Utlösande och frövärrande faktorer
Rörelser som utlöste smärtan var ”Monotona rörelser, tunga lyft, massage, datorarbete, mycket 
stillasittande, mycket datorarbete, lyft, hela arbetssituationen, spända muskler i kombination med 
låsningar i bröstryggen, träning på crosstrainer, enformighet,”. Av de som svarat att de har eller har 
haft problem eller ont de senaste sju dagarna var det 6 stycken som svarat att det fanns utlösande 
faktorer och de senaste tolv månaderna var det 7 stycken som svarat ja på frågan. Förvärrande 
faktorer var ”Monotona rörelser, tunga lyft, mycket stillasittande, tangentbordsjobb, mycket 
datorarbete, lyft, datorarbete, enformighet, arbete med datormus”. 

3.2.1.4 Övriga kroppsdelar
Sju respektive tre rapporterade i produktions- respektive administrationsgrupperna problem eller 
värk i armbågen de senaste tolv månaderna. Fem respektive sex stycken i produktionen respektive 
administrationen har haft problem eller ont i handlederna, händerna eller fingrarna de senaste tolv 
månaderna. Fyra respektive sju stycken rapporterade problem eller värk i höfterna. Fördelningen 
när det gäller värk i övriga kroppsdelar totalt var densamma inom respektive produktionen och 
administrationen.
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Figur 9: Hur länge problemen satt i de tolv senaste månaderna.



3.2.2 Arbetstrivsel
De flesta av de anställda trivdes med sina arbetsuppgifter. Det vara bara fem stycken som svarat 
varken eller på frågan, 4 av dessa arbetade inom produktionen.

Jobbet motsvarade förväntningarna enligt över hälften. De allra flesta ansåg att de kunde vända sig 
till sina arbetskollegor om de hade problem.

Det skiljde sig mycket mellan hur nöjda de anställda var med sitt arbete mellan produktionen och 
administrationen. Fördelningen mellan produktionen och administrationen kan ses i figur 10.

De allra flesta trivs med sina arbetskollegor. Det var några fler inom produktionen som svarade att 
de trivs mycket bra med sina arbetskollegor än vad administrationen gjorde. 

Det var fler inom administrationen som ansåg att de hade psykiskt krävande arbete (13 stycken) än 
inom produktionen (4 stycken). 

De flesta trivs med sitt arbete och det fanns inga direkta skillnader mellan produktion och 
administration.

Produktionen var bättre på att prata igenom saker tillsammans än administrationen. Ungefär hälften 
(11 stycken) av administrationen höll inte med eller höll bara delvis med om att de pratade igenom 
saker tillsammans.

Nästan alla inom administrationen ansågs att det det krävs mycket koncentration på arbetet, medan 
bara lite fler än hälften inom produktionen ansåg att deras arbete krävde koncentration. 

På frågan om arbetet innehåller mycket ansvar ansåg ca tre fjärdedelar av produktionen att de hade 
mycket ansvar medan inom administrationen var det nästan alla som ansåg att de hade mycket 
ansvar.
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Figur 10: Jag är nöjd med mitt arbete. 



Hälften av dem som arbetar inom produktion är inte bekymrade över sitt arbete medan hela 70 
procent av administrationen inte är bekymrade. Fördelningen kan ses i figur 11.

Produktion Administration
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5 Håller fullständigt med
4. Håller med mycket
3. Varken eller
2. Håller med lite
1. Håller inte alls med

Figur 11: Jag är bekymrad över mitt arbete.

Över häften anser att deras arbetskollegor accepterar och stödjer deras idéer. Något fler inom 
produktionen håller med om detta än inom administrationen.

3.2.3 Bakgrundsfrågor
Det var totalt 38 stycken som svarade på enkäterna. Av dessa arbetade 16 stycken inom 
produktionen och 22 inom administrationen. Totalt var det 25 män och 12 kvinnor som svarade, en 
enkät var obesvarad på denna fråga. Fördelningen mellan produktion och administration av de som 
svarat kan ses i figur12. 
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Åldersfördelningen var 4 stycken under 30 år, 2 mellan 31 – 40 år, 12 var mellan 41 – 50 år och 12 
var över 51 år. 2 enkäter saknade svar på denna fråga, en från varje grupp. Skillnaden mellan 
produktion och administration kan ses i figur 13.  

De allra flesta har arbetat inom företaget i över 10 år. Inom produktionen hade dock 6 stycken 
arbetat under ett år inom företaget. 

De allra flesta arbetar heltid på företaget. Sju stycken svarade att de arbetar mellan 75 -100 % 
medan hela 31 procent har svarat att de arbetar över 100 procent av en heltid. Tre personer som har 
ett annat arbete och 34 stycken har bara detta arbete. 

De flesta (25 stycken) kör bil till jobbet. Något fler inom produktionen tar sig till jobbet på annat 
sätt, så som cykel, går eller buss.

Fördelningen mellan hur de anställda tränar är relativt jämt fördelad över alternativen som gavs i 
enkäten. Sex stycken tränar inte alls, 10 stycken promenerar några gånger i veckan, 10 stycken 
tränar lite oregelbundet, lite då och då, 8 stycken tränar så de blir svettiga 1 – 2 gånger i veckan och 
4 stycken tränar så de blir svettiga flera gånger i veckan. Fördelningen mellan de produktion och 
administration kan ses i figur 14. 
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Figur 13: Åldersfördelningen
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De flesta (25 stycken) inom företaget anser att de arbetar i ergonomiska kroppsställningar. Alla av 
de som svarat att de tycker arbetet är tungt arbetade inom produktion, 9 stycken, men ingen inom 
administrationen ansåg arbetet var tungt. Det var ungefär hälften som svarade att de kunde arbeta i 
sin egna takt utan att vara beroende av andra både inom produktionen och  administrationen.

Det var hela 18 stycken, alltså hälften som enligt enkäten inte hade fått någon utbildning i hur de 
skulle bära, lyfta eller förflytta de föremål de använder i sitt arbete.  Administrationen anser att 
företaget satsar på de anställdas hälsa mer än vad produktionen anser. Fördelningen och 
korrelationen mellan dessa två frågor kan ses i figur 15.

Femton stycken har ådragit sig en skada under de åren de arbetat  De skador som har förekommit är 
ledbandsskada i arm, nacken, ryggvärk, muskelbristning i arm, brutna ben i fot och hand, skärskada, 
lateral epicondylit, stukad fot, klämskada, klämt bort en bit av en finger, handledsskada, medial 
epicondylit.
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Figur 15: Jämförelse mellan om de anställda anser sig fått utbildning (de tre vänstra stapelparen) och om de anser 
att företaget satsar på de anställdas hälsa (de fem högra stapelparen).



De allra flesta (32 stycken) av de anställda anser att deras allmänna hälsotillstånd är bra. Endast 1 
personerna svarade dåligt. De flesta kände sig inte speciellt stressade. Av de som kände sig 
stressade arbetade de flesta inom administrationen. De flesta sov bra eller mycket bra, men av 
administrationen var det ca 20 procent som sov dåligt eller mycket dåligt. Fördelningen mellan 
produktion och administration kan ses i figur 16.

De flesta av de som arbetade i produktionen svarade att de hade arbetsuppgifter som krävde att de 
stod upp  mer än 5 timmar, bara en hade svarat 3 – 5 timmar. Inom produktionen hade 11 stycken 
svarat 0 timmar, 9  1 - 3 timmar och en person 3 -5 timmar och en över 5 timmar. Vid det motsatta 
förhållandet att arbetsuppgifterna krävde att de satt ner hade 12 stycken i produktionen svarat 0 
timmar, 4  1 - 3 timmar, ingen hade svarat 3 -5 timmar eller över 5 timmar. Inom administrationen 
hade 4 stycken svarat 0 timmar, 2  1 – 3 timmar, 4  3 – 5 timmar och 12  över 5 timmar.
Av de inom produktionen hade 4 stycken svarat att de hade rast en bestämd tid under arbetapasset, 9 
oftast och 3  att de inte hade rast en bestämd tid. Av administrationen hade 8 svarat att de har rast en 
bestämd tid, 6 oftast och 8 att de inte har rast en bestämd tid. De som svarat att de inte tar rast en 
bestämd tid besvarade frågan när de då tar rast med när tid finns och produktionen tillåter, vid 
behov lunchrasten är fast, vid behov, när jag vill, när det passar in i arbetet, när jag har tid, ibland 
måste man jobba på rasten. De anställda återhämtar sig på rasten genom att de antingen kopplar av, 
vilar, äter, fikar, umgås, rör på sig, eller en kombination av ett par av dem, surfar, tänker på annat.
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Figur 16: Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd, hur stressad känner du dig och hur bra sover 
du? 



3.2.4 Korrelationer av stress, hälsa och olika faktorer
Det fanns inga klara samband mellan att känna sig stressad och ha problem eller ont i övre 
extremiteten. Vissa tendenser fanns dock att ju mer stressad personen kände sig dessa oftare hade de 
ont. Se fördelningen i figur 17. 

Vid korrelation mellan individernas uppfattning av sitt allmänna hälsotillstånd och problem eller 
ont i ryggen är tendensen att ju sämre individen mår desto mer problem eller värk har de. 
Fördelningen kan ses i figur 18.
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Figur 17: Korrelation mellan smärtor i övre extremiteten och stress. 1= inte stressad alls, 5= 
mycket stressad

Figur 18: Korrelation mellan det allmänna hälsotillståndet och problem  eller värk i övre 
extremiteten.
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Korrelationen mellan hur mycket personen tränar och dennes allmänna hälsotillstånd visar på att de 
som tränar mår allmänt bättre än de som inte tränar så mycket. Det är ingen av de som tränar så de 
blir svettiga minst 1 gång i veckan som svarat att de mår någorlunda dåligt eller dåligt. 
Fördelningen kan ses i figur 19.

De som arbetar inom administrationen känner sig mer stressade än de som arbetar inom 
produktionen. Fördelningen mellan dessa kan ses i figur 20.
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3.2.5 Korrelation mellan kroppssmärtor och olika faktorer
Korrelationen mellan hur mycket och regelbundet individen tränar och problem eller värk i övre 
extremiteten visar inte så mycket, möjligen någon tendens till att om individen tränar så han blir 
svettig flera gånger i veckan är problemen mindre, men det är inget säkerställt. Fördelningen kan 
ses i figur 21.

Vid korrelationen mellan ålder och problem eller värk i övre extremiteten kunde utläsas att de yngre 
hade mer problem än de äldre. Fördelningen kan ses i figur 22.
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Figur 21: Korrelation mellan hur mycket individen tränar och problem eller värk i övre  
extremiteten.
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Figur 22: Korrelation mellan ålder och problem eller värk i övre extremiteten.



Korrelationen mellan om de anställda har fått utbildning i att lyfta, bära och förflytta föremål som 
används inom arbetet och problem eller värk i övre extremiteten visade på att de som hade fått 
utbildning inom de senaste året hade mer problem eller värk än de som inte hade fått någon 
utbildning. Medan de som hade fått det för mer än två år sedan hade minst problem eller värk av 
alla. Sambandet kan ses i figur 23.
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Figur 23: Korrelation mellan utbildning i att lyfta, bära och flytta föremål och problem eller 
värk i övre extremiteten.



3.3 Enligt RULA
Enligt uträkningarna (se bilaga 7) med RULA blev resultaten annorlunda jämfört med OWAS. Här 
var det flera av arbetsställningarna som behövdes ändras för inte framtida skador och problem ska 
uppstå.

En arbetsställning som ligger i riskzonen är då glasskivorna fästs till en travers för att förflyttas  till 
och från ”bordet” där de ska packas in (se bild 1 sida 18). Enligt RULA fick denna arbetsställning 
siffrorna 6 och 7. Siffran 6 betyder  att det en översyn för en förändring krävs, medan siffran 7 
betyder att en förändring krävs omedelbart. De övriga arbetsställningarna som behöver förändras 
enligt RULA är när end-capsen ska tas från högen med end-caps och föras till glasskivorna (se bild 
2 sida 18). Detta moment gav femmor och en fyra. Med femman menas att det krävs en översyn av 
arbetsuppgiften och en förändring krävs, medan fyran säger att arbetsuppgiften ska ses över och en 
förändring krävs på sikt. Att föra på end-capsen på glaset gav siffran tre vilket betyder att det krävs 
en översyn och förändring på sikt (se bild 5).

När träboxen är ditsatt och ska spännas med spännband behöver end-capsen trixas på plats med 
hjälp av en tång (se bild 6). Denna arbetssituation gav siffran 4. Detta på grund av dels kraften som 
krävs samt att armen extenderas och armbågen flexeras.
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Bild 6: Fastspännandet av spännband, samt förbättring av 
fastsättningen av end-capsen med hjälp av en tång.

Bild 5: Fastsättning av end-caps på 
glasskivorna.



Efter det att glaset är inpackat och förflyttats dit det ska buntas ihop är det en person som med hjälp 
av foten för glaspacken på rätt plats (se bild 3 sida 19). Denna arbetsställning gav siffran 3.

3.4 Enligt OWAS
Vid uträkningen (se bilaga 8) med OWAS var de utvalda arbetsställningarna tillfredsställande och 
behövde inte rättas till förutom i ett fall (bild 1 sida18) fick en tvåa vilket betyder att det behövs 
göras något åt denna arbetsställnig i framtiden, men det är inget akut. 

3.5 Förslag till ergonomiska förbättringar
De arbetsställningar som behöver förändras är framför allt där nacken extenderas. Den ena är vid 
fastsättandet av traversen. Förslag till förändringar här är svårt att komma med. Det krävs större 
kunskap om själva arbetet för att kunna ge bra och genomförbara förslag. Det som föreslås är att 
montera en filmkamera på traversen och en monitor framför individen så att nacken inte behöver 
böjas bakåt för att se vad som händer. Att en person står en bit ifrån för att titta och dirigera, att 
handtaget för att fästa traversen görs längre så att den som ska fästa den kan stå en bit ifrån och se, 
eller att den som ska fästa kliver upp på en pall eller stege föra att slippa böja nacken. Den andra 
situationen då nacken böjs bakåt är när end-capslådorna står på mellanstationen för att packas ihop 
tre och tre. När bandet ska fästas runt lodrätt måste nacken böjas bakåt för att kunna se vad som 
görs. Förslag på åtgärder här är att en av de som arbetar med denna uppgift står på en stege och för 
bandet över glaset. Här kan personen se till att bandet kommer så långt ner att den andra personen 
kan ta emot det. Denna personen kan i sin tur böja på knäna och föra bandet under packen. Under 
tiden går den andra ner från stegen. Vid denna lösning slipper även personen få armarna över 
axelhöjd. Detta är inga optimala förslag.

När glaset har kommit ner på bordet för inpackning ska end-capsen tas fram för inpackningen. 
Dessa plockas fram redan innan bordet har sänkts ner hela vägen, vilket innebar att personen lyfter 
end-capsen högre än nödvändigt och med armarna över axelhöjd. Detta kan undvikas om personen 
väntar tills dess att bordet har sänkts ner hela vägen. När bandet sedan ska fästas runt packen kan de 
anställda tänka på att böja på knäna istället för på ryggen när banden ska föras in under packen. 

När end-capslådan förs till mellanstationen hjälper personen till med ena benet för att få glaset hela 
vägen in till föregående glas. Anledningen till personen använder benet och inte händerna är att han 
styr traversen under tiden detta görs. Detta är ingen bra arbetsställning då personen får dålig balans 
och kroppen blir snedbelastad. Här är det bättre att ta hjälp av hela kroppen och istället föra in end-
capslådorna med höften om personen själv behöver utföra uppgiften Mest optimala är att någon av 
arbetskamraterna hjälper till och för in end-capslådorna intill varann så personen med 
fjärrstyrningen kan ägna sig åt att föra traversen i rätt läge.

Armbågsproblemen kan bero på anordningen vid fastspännandet av spännbandet. Maskinen som 
används då lyfts upp och då ofta långt ut från kroppen, vilket medför en stor belastning för 
armbågen. Om personen ställer sig så han/hon har maskinen framför sig borde belastningen på 
armbågen bli mindre. 
 
Bordshöjden är inte höj- och sänkbar så den kan anpassas till alla som arbetar vid den. Det kan vara 
svårt att göra något åt denna, men om en person är för kort för att arbeta med axlarna avslappnade 
kan en bänk att stå på vara ett tänkvärt alternativ.

Det är positivt att personalen byter arbetsuppgifter mellan varje arbetspass så de inte behöver utföra 

36



samma uppgifter dag ut och dag in. Ett förlag här är att personalen även byter arbetsuppgifter efter 
halva skiftet eller varje rast så de inte behöver utföra uppgifter med stora riskfaktorer under hela 
arbetsskiftet.

Av enkäten framkom att personalen har problem med ryggen. Enkäten och observationen kunde 
visa på tendenser till problemen i rygg och armbåge, så som arbetsställningar och träningsfrekvens. 
Även postural kontroll kan vara faktorer som medverkar till ryggproblem. För att ta reda på vad 
som orsakar problemen borde fystester och hållningsanalys samt kontroll av postural kontroll och 
buktryck göras. Finns det brister här kan träning vara ett sätt att minska besvären.

3.6 Träningsprogrammet
Träningsprogrammet togs fram efter observationens och enkätens resultat. I dessa resultat kunde 
utläsas att det fanns problem i framför allt rygg, men även i nacke, höft och fötter. Det fanns även 
problem i armbågarna, men då det var svårt att träna just dessa togs inga övningar för denna del av 
kroppen med i programmet. Då det skulle vara svårt att implementera ett träningsprogram som var 
fysiskt ansträngande som gjorde personalen svettig valdes ett program som bestod av 
rörlighetsövnigar. Tonvikten lades på övningar som ökade blodcirkulationen samt stretchövningar. 

Att implementera ett lättare träningsprogram på den aktuella avdelningen fungerade bra enligt de 
anställda. Det gick bra att utföra på arbetstid och de flesta har svarat att det inte var svårt att få alla 
att göra det samtidigt. De allra flesta deltog varje dag och vid varje träningspass.

Träningspasset var enligt de flesta roligt att genomföra samt att de flesta ansåg att träningen har 
varit enkel och de har svarat att de tänker fortsätta med träningen även i fortsättningen. De flesta 
ansåg inte att det blivit lättare att genomföra sina arbetsuppgifter. Träningsdagboken som deltagarna 
fick fylla i är i de flesta fall väl ifyllda och stämmer relativt bra överens med vad deltagarna svarat 
på frågeformuläret om hur träningen gått.

3.7 Arbetsgivarens friskvårdssatsningar
Enligt personalchefen framkom det att företaget satsar på personalens hälsa. Företaget erbjuder en 
sjuksköterska som finns på plats tre dagar i veckan, en läkare på plats en dag i veckan samt massage 
på arbetstid. Det finns ett gym på företaget som medarbetarna har fri tillgång till före och efter 
arbetstid. Det finns möjlighet till att få genomgång av maskinerna av ett antal personer i 
Fritidskommittén. Vilken utbildning dessa har inom området har inte framkommit. På gymmet finns 
det en hel del olika maskiner, allt från löpband, motionscykel, "avancerade" maskiner till hantlar. 
Det finns ett friskvårdsbidrag att söka som ligger på 1150 kronor / år om det används på ett speciellt 
gym eller badhus i staden. Går individen till ett annat ställe än de som företaget har avtal med får de 
1000 kronor / år. Personalchefen anser att de är ganska generösa med de begränsningar som finns 
för att det ska räknas som friskvård, bara det inte strider mot skattereglerna.

Företaget ordnar föreläsningar och kurser för personalen som är hälsoanknutna, till exempel yoga, 
Quigong, fotskolan, linedance, nyttig vardagsmat och matlagningskurs. Höstens föreläsning 
handlade om motivation, att börja träna och fortsätta träna. Ett projekt ska dras igång på företaget 
som innebär att det ska finnas en hälsoinspiratör på varje avdelning som ska hjälpa till att få 
personalen mer aktiv och göra reklam för de olika friskvårdsaktiviteter företaget gör.

Företaget anser sig jobba aktivt med rehabilitering. De som varit borta 4 gånger eller mer de senaste 
tolv månaderna kallas till ett rehabmöte. Detsamma gäller om en anställd har varit borta två veckor 
åt gången eller mer. Individen ska vara med på dessa möten där företaghälovården, 
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personalavdelningen, facket samt ansvarig chef deltar. Försäkringskassan kan vara representerad 
vid behov.

Om den anställda känner ett behov av att förbättra sin ergonomi finns företagshälsovården till hands 
och en ergonomisk bedömning av arbetsplatsen görs. Även en sjukgymnast från 
företagshälsovården kan konsulteras vid behov. Företaget anser att ergonomi är viktigt och anser sig 
arbeta löpande med att förbättra det som går att förbättra.
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4. Diskussion

4.1 Metoddiskussion
De metoder som valts i denna undersökning har givit en bra översikt över vilka ergonomiska 
problem som finns på avdelningen som undersökts. Observationerna som gjorts genomfördes bara 
på två av arbetslagen. Detta borde gjorts på alla fyra lag och dessutom under längre period, men 
tidsbristen gjorde att observationerna var tvungna att begränsas. Om enkätundersökningen skulle 
göras om skulle vissa frågor styrkas och vissa läggas till. Intervjun med personalchefen skulle lagts 
upp mer strukturerat och mer tid skulle ägnats åt frågor till arbetsledaren för den grupp som 
undersökningen gjordes på. Valet av ergonomiska uträkningar var tilllfredsdå de täckte in allt som 
behövdes. Metoderna som valts har gjort att syftet har kunnat uppfyllas.

4.2 Resultatdiskussion
Arbetsplatsen som studien är gjord på försöker arbeta utifrån de ergonomiska förhållningssätt som 
finns. Personalen försöker undvika arbetsställningar som är skadliga i den mån det är möjligt. I 
studien framkom att de inom produktionen fanns problem med framför allt rygg och armbåge. 
Problemen med ryggen kan bero på de felaktiga arbetsställningar vilket framkom från 
undersökningen även betonggolvet kan vara en bidragande faktor. Då de anställda står upp största 
delen av skiftet är skorna viktiga. Det har tyvärr inte tagits upp i denna studie om de anställda har 
speciella skor för det aktuella golvet. Ryggproblemen kan även bero på kroppshållning, postural 
kontroll eller svag bukmuskelatur. För att ta reda vad det är som utlöser problemen krävs det 
undersökning av dessa olika tillstånd. De ergonomiska belastningar som produktionen utsätts för är 
framför allt fysiska belastningar genom att de ska lyfta end-capsen, sätta band runt dem och flytta 
glasskivorna med hjälp av traversen till och från packningsstället. Enligt Angelöv (2002) kan 
ryggbesvär minskas med fysisk aktivitet. Jämförs de som inte tränar regelbundet och blir svettiga 
med de som tränar regelbundet och blir svettiga går det urskilja att de förstnämnda i större 
utsträckning svarat att de har problem med ryggen ibland eller ofta. Utifrån detta kan slutsatsen dras 
att om de personer med ryggbesvär börjar utföra regelbunden fysisk aktivitet kan besvären minska. 
Att de inom produktionen hade svarat att de var borta från arbetet på grund av sina ryggproblem 
beror antagligen på att det inte går att arbeta med denna typ av problem vid denna arbetsplats, 
medan det inte alltid hindrar arbetet inom administrationen. Däremot så sitter problemen i längre 
hos administrationen än produktionen, vilket kan bero på att de sitter ner och arbetar.  Ingen av dem 
behövde vara borta en längre tid utan var tillbaka i arbetet inom 4 veckor. Enligt personalchefen blir 
de personer som varit borta fyra gånger eller mer under en tolvmånadsperiod kallade till ett 
rehabmöte med personalavdelningen, företagshälsovården med flera. Detta gäller även de som varit 
borta över två veckor åt gången eller mer. Att personalen inom administrationen har mer problem i 
nacke och skuldror än produktionen beror troligen på arbetsuppgifterna då det är allmänt känt att 
kontorsarbete leder till besvär i nack- och skulderregionen. Däremot sitter smärtan i längre hos 
produktionen när det gäller nack- och skulderproblem. Det är inte lika stor skillnad mellan 
produktionen och administrationen när det gäller övriga kroppen bortsett från armbågarna där 
produktionen är överrepresenterade.

Prevent (1997) ansåg att en arbetsplats ska vara utformad efter den individ som arbetar vid platsen. 
Arbetsplatserna inom produktionen detta företag är inte individanpassade då flera olika individer 
med olika antropometriska mått ska samsas om samma plats. Höjden på bordet de arbetar vid är 90 
centimeter högt och detta ska en person som är 190 centimeter lång arbeta vid samtidigt som en 
som är 155 centimeter lång. Bra är att de inte står vid detta bord under hela arbetspasset och inte 
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utför samma sysslor under varje arbetspass utan växlar mellan att slå in glasskivorna i end-
capslådorna, köra truck och andra sysslor, vilket gör att de alltid får varierande uppgifter. Däremot 
står de anställda inom produktionen mer eller mindre hela sin arbetsdag. Detta antogs från början 
kunnat leda till att de skulle ha mer problem i framförallt nedre extremiteten, men det visade sig inte 
vara så  vid jämförelse med administrationen som tillbringar dagarna sittande. Det var snarare tvärt 
om, de som satt ner hade mer problem än de som stod, bortsett från rygg och armbåge. 

Att ge förslag på förändrade arbetsställningar var inte direkt enkelt. Förslagen på förändringar kan 
vara bra att ta tillsammans med berörd personal. Dels för det är de som har den största kunskapen 
av arbetet samt enligt tidigare forskning som visat på att om personalen är delaktiga i besluten gör 
förändringar enklare att implementera på arbetsplatsen.

De flesta av deltagarna i denna undersökning trivs på arbetet med sina arbetsuppgifter och med sina 
arbetskollegor. Detta visar även genom att många varit anställda på företaget över tio år. Inom 
produktionen var det dessutom många som ansåg att de kunde diskutera igenom olika saker med 
sina arbetskollegor och att de lyssnar på varann. I framför allt produktionen  finns ett bra socialt 
samspel vilket enligt arbetsmiljöverket är viktigt. 

Bästa sättet att implementera ett ergonomiskt program på ett företag är enligt Magnusson (opubl) 
bästa vägen att gå via arbetsledningen. Frågan är om det samma gäller för att införa ett 
träningsprogram. För att få ett träningsprogram att fungera på arbetsplatsen är det enligt Magnusson 
bra om det kan implementeras i själva arbetet och att det genomförs flera gånger om dagen. Som det 
går att utläsa i resultatet har det fungerat bra på denna arbetsplats. Förslaget att genomföra 
träningsprogrammet kom från ledningen och att det dessutom skulle utvärderas hur det fungerat att 
genomföra programmet under arbetstid. Detta kan ha spelat en viktigt roll i genomförandet. De 
förändringar som sker på en arbetsplast måste vara realistiska för att fungera enligt Angelöw 
(2002). Personalen ansåg inte att träningsprogrammet har gjort så att de har lättare att utföra sin 
arbetsuppgifter. En anledning till att det inte blir någon märkbar skillnad kan bero på att det krävs 
mer tid. 

Om belastningsskadorna är omfattande på ett företag leder detta till stora kostnader för företaget 
och även för den anställda. Därför är det viktigt att ta reda på vad som är orsaken till att de uppstår. 
Då orsakerna kan vara många behövs det en större undersökning för att ta reda på detta.

I enkäten framkom det att de som arbetar inom administrationen känner sig mer stressade än de som 
arbetar inom produktionen. De har även angivit att deras arbetsuppgifter kräver hög koncentration i 
större utsträckning än vad produktionen har uppgivit. Inom administrationen finns även tendenser 
till mer problem i nacke och skuldror. Den troliga anledningen till detta är själva kontors- och 
datorarbetet, men även den högre andelen stress som administrationen känner. Stress kan ge 
spänningar i nacke och skuldror. De personer som svarat att de känner sig stressade har även 
uppgivit att deras allmänna hälsotillstånd inte är helt bra. Kvinnor känner sig mer stressade än 
männen i denna studie. Det finns säkert flera orsaker till detta, men  i denna studie tycks 
kombinationen arbetsuppgifter och stress vara den troligaste orsaken. De flesta av kvinnorna i 
studien arbetade inom administrationen och det var inom denna grupp som förekomsten var störst.

Mindre än hälften av personalen ägnade sig åt regelbunden fysisk aktivitet. Andelen som ägnade sig 
åt fysisk aktivitet var fler inom administrationen. Detta är något som företaget skulle kunna ta till 
sig och införa fysisk aktivitet på arbetstid som en satsning på välbefinnande bland de anställda i 
företaget.. Enligt Andersson, Johrén och Malmgren (2004) så kan en person med bättre kondition 
prestera mer och under en längre tid än en person som har sämre kondition. Dessutom kan det 
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minska belastningskadorna. I denna undersökning fanns det tendenser som visade på att de som 
ägnade sig regelbundet åt fysisk aktivitet hade mindre problem med smärtor än de som var mer 
inaktiva. Detta stämmer bra överens med vad som framkommit från andra studier.

Anmärkningsvärt var att hälften inte hade fått någon utbildning i att lyfta, bära eller förflytta 
föremålen som används i arbetet. Många problem med övre extremiteten har utvecklats bland dem 
under 40 år , något som eventuellt kan bero på att de inte har fått utbildning i tillämpad ergonomi 
för sitt yrke. Ergonomi är lika viktigt inom administrationen som produktionen. 
Arbetsskyddsstyrelsen (2007) menar att det är bra om individen själv försöker förbättra sin 
arbetssituation genom att ta reda på den bästa arbetsställningen för arbetsuppgiften, men om detta 
verkligen sker är svårt att säga då så många inte ansåg att de hade fått någon utbildning inom 
ergonomi sedan de började på företaget. I tidigare forskning diskuteras om det är arbetsledningen 
sak att se till så de får god med ergonomi på arbetsplatsen eller att de anställda ska begära 
utbildning. Enligt arbetsmiljöförordningen ska arbetsgivaren se till arbetsplatser är utformade så att 
riskerna minskar när det gäller hälsofarliga och onödigt uttröttande fysiska belastningar. 
Arbetsgivaren ska även upplysa arbetstagaren om hur arbetet utförs på bästa sätt samt vilka om 
arbetsställningar som anses olämpliga enligt arbetsmiljöförordningen.

Företaget skulle kunna satsa mer på personalens hälsa enligt produktionen där bara 30 procent 
håller med om att det sker satsningar på hälsan. Inom administrationen är det fler som anser att 
företaget satsar på hälsan hos personalen. Att det är så stora skillnader kan bero på att de inom 
administrationen arbetar nära personalgruppen fysiskt, medan produktionen ligger i en annan del av 
anläggningen Kanske borde de som har ansvar för hälsofrågorna visa sig lite mer ute bland de som 
arbetar inom produktionen och få dem mer involverade i företagets satsningar på personalens hälsa 
och välbefinnande. En förbättring kommer troligen ske då företaget kommer igång med satsningen 
av hälsoinspiratörer. Enligt tidigare forskning har det visat sig att en bra hälsa har betydelse för hur 
mycket individen orkar arbeta och för att bibehålla erfaren personal. Personalavdelningen är 
intresserade av de anställdas hälsa vilket bland annat visade sig i att de var mycket positiva till 
denna undersökning om ergonomi och välbefinnande på en av företagets avdelningar. Även 
arbetsledaren på den aktuella avdelningen har varit positiv till undersökningen Enligt 
företagsledningen försöker de satsa på de anställdas hälsa genom att ge friskvårdsbidrag, 
föreläsningar och andra arrangemang med hälsa som tema. 

Att hinna återhämta sig och vila upp sig under sin arbetsdag är viktigt för att orka hela dagen. 
Raster är således viktiga. Enligt denna undersökningen tar över 80 procent av produktionen rast på 
eller oftast på en bestämd tid, medan motsvarande andel inom administrationen är 65 procent tar 
rast på en bestämd tid. Att produktionen kan ta rast en bestämd tid eller oftast på en bestämd tid 
beror troligen på att deras arbete är relativt flexibelt och de kan gå iväg när de ska ta rast utan att det 
påverkar arbetets genomförande. För administrationen kan det uppstå saker som hindrar dem från 
att gå ifrån och ta rast när de tänkt sig. Telefonen ringer, något som ska vara klart före en viss tid, 
eller något annat som skjuter på rasten. Produktionen har rast 1 timme under skiftet och den är 
oftast uppdelad på tre raster. En längre lunchrast och två kortare fikaraster. De flesta äter, fikar och 
umgås på sina raster. Det var få som var ute och rörde på sig under rasten. Det skulle troligen vara 
bra för fler av dem att komma ut i friska luften och röra på sig under rasten, då framförallt de som 
arbetar inom administrationen och sitter mycket stilla.

Något förvånande var att de yngre individerna har mer problem med nacke och rygg än de äldre. 
För att förklara detta krävs en större utredning än denna studie. 
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4.1 Svar på frågeställningarna
Arbetar personalen på den utvalda avdelningen ergonomiskt?
Alla fyra mätinstrumenten visade att det fanns arbetsuppgifter som inte är ergonomiska i den 
studerande arbetsgruppen. Observationerna, RULA och OWAS visade att vissa arbetsställningar 
inte var ergonomiska och enkäten visade att personalen har problem med framförallt ländryggen 
och armbågen vilket kan tyda på oergonomiska arbetsställningar.

Enligt personalen själva anser de att de arbetar med ergonomiska kroppsställningar. 

Har personalen på avdelningen några tendenser till belastningsskador?
Det fanns vissa tendenser till belastningsskador hos produktionen i ländrygg och armbåge. Det var 
även några som hade besvär med de övriga kroppsdelarna, men de var få. 

Hur ser tendenserna ut för företaget när det gäller belastningsskador och ergonomin?
Tendensen för företaget och tendenser till belastningsskador är att det förekommer inom 
produktionen i rygg och armar. Beror ryggbesvären på arbetssituationen kan de troligen tillskrivas 
då de extenderar nacken, vilket även medför att ryggen extenderas samt det hårda golvet.

Inom administrationen är besvären förlagda till nacke och skuldror. Detta är inte förvånande då det 
är vanligt med belastningsskador i skuldror och nacke hos individer med kontorsarbete. 

Från denna undersökning framkom att företaget inte arbetade mycket med ergonomi. Detta visade 
sig i enkätundersökningen enligt vilken många inte ansåg sig ha fått någon utbildning i hur de 
skulle arbeta ergonomiskt samt att det var många som hade fått det för mer än två år sedan. 
Företaget erbjöd de anställda att få hjälp med ergonomin om de själva ville ha det, men det var inget 
som erbjöds om inte den anställda frågade efter det.

Satsar företaget på personalens hälsa?
Enligt företagsledningen satsar företaget på hälsa och detta anses även av de som arbetar inom 
administrationen, medan de som arbetar i produktionen inte anser att företaget satsar på personalens 
hälsa i samma utsträckning. 

Hur har det fungerat att implementera träningsprogrammet?
Enligt frågeformuläret som personalen fick fylla i efter fyra veckor har det gått mycket bra att 
implementera träningsprogrammet. De flesta har utfört träningen de flesta av träningstillfällena, 
samt tyckt det var roligt och enkelt att utföra. Alla utom en sa att de tänkte fortsätta med träningen 
även i fortsättningen med programmet. 

4.2 Felkällor
Själva observationerna gjordes under tre timmar. Det hade krävts observationer på  minst ett par 
dagar för att kunna dra några starka slutsatster. Under den korta tiden observatören var på plats samt 
att deltagarna visste syftet med observationen kan troligen medföra att deltagarna ansträngde sig 
mer att få ergonomin se bättre ut än den normalt är. Observationerna utfördes enbart på två av 
arbetslagen inom arbetsgruppen. När enkäterna fylldes i fanns forskaren på plats för att besvara 
eventuella frågor för tre av arbetsgrupperna inom produktionen, en grupp samt 
administrationsgruppen besvarade enkäterna utan forskarens närvaro. Detta kan ha bidragit till 
missuppfattade frågor och eventuellt bortfall på vissa frågor. 
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5. Slutsats
Företagsledningen anser sig vara mån om personalens hälsa. Den administrativa delen av företaget 
ansåg att företaget satsade på personalens hälsa medan färre inom produktionen ansåg det. Detta 
borde företagsledningen ta till sig genom att informera produktionen mer aktivt vilka satsningar på 
hälsa som görs i företaget. Utifrån resultaten är arbetsplatsen ett bra ställe att arbeta på, 
arbetstagarna trivs mycket bra och de stannar länge på arbetsplatsen. De har ett gott arbetsklimat 
och är nöjda med det de gör. Utbildning i att arbeta med ergonomiska arbetsställningar inom 
respektive avdelning är något som företaget borde satsa på då hälften inte anser sig fått någon 
utbildning i hur de ska lyfta, bära eller förflytta de föremål som används i arbetet. 

Det finns ett fåtal arbetsställningar som enligt studiens resultat är riskfyllda och behövs ändras på 
inom en snar framtid. Personalen inom produktionen har vissa problem med ländrygg och 
armbågar, vilket eventuellt kan härleda från de riskfyllda arbetsställningarna. 

Fortsatt hälsoarbete inom företaget kan omfatta fysisk aktivitet på arbetstid. Förslag kan vara 
promenader och tillgång till gymmet som finns på industrin under arbetstid. Då det finns ett gym på 
företaget är detta ett perfekt sätt att få de anställda mer aktiva genom att införa personliga 
träningsprogram. Detta kan kombineras med viss träning på fritiden som inkluderar förbättring av 
kondition och uthållighet med hjälp av raska promenader, cykling, simning eller löpning.  

De slutsatser som är dragna utifrån undersökningen går enbart att tillämpa på just denna grupp som 
undersökningen avser. Resultatet går inte föra över på de andra grupper inom företaget eller 
liknande grupper på andra företag.

6. Fortsatt forskning
Studien visar att det finns behov av en grundligare undersökning då det finns tendenser till olika 
problem och smärtor. För att ta reda på varför olika problem och smärtor uppstår skulle olika tester 
så som hållningsanalyser, fystester, kontroll av postural kontroll samt bukmuskulaturen på de 
anställda kunna genomföras för att utesluta att det är arbetsbelastningen som orsakar problemen. 
Skulle det visa sig att vissa av de anställda har vissa brister kan speciella träningsprogram upprättas 
för att komma tillrätta med problemen. 

Även en större studie som omfattar alla avdelningar skulle vara positivt att göra för att  minimera 
företagets sjukfrånvaro på grund av belastningsproblem. Denna större undersökning skulle 
innehålla enkäter, observationer samt tester. 

Se över andra aspekter av ergonomin så som ljus, ljud och klimat inne på fabrikensamt att sätta in 
punktinsatster där problem upptäcks, till exempel hos de yngre som har mer problem. Även de inom 
administrationen behöver specialinsatser för nacke och skuldror.

43



Referenser
Böcker
Andersson Gunnar, Johrén Anders, Malmgren Sture (2004). Effektiv friskvård Lönsammare företag. 
3:e upplagan. Kristianstads Boktryckeri AB. Prevent. Stockholm

Anglöw Bo (2002). Friskare arbetsplaster. Studentlitteratur. Lund

Bjurvald Mats, Peterson. Nils F (1998). Ergonomi. Sjuhäradsbygdens tryckeri AB. Borås

Helander Martin (2006). A guide to human factors and ergonomics. CRC Press, Taylor & Francis 
group. Boca Raton

Peterson Lars, Renström. Per (2003).  Skador inom idrotten. Bokförlaget Prisma. Stockholm

Artiklar
Dempsey Patrick G (2007). Effectiveness of ergonomics interventions to prevent muscukoskeletal  
disorders: Beware of what you ask. International Jornal of Industrial Ergonomics 37 Pages 167 – 
173

Gagnon Michaline, Delisle Alain, Desjardins Pierre (2002). Biomechanical difference between best  
and worst performance in repeated free asymmetrical lifts. International Jornal of Industial 
Ergonomics 29 Pages 73 – 83

MacLeod Iain S (2003). Real world effectiveness of Ergonomic methods. Applied ergonomics 34 
Pages 465-477.

Magnusson Marianne (Opubliserad artikel). Implementing the optimal ergonomics programme in  
industry

Proper Karin I, Staal Bart J, Hildebrandt Vincent H, van der Beek Alalrd J, van Mechelen Willem 
(2002). Effectiveness of physical activity programs at worksites with respect to work-related 
outcomes. Scand J work environ health, 28(2) Pages 75 – 84

Salminen S (2004). International encyclopedia of the social & behavioral science. Pages 16598-
16604

Hemsidor
http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=10680. 2007

Broschyrer
Arbetsmiljöverket (2007). Ensidigt upprepat arbete ska minska. ADI 619. Arbetsmiljöverket

44

http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=10680


Innehållsförteckning bilagor

Bilaga 1 Enkät

Bilaga 2 Information till försökspersoner

Bilaga 3 Träningsprogram 

Bilaga 4 Träningsdagbok

Bilaga 5 Frågeformulär om träningsprogrammets genomförande

Bilaga 6 Enkätsammanfattning

Bilaga 7 RULA

Bilaga 8 OWAS

45



Bilaga 1 Enkät
Kroppssmärtor
Denna enkät börjar med lite frågor angående olika smärtor och problem vi kan ha i vår kropp. Den är uppdelad på 
ländryggen, nacken, skuldrorna och övriga kroppsdelar.  Du blir tillfrågad om du har eller har haft några problem 
på dessa ställen. 
Ländryggen

1. Har du haft ont / problem i ryggen? (svarar du ”aldrig” här kan du fortsätta på nästa blad)

Under de senaste sju dagarna Under de senaste 12 månaderna
□ Aldrig □ Aldrig
□ Ibland □ Ibland
□ Ofta □ Ofta

2. Hur länge brukar smärtan / problemen sitta i?

Under de senaste sju dagarna Under de senaste 12 månaderna
□ Timmar □ Någon/några dagar
□ 1-2 dagar □ Över en månad
□ Hela tiden □Över tre månader

3. Hur länge behövde du vara borta från arbetet när du hade ont / problem?

Under de senaste sju dagarna Sammanlagt under de senaste 12 månaderna
□ Ingen □ Ingen
□ 1-2 dagar □ 1-4 veckor
□ 3-4 dagar □ 1-6 månader
□ Mer än 5 dagar □ Mer än 6 månader

4. Finns det någon aktivitet eller rörelse som utlöser smärtan / problemet?

Under de senaste sju dagarna Under de senaste 12 månaderna
□ Ja □ Ja
□ Nej □ Nej

Om jag, vilken:_________________________________________________________________
                       
5. Är det någon aktivitet eller rörelse som förvärrar smärtan / problemet?

Under de senaste sju dagarna Under de senaste 12 månaderna
□ Ja □ Ja
□ Nej □ Nej

Om jag, vilken:_________________________________________________________________
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Nacken

1. Har du haft ont / problem i nacken? (svarar du ”aldrig” här kan du fortsätta på nästa blad)

Under de senaste sju dagarna Under de senaste 12 månaderna

□ Aldrig □ Aldrig

□ Ibland □ Ibland

□ Ofta □ Ofta

2. Hur länge brukar smärtan / problemen sitta i?

Under de senaste sju dagarna Under de senaste 12 månaderna

□ Timmar □ Någon/några dagar

□ 1-2 dagar □ Över en månad

□ Hela tiden □ Över tre månader

3. Hur länge behövde du vara borta från arbetet när du hade ont / problem?

Under de senaste sju dagarna Sammanlagt under de senaste 12 månaderna

□ Ingen □ Ingen

□ 1-2 dagar □ 1-4 veckor

□ 3-4 dagar □ 1-6 månader

□ Mer än 5 dagar □ Mer än 6 månader

4. Finns det någon aktivitet eller rörelse som utlöser smärtan / problemet?

Under de senaste sju dagarna Under de senaste 12 månaderna

□ Ja □ Ja

□ Nej □ Nej

Om jag, vilken:_________________________________________________________________
                       
5. Är det någon aktivitet eller rörelse som förvärrar smärtan / problemet?

Under de senaste sju dagarna Under de senaste 12 månaderna

□ Ja □ Ja

□ Nej □ Nej

Om jag, vilken:_________________________________________________________________
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Skuldra

1.Har du haft ont / problem i skuldrorna/axlarna? (svarar du ”aldrig” här kan du fortsätta på nästa blad)

Under de senaste sju dagarna Under de senaste 12 månaderna

□ Aldrig □ Aldrig

□ Ibland □ Ibland

□ Ofta □ Ofta

2. Hur länge brukar smärtan / problemen sitta i?

Under de senaste sju dagarna Under de senaste 12 månaderna

□ Timmar □ Någon/några dagar

□ 1-2 dagar □ Över en månad

□ Hela tiden □ Över tre månader

3. Hur länge behövde du vara borta från arbetet när du hade ont / problem?

Under de senaste sju dagarna Sammanlagt under de senaste 12 månaderna

□ Ingen □ Ingen

□ 1-2 dagar □ 1-4 veckor

□ 3-4 dagar □ 1-6 månader

□ Mer än 5 dagar □ Mer än 6 månader

4. Finns det någon aktivitet eller rörelse som utlöser smärtan / problemet?

Under de senaste sju dagarna Under de senaste 12 månaderna

□ Ja □ Ja

□ Nej □ Nej

Om jag, vilken:_________________________________________________________________
                       
5. Är det någon aktivitet eller rörelse som förvärrar smärtan / problemet?

Under de senaste sju dagarna Under de senaste 12 månaderna

□ Ja □ Ja

□ Nej □ Nej

Om jag, vilken:_________________________________________________________________
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Övriga kroppsdelar

Har du under de senaste tolv månaderna haft problem (så som sprängningar, värk, obekvämlighet,  
stickningar ) med

Armbåge Handled/hand/fingrar
□ Ja □ Nej □ Ja □ Nej

Höft/lår/skinka Knän
□ Ja □ Nej □ Ja □ Nej  

Anklarna/fötter
□ Ja □ Nej

Arbetstrivsel

Denna delen handlar om hur du trivs på ditt arbete och dina arbetskollegor.
Tänk på att enkäten är anonym och det är bara försöksledaren som kommer se svaren, men inte veta vem 
som svarade.

1. Jag trivs med mina arbetsuppgifter.

     Håller inte alls med Håller fullständigt med

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
2. Mitt jobb motsvarar min förväntningar.

     Håller inte alls med Håller fullständigt med

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
3. Jag kan vända mig till mina arbetskollegor när jag  har problem.

     Håller inte alls med Håller fullständigt med

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
4. Jag är nöjd med mitt arbete.

     Håller inte alls med Håller fullständigt med

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
5. Jag trivs med de flesta av min arbetskollegor.

     Håller inte alls med Håller fullständigt med

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
 
6. Mitt jobb är psykiskt krävande.

     Håller inte alls med Håller fullständigt med

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
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7. Jag trivs med mitt arbete.

     Håller inte alls med Håller fullständigt med

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
8.  Jag och mina arbetskollegor pratar  igenom saker tillsammans. 

     Håller inte alls med Håller fullständigt med

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
  
9. Mitt arbete kräver stor koncentration,   

     Håller inte alls med Håller fullständigt med

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
  
10. Jag trivs på mitt arbete.

     Håller inte alls med Håller fullständigt med

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
11. Mitt arbete innebär mycket ansvar.

     Håller inte alls med Håller fullständigt med

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
12.  Jag skulle rekommendera min arbetsplats för en kompis.

     Håller inte alls med Håller fullständigt med

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
13. Jag är bekymrad över mitt arbete.

     Håller inte alls med Håller fullständigt med

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
14. Jag skulle välja samma arbete och arbetsplats igen.

     Håller inte alls med Håller fullständigt med

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
15. Mina arbetskollegor accepterar och stödjer mina idéer.

     Håller inte alls med Håller fullständigt med

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

Bakgrundsfrågor
Här är lite frågor som handlar om dig mer personligen. Dessa är med för att kunna se om det finns skillnader 
mellan till exempel könen, ålder, inom vilken del av företaget ni arbetar eller hur länge ni har arbetat på 
företaget. 

1. Vilket är ditt kön?
□ Man

□ Kvinna
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3. Jag är:
□ Gift/sambo med barn

□ Gift/sambo utan barn

□ Ensamstående med barn

□ Ensamstående utan barn

2. Hur många år är du?
□ > 30 □ 31 – 40 □ 41 – 50 □ 51 < 

5. Hur länge har du jobbat på detta företaget?
□ > 1 år □ 1 – 5 år □ 5 -10 år □ < 10 år 

6. Vad arbetar du inom av följande alternativ?
□ Produktion

□ Administrativt

7. Har du arbetat med samma befattning under hela din anställning på företaget? .
□ Ja □ Nej

8. Hur många procent (%) arbetar du av en heltid (100%)?
□ 0 -25 %

□ 26 – 50%

□ 51 – 75 %

□ 75 – 100% 

□ < 100%

9. Har du ett annat arbete vid sidan om detta arbete?
□ Ja

□ Nej

□ Ibland

10. Hur tar du dig till jobbet?
□ Kör bil

□ Cyklar

□ Åker buss

□ Går

11 Vad/hur mycket tränar du på fritiden:
□ Ingenting

□ Promenerar några gånger i veckan

□ Tränar oregelbundet, lite då och då

□ Tränar så jag blir svettig 1 -2 gånger i veckan

□ Tränar så jag blir svettig flera gånger i veckan
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12. Hur långt har du till jobbet?
□ 0 – 5 km □ 6 – 10 km □ 10 km – 30 km □ < 30 km

13. Anser du att du arbetar med ergonomiska kroppställningar?
□ Ja □ Nej

14. Tycker du att ditt arbete är tungt?
□ Ja □ Nej

15. Anser du att du kan arbeta i din egna takt och inte vara beroende av andra?.
□ Ja □ Nej

16. Har du fått utbildning i hur du ska lyfta, bära och förflytta föremålen du använder på arbetet.
□ Ja, det var inte två år sedan

□ Ja, men det var minst två år sedan

□ Nej

17. Anser du att företaget satsar på personalens hälsa.

Instämmer inte alls Instämmer helt

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
18. Har du råkat ut för någon arbetsskada under de åran du arbetat?

□ Ja □ Nej

Om ja, vad och när__________________________________________________________________

19. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?
□ Mycket bra

□ Bra

□ Någorlunda

□ Dåligt

□ Mycket dåligt

20. Hur stressad känner du dig på skalan nedanför?

Inte alls stressad Mycket stressad

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
21. Hur sover du?

Mycket dåligt        Mycket bra

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
22. Hur många timmar om dagen  har du arbetsuppgifter som kräver att du står upp? 

□ 0 tim □ 1-3 tim □ 3-5 tim □ < 5 tim

23. Hur många arbetstimmar om dagen har du arbetsuppgifter som kräver att du sitter ner? 
□ 0 tim □ 1-3 tim □ 3-5 tim □ < 5 tim
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24. Har du rast en bestämd tid under arbetspasset?
□ Ja

□ Oftast

□ Nej

Om nej, när tar du rast?___________________________________________________________

På vilket sätt återhämtar du dig under rasten? ___________________________________________

________________________________________________________________
Borg´s CR10-skala

Har du svarat tidigare i enkäten att du haft ont / problem i någon kroppsdel, var god och fyll i tabellen nedan.

Titta på smärtgubben och välj ut den siffra där smärtan sitter och för in den i tabellen. Ex: Om du har ont i 
vänster axel skriver du in siffran 2 i tabellen på den nivån du uppskattar att smärtan ligger. Är det på 
baksidan av axeln du har ont skriver du ett B bakom siffran, har du ont på framsidan skriver du ett F. Är det 
på sidan du har ont skriver du ingen bokstav. Markera gärna även på smärtgubben vart i området värken 
sitter. 
Tänk på att 0 är ingen smärta alls, så den behöver du troligen inte använda. Smärta 10 är den värsta tänkbara 
smärtan du kan tänka dig, kan du jobba då??

                         Smärtgubben
Kropps-
del

Kropps-
del

Kropps-
del

Kropps-
del

Kropps-
del

Kropps-del

0 Ingen alls

0,5 Extremt svag 
(knappt kännbar)

1 Mycket svag

2 svag (lätt)

3 Måttlig

4

5 Stark (kraftig)

6

7 Mycket stark

8

9

10 Extremt stark 

TACK FÖR ATT DU HAR TAGIT DIG TID ATT SVARA PÅ ENKÄTEN!!!
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Bilaga 2  Information till försökspersoner
Information till försökspersoner

Studien går ut på att se hur den ergonomiska arbetssituationen ser ut på arbetsplatsen. 
Metoder som kommer att användas är observationer med videokamera, digitalkamera och 
enkätundersökning. Det kommer även utföras mätningar av arbetsställningar och lyft enligt någon 
väl förankrad metod. 

Efter det att resultatet av mätningarna är bearbetade kommer ett lättare träningsprogram utformas. 
Detta är tänkt att provas under två veckor ute på arbetsplatsen.
Syftet med dessa övningar är att se om det fungerar att utföra ett mindre träningspass under 
arbetspassets gång. De kortare övningarna är till för att minska belastningsskador och spänningar i 
muskler och leder.

Risker med studien kan ses som en lite större arbetsbelastning då övningar ska sättas in under en 
tvåveckorsperiod. Dessa övningar kan tänkas ta ca 5 min/gång. 

Deltagandet i studien är frivilligt och som försöksperson har du rätt att avsluta studien när du vill.

Det är jag som genomför studien:
Jenny Wikstrand (student)
0706 - 18 09 85

Handledare för studien är:
Marianne Magnusson (universitetslektor, biomedicin)
035 -1 6 75 06

Samtycke till att genomföra studien

Jag har tagit del av den skriftliga informationen.
Jag har fått möjligheter att ställa frågor angående studien.
Jag är medveten om min rättighet att när som helst avbryta min medverkan.
Jag samtycker till att deltaga i studien.

_______________
(Datum)

___________________________________                ___________________________________
(Försökspersonens underskrift)    (Försöksledarens underskrift)

___________________________________                    Jenny Wikstrand                          

(Namnförtydligande)       (Namnförtydligande)
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Bilaga 3 Tränignsprogram

Övningar för rygg, nacke och ben.

Programmet ska genomföras 3 gånger / arbetspass.
Programmet tar cirka 10 minuter att genomföra. 
Finns det inte tid att göra hela programmet alla tre gångerna, dela upp det 
enligt följande:

Första gången: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 4a, 4b, 4c,
Andra gången: Hela programmet
Tredje gången: 1a, 1c, 1d, 2c, 3b, 3c, 4d, 4e

Avsluta varje övningsgång med att göra om övning 3c, 
Stående framåtböjning, en gång.

Tänk på att stå stadigt inför varje övning och sträck på dig. Knäna kan vara 
lätt böjda om inget annat står, det kan vara bekvämare för dig.

Rörlighetsövningar Nacke

1a) Axeluppdragning
Dra upp axlar mot öronen – håll i 10 sekunder
 – andas in – släpp ner axlarna – andas ut x 3

1b) Vridning
Titta åt höger – rakt fram – vänster

Håll tre sekunder i varje riktning  x 3

1c) Sidböjning
Var noga med att inte dra upp axeln mot örat.
Fäll huvudet åt höger sid med örat mot axeln. 

Håll i 5 sekunder.
Fäll huvudet åt vänster sida med örat mot axeln.

Håll i 5 sekunder.
Upprepa två gånger

1d) Framåtböjning
Dra långsamt hakan in mot bröstet och fäll 
huvudet framåt. Känn töjningen i nacken.

Håll i 5 sekunder x 3

Rörelseövningar för ländryggen

2a) Stående sidoböjningar
Stå upprätt med fötterna lätt isär.
Böj kroppen åt höger sida låt handen glida 
nedåt på benet så långt som det känns bekvämt. 
Tänk på att böja dig rakt åt sidan och inte framåt.

Gå långsamt upp.
Böj kroppen åt vänster sida och låt handen 
glida så långt ner på benet som det känns 
bekvämt. Gå långsamt upp.
Tänk på att böja dig rakt åt sidan och inte framåt.

Upprepa 3 gången / sida.
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2b) Stående bakåtböjning
Stå rak med händerna placerade på ländryggen 
(svanken).
Böj sakta bakåt så långt som det känns bekvämt.

Håll kvar i 5 sekunder och slappna av.
Upprepa 3 gånger.

2c) Stående framåtböjning
Stå rakt och böj dig framåt, kota för kota.
Börja med nacken, fortsätt med bröstryggen 
och sist ländryggen. Gå långsamt nedåt, under 
ca 10 sekunder,  så att du till slut hänger med 
armarna rakt ner. Du kan böja på knäna lite om 
det är mer bekvämt.
Häng här i 5 sekunder och gå sedan långsamt 
upp igen kota för kota. Börja med ländryggen, 
sedan bröstryggen och sist nacken. Det ska ta 
ca 10 sekunder att resa sig.
Avsluta med att rulla bak axlarna.

Upprepa 2 gånger

Rörelseövningar av höften

3a) Stående töjning av framsidan av låret
Böj bak benet och ta tag om foten med samma 
sidas hand. Dra försiktigt i hälen mot stjärten 
och sträck samtidigt i höften. 
Var noga att inte svanka eller böja framåt ryggen.

Håll kvar i 10 sekunder 

3b) Utfall i sidled
Stå med benen brett isär och rak i ryggen.

Väg över kroppstyngden på ena benet, 
böj knät på samma sida och håll det andra benet 
rakt. En töjning ska kännas på insidan av låret. 
För över tyngden mot andra sidan.

Upprepa 5 gånger.
Femte gången - håll kvar i 10 sekunder
Byt sida. 

3c) Thomas töjning
Sätt ena foten framför den andra. 

Lägg kroppstyngden på det främre benet. 
Böj knät i 90 °
Det bakre benet ska vara lätt böjt med knät i golvet. 
Luta framåt och sträck höften på det bakre benet.
Håll kvar i 10 sekunder

Rörelseövningar av fotleden

4a) Hälhävningar
Stå med jämn belastning på båda fötterna. 
Häv dig upp på tå så långt du kan och 
sänk sedan tillbaka. 

Upprepa 5 gånger.
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4b) Tåhävningar
Stå med jämn belastning på båda fötterna. 
Lyft tårna och framfoten från golvet.

Upprepa 5 gånger.
4c) Inåtvridning och utåtvridning av foten

Var noga med att dessa två övningar sker i 
foten och inte i benet.
Stå med rakt ben och vrid fotsulan inåt så långt
 det är möjligt. 

Håll i 5 sekunder
Stå med rakt ben och vrid fotsulan utåt så långt 
det är möjligt.

Håll i 5 sekunder.
Växla mellan dessa två 2 gånger.
Upprepa med andra foten.

4d) Töjning av övre vadmuskeln.
Stå med näsan mot en vägg, ett steg ut. Sätt ena foten 
framför den andra. Håll det bakre benet sträckt, hälen 
i golvet, tårna ska peka rakt fram. Tyngden ska vara 
på det främre benet. Sätt händerna mot väggen och luta 
dig framåt tills du känner att det sträcker i vaden. 

Håll kvar i 10 sekunder 
Byt ben 

4e) Töjning av nedre vadmuskel               
Övningen utförs på samma sätt som töjning av övre 
vadmuskel bortsett från att bakre benet är något böjt.
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Bilaga 4 Tränignsdagbok

Träningsdagbok

Namn:

V M å n T i s O n s T o r F r e

45

46

47

48

49
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Bilaga 5 Frågeformulär om träningsprogrammets genomförande!

Frågeformulär om träningsprogrammets genomförande!

1. Jag har varit delaktig i träningsprogrammet varje dag jag arbetat?

Ja Nej

Om nej, Varför? _________________________________________________

2. Jag tycker träningsprogrammet var lätt?

Ja Nej

3. Det har gått bra att göra träningsprogrammet under arbetstid?

Ja Nej

Om nej, varför?_________________________________________________

4. Det har varit svårt att få alla att göra träningsprogrammet samtidigt?

Ja Nej

5. Jag kommer fortsätta att göra träningsprogrammet?

Ja Nej

6. Jag tycker att det har blivit lättare att genomföra arbetsuppgifter efter att gjort 

träningsprogrammet?

Ja Nej

7. Det har varit kul att genomföra träningsprogrammet?

Ja Nej

Har du något att tillägga själv?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Bilaga 6 Enkätsammanfattning

Kroppssmärtor

Ländryggen
Har du haft ont / problem i ryggen?

De senaste sju dagarna De senaste tolv månaderna

Produktion Administration Totalt Produktion Administration Totalt

Aldrig 12 15 27 Aldrig 4 9 13

Ibland 3 5 8 Ibland 10 10 20

Ofta 1 2 3 Ofta 2 3 5

Hur länge brukar problemen sitta i?

Under de senaste sju dagarna Under de senaste tolv månaderna

Produktion Administration Totalt Produktion Administration Totalt

Timmar 4 5 9 Någon / några dagar 8 7 15

1 -2 dagar 10 2 3 Över en vecka 2 1 3

Hela tiden 2 0 1 Över en månad 1 3 4

Över tre månader 1 0 1

Hur länge brukar du vara borta från arbetet när du hade ont / problem?

Under de senaste sju dagarna Under de tolv senaste månaderna

Produktion Administration Totalt Produktion Administration Totalt

Ingen 7 9 16 Ingen 9 13 22

1 – 2 dagar 0 0 0 1 -4 veckor 3 0 3

3 – 4 dagar 1 0 1 1 – 6 månader 0 0 0

Mer än 5 dagar 1 0 1 Mer än 6 månader 0 0 0

Finns det någon aktivitet eller rörelse som utlöser smärtan / problemet?

Under de sju senaste dagarna Under de tolv senaste månaderna

Produktion Administration Totalt Produktion Administration Totalt

Ja 1 4 5 Ja 5 8 13

Nej 6 4 10 Nej 7 5 12

Lyft snett, svängkranen, lyfter fel (långt från kroppen), terminalarbete 3, sport, fel sittställning vid stress, stress, 
mycket stillasittande 3, lyfta, troligen löpning, fel sittställning, tunga lyft

Är det någon aktivitet eller rörelse som förvärrar smärtan / problemet?

Under de sju senaste dagarna Under de tolv senaste månaderna

Produktion Administration Totalt Produktion Administration Totalt

Ja 1 3 4 Ja 4 7 11

Nej 3 6 12 Nej 8 6 14

Lyft snett, lyfter fel (långt från kroppen), mycket stillasitande 4, bilkörning, gräsklippning, tunga lyft 2, lyfta, 
kroppsvridning vid lyft, troligen löpning, 
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Nacke
Har du haft ont / problem i nacken?

De senaste sju dagarna De senaste tolv månaderna

Produktion Administration Totalt Produktion Administration Totalt

Aldrig 13 14 27 Aldrig 10 7 17

Ibland 2 5 7 Ibland 4 13 17

Ofta 1 4 4 Ofta 2 2 4

Hur länge brukar problemen sitta i?

Under de senaste sju dagarna Under de senaste tolv månaderna

Produktion Administration Totalt Produktion Administration Totalt

Timmar 2 3 5 Någon / några dagar 3 12 15

1 -2 dagar 0 3 3 Över en vecka 1 0 1

Hela tiden 1 2 4 Över en månad 0 1 1

Över tre månader 2 1 3

Hur länge brukar du vara borta från arbetet när du hade ont / problem?

Under de senaste sju dagarna Under de tolv senaste månaderna

Produktion Administration Totalt Produktion Administration Totalt

Ingen 3 10 13 Ingen 5 13 18

1 – 2 dagar 0 0 0 1 -4 veckor 0 1 1

3 – 4 dagar 0 0 0 1 – 6 månader 1 0 1

Mer än 5 
dagar

0 0 0 Mer än 6 månader 0 0 0

Finns det någon aktivitet eller rörelse som utlöser smärtan / problemet?

Under de sju senaste dagarna Under de tolv senaste månaderna

Produktion Administration Totalt Produktion Administration Totalt

Ja 1 4 5 Ja 2 5 7

Nej 2 5 7 Nej 4 9 13

Huvudrotation, enformighet, vet ej vad, mycket datorarbete, datorarbete 2, stress, fel hållning, monotona rörelser, 

Är det någon aktivitet eller rörelse som förvärrar smärtan / problemet?

Under de sju senaste dagarna Under de tolv senaste månaderna

Produktion Administration Totalt Produktion Administration Totalt

Ja 1 5 6 Ja 2 8 10

Nej 2 5 7 Nej 4 6 10

Enformighet, mycket datorarbete, stress, ensidigt terminalarbete, skriver för mycket / för länge, bilkörning, mycket 
stillasittande, tunga lyft
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Skuldra
Har du haft ont / problem i skuldrorna?

De senaste sju dagarna De senaste tolv månaderna

Produktion Administration Totalt Produktion Administration Totalt

Aldrig 13 15 28 Aldrig 12 13 25

Ibland 1 5 6 Ibland 3 6 9

Ofta 2 2 4 Ofta 1 3 4

Hur länge brukar problemen sitta i?

Under de senaste sju dagarna Under de senaste tolv månaderna

Produktion Administration Totalt Produktion Administration Totalt

Timmar 0 4 4 Någon / några dagar 2 5 7

1 -2 dagar 1 1 2 Över en vecka 0 2 2

Hela tiden 2 2 4 Över en månad 1 2 3

Över tre månader 0 0 0

Hur länge brukar du vara borta från arbetet när du hade ont / problem?

Under de senaste sju dagarna Under de tolv senaste månaderna

Produktion Administration Totalt Produktion Administration Totalt

Ingen 3 8 11 Ingen 3 9 12

1 – 2 dagar 0 0 0 1 -4 veckor 0 0 0

3 – 4 dagar 0 0 0 1 – 6 månader 0 0 0

Mer än 5 dagar 0 0 0 Mer än 6 månader 0 0 0

Finns det någon aktivitet eller rörelse som utlöser smärtan / problemet?

Under de sju senaste dagarna Under de tolv senaste månaderna

Produktion Administration Totalt Produktion Administration Totalt

Ja 3 3 6 Ja 2 5 7

Nej 0 5 5 Nej 1 4 5

Monotona rörelser, tunga lyft, massage, datorarbete 2, mycket stillasittande, mycket datorarbete, lyft, hela 
arbetssituationen, spända muskler i kombination med låsningar i bröstryggen, träning på crosstrainer, enformighet,

Är det någon aktivitet eller rörelse som förvärrar smärtan / problemet?

Under de sju senaste dagarna Under de tolv senaste månaderna

Produktion Administration Totalt Produktion Administration Totalt

Ja 1 4 5 Ja 2 6 8

Nej 2 4 6 Nej 1 3 4

Monotona rörelser, tunga lyft, mycket stillasittande, tangentbordsjobb, mycket datorarbete, lyft, datorarbete, 
enformighet, arbete med datormus
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Övriga kroppsdelar

Har du under de senaste tolv månaderna haft problem med...
Armbågarna

 Produktio
nen

Administratio
nen

Totalt

Ja 7 3 10

Nej 9 19 28

Handled / hand / fingrar

 Produktio
nen

Administratio
nen

Totalt

Ja 5 6 11

Nej 11 16 27

Höft / lår / skinka

 Produktio
nen

Administratio
nen

Totalt

Ja 4 7 11

Nej 12 15 27

Knän

 Produktio
nen

Administratio
nen

Totalt

Ja 5 5 10

Nej 11 17 28

Anklar / fötter

 Produktio
nen

Administratio
nen

Totalt

Ja 4 4 8

Nej 12 18 30
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Arbetstrivsel

1. Jag trivs med mina arbetsuppgifter

Produktionen Administrationen Totalt

1. Håller inte alls med 0 0 0

2 0 0 0

3 4 1 5

4 9 11 20

5 Håller fullständigt med 3 10 13

2. Mitt jobb motsvarat mina förväntningar

Produktionen Administrationen Totalt

1. Håller inte alls med 0 0 0

2 2 0 2

3 4 7 11

4 7 10 17

5 Håller fullständigt med 3 5 8

3. Jag kan vända mig till mina arbetskollegor när jag har problem

Produktionen Administrationen Totalt

1. Håller inte alls med 0 0 0

2 1 2 3

3 2 4 6

4 3 8 11

5 Håller fullständigt med 10 8 18

4. Jag är nöjd med mitt arbete

Produktionen Administrationen Totalt

1. Håller inte alls med 0 0 0

2 1 0 1

3 3 2 5

4 8 14 22

5 Håller fullständigt med 4 6 10

5. Jag trivs med de flesta av mina arbetskollegor

Produktionen Administrationen Totalt

1. Håller inte alls med 0 0 0

2 0 1 1

3 1 3 4

4 3 9 12

5 Håller fullständigt med 12 9 21

64



6. Mitt jobb är psykiskt krävande

Produktionen Administrationen Totalt

1. Håller inte alls med 3 2 5

2 3 2 5

3 6 5 11

4 2 8 10

5 Håller fullständigt med 2 5 7

7. Jag trivs med mitt arbete

Produktionen Administrationen Totalt

1. Håller inte alls med 0 0 0

2 1 0 1

3 2 1 3

4 10 11 21

5 Håller fullständigt med 3 10 13

8. Jag och mina arbetskollegor pratar igenom saker tillsammans

Produktionen Administrationen Totalt

1. Håller inte alls med 0 1 1

2 1 2 3

3 2 8 10

4 4 6 10

5 Håller fullständigt med 8 5 13

9. Mitt arbete kräver stor koncentration

Produktionen Administrationen Totalt

1. Håller inte alls med 0 0 0

2 2 0 2

3 3 1 4

4 4 15 19

5 Håller fullständigt med 6 6 12

10. Jag trivs på mitt arbete

Produktionen Administrationen Totalt

1. Håller inte alls med 0 0 0

2 1 0 1

3 1 1 2

4 9 13 22

5 Håller fullständigt med 3 8 11
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11. Mitt arbete kräver mycket ansvar

Produktionen Administrationen Totalt

1. Håller inte alls med 0 0 0

2 2 0 2

3 2 2 4

4 7 13 20

5 Håller fullständigt med 4 7 11

12. Jag skulle rekommendera min arbetsplats för en kompis

Produktionen Administrationen Totalt

1. Håller inte alls med 1 0 1

2 3 0 3

3 2 2 4

4 7 9 16

5 Håller fullständigt med 2 11 13

13. Jag är bekymrad över mitt arbete

Produktionen Administrationen Totalt

1. Håller inte alls med 4 8 12

2 4 7 11

3 3 7 10

4 2 0 2

5 Håller fullständigt med 2 0 2

14. Jag skulle välja samma arbetsplats igen

Produktionen Administrationen Totalt

1. Håller inte alls med 0 0 0

2 5 0 5

3 4 8 12

4 3 8 11

5 Håller fullständigt med 3 6 9

15. Mina arbetskollegor accepterar och stödjer mina idéer 

Produktionen Administrationen Totalt

1. Håller inte alls med 0 0 0

2 2 1 3

3 2 8 10

4 7 10 17

5 Håller fullständigt med 4 3 7
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Bakgrundsfrågor

1. Vilket är ditt kön?

Produktion Administration Totalt

Man 13 12 25

Kvinna 2 10 12

2. Jag är:

Produktion Administration Totalt

Gift / sambo med barn 8 11 19

Gift / sambo utan barn 4 5 9

Ensamstående med barn 1 2 3

Ensamstående utan barn 2 4 6

3. Hur många år är du?

Produktion Administration Totalt

< 30 2 4 6

31 - 40 1 8 9

41 - 50 6 2 8

> 50 6 8 14

4. Hur länge har du jobbat på detta företaget?

Produktion Administration Totalt

< 1 år 4 2 6

1 – 5 år 0 5 5

5 -10 år 1 0 1

> 10 år 10 15 25

5. Vad arbetar du inom av följande alternativ?

Produktion Administration Totalt

Produktionen 16 0 16

Administration 0 22 22

6. Har du arbetat med samma befattning under hela din anställning på 
företaget?

Produktion Administration Totalt

Ja 5 3 8

Nej 10 19 29

7. Hur många procent (%) arbetar du av en heltid (100 %)?

Produktion Administration Totalt

0 -25 % 0 0 0

26 – 50 % 0 0 0

51 – 75 % 0 0 0

75 – 100 % 1 6 7

>100 % 15 16 31
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8. Har du ett annat arbete vid sidan av detta arbete

Produktion Administration Totalt

Ja 2 1 3

Nej 13 21 34

Ibland 1 0 1

9. Hur tar du dig till jobbet?

Produktion Administration Totalt

Kör bil 9 16 25

Cyklar 3 1 4

Åker buss 0 1 1

Går 1 0 1

Bil / cykel 1 4 5

Går / cyklar 1 0 1

10. Vad / hur mycket tränar du på fritiden?

Produktion Administration Totalt

Ingenting 4 2 6

Promenerar några gånger i 
veckan

4 6 10

Tränar oregelbundet, lite då 
och då

4 6 10

Tränar så jag blir svettig 1 – 
2 gånger i veckan

2 6 8

Tränar så jag blir svettig 
flera gånger i veckan

2 2 8

11. Hur långt har du till jobbet?

Produktion Administration Totalt

0 – 5 km 5 3 8

6 – 10 km 10 11 22

10 – 30 km 1 6 7

 > 30 km 0 2 0

12. Anser du att du arbetar med ergonomiska arbetsställningar?

Produktion Administration Totalt

Ja 12 13 25

Nej 4 8 12

13. Tycker du att ditt arbete är tungt?

Produktion Administration Totalt

Ja 8 0 9

Nej 7 22 29
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14. Anser du att du kan arbeta i din egna takt och inte vara beroende av andra?

Produktion Administration Totalt

Ja 9 11 20

Nej 7 10 1

15. Har du fått utbildning i hur du ska lyfta, bära och förflytta föremålen du 
använder på jobbet?

Produktion Administration Totalt

Ja, det var inte två år sedan 6 2 8

Ja, men det var minst två år 
sedan

4 7 11

Nej 6 12 18

16. Anser du att företaget satsar på personalens hälsa?

Produktion Administration Totalt

1. Instämmer inte alls 1 0 1

2 1 1 2

3 9 4 13

4 3 9 12

5. Instämmer helt 2 8 10

17. Har du råkat ut för någon arbetsskada under de åren du arbetat?

Produktion Administration Totalt

Ja 8 7 15

Nej 8 15 23

Ledbandsskada i arm, nacken 2, ryggvärk, muskelbristning i arm, brutna ben i 
fot och hand, skärskada 5, lateral epicondylit, stukad fot, klämskada 2, klämt 
bort en bit av en finger, handledsskada, medial epicondylit

18. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?

Produktion Administration Totalt

Mycket bra 5 5 10

Bra 9 13 22

Någorlunda 2 3 5

Dåligt 0 1 1

Mycket dåligt 0 0 0

19. Hur stressad känner du dig på skalan nedanför?

Produktion Administration Totalt

1. Inte alls stressad 6 3 9

2 4 3 7

3 5 10 15

4 1 4 5

5. Mycket stressad 0 2 2
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20. Hur sover du?

Produktion Administration Totalt

1. Mycket dåligt 1 1 2

2 1 3 4

3 4 4 8

4 6 9 15

5. Mycket bra 4 5 9

21. Hur många timmar om dagen har du arbetsuppgifter som kräver att du står  
upp?

Produktion Administration Totalt

0 Tim 0 11 11

1 – 3 Tim 0 9 9

3 -5 Tim 1 1 2

> 5 Tim 15 1 16

22. Hur många timmar om dagen har du arbetsuppgifter som kräver att du sitter  
ner?

Produktion Administration Totalt

0 Tim 12 4 16

1 – 3 Tim 4 2 6

3 -5 Tim 0 4 4

> 5 Tim 0 12 12

23. Har du rast en bestämd tid under arbetspasset?

Produktion Administration Totalt

Ja 4 8 12

Oftast 9 6 15

Nej 3 8 11

När tid finns och produktionen tillåter, vid behov lunchrasten är fast, vid 
behov, när jag vill, När det passar in i arbetet 3, När jag har tid 4, ibland måste 
man jobba på rasten, 

24. På vilket sätt tar du igen dig under rasten?

De flesta hade svarat att de antingen kopplar av, vilar, äter, fikar, umgås, rör på 
sig, eller en kombination av ett par av dem, surfar, tänker på annat
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Borg´s skala

Hur fördelningen av värdena av Bors´s skala såg ut.

                         
1. Mycket 
svag

2. Svag 3. Måttlig 4 5. Stark 6 7. Mycket 
stark

9 10.Extremt 
stark

0 1 4 1 1 2 1

1 2 4 2 1 1 1

2 2 2 1 1 1 1

 2B 1

3 1 2 2 3 1 1

3B 2 2 1

4 1

5 1 2 3 1

6F 1

7B 1 1

8F 1

8B 3 1 2 2

9B 1 1 2 1

11 1

12 1 1

13 1

14 1

15 1 1 1

17 1

18B 1

20 1 2 1

20F 1 1

20B 1

21F 1 1

21B 1

26 1

26B 1

27B 1
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Bilaga 7 RULA
Bild 1

     Axeln

     
     Underarmen

     
     Handleden         +          + =

     Vriden handled

     Nacke

     Rygg

       +       +          =

     Ben
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Bild 2

     Axeln

     
     Underarmen

     
     Handleden         +          + =

     Vriden handled

     Nacke

     Rygg

       +       +          =

     Ben
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Bild 3

     Axeln

     
     Underarmen

     
     Handleden         +          + =

     Vriden handled

     Nacke

     Rygg

       +       +          =

     Ben
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Bild 4

     Axeln

     
     Underarmen

     
     Handleden         +          + =

     Vriden handled

     Nacke

     Rygg

       +       +          =

     Ben
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Bild 5

     Axeln

     
     Underarmen

     
     Handleden         +          + =

     Vriden handled

     Nacke

     Rygg

       +       +          =

     Ben
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Bilaga 8 OWAS

Rörelse Rygg Arm Ben Vikt AC

Bild 1 2 1 1 1 2

Bild 2 1 1 2 1 1

Bild 3 3 2 3 1 1
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