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Sammanfattning:  
Bakgrund: Vi blir alltmer stillasittande i vårt arbete idag och arbets – och belastningsskador är ett 
växande problem. Alltfler arbetar största delen av sin tid framför en dator vilket ofta kan leda till monotona 
rörelser och felaktiga arbetsställningar. Trots tillgång till hjälpmedel så är okunskapen ännu stor och det 
saknas forskning inom området. Att förebygga och underlätta arbetet när personal sitter längre perioder 
framför en dator är viktigt för att kunna undvika värk och övriga problem som en bristfällig arbetsmiljö kan 
orsaka. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa faktorer som upplevs påverka den fysiska och psykosociala 
arbetsmiljön bland anställda på en IT-avdelning. 
Metod: En kvalitativ webbaserad enkät distribuerades till personal vid en IT-avdelning. Två stycken 
personalgrupper vid denna avdelning, en grupp fasta anställda, 25 stycken, och en grupp konsulter, 7 
stycken, fick ta del av enkätstudien och 19 personer totalt valde att delta. Enkätens skriftliga svar 
analyserades med kvalititiv innehållsanalys. Sex kategorier med tillhörande underkategorier framkom vid 
analysen. 
Resultat: Upplevelsen av skador på arbetsplatsen till följd av mycket stillasittande och monotona rörelser  
påverka de anställda ur både ett fysiologiskt och psykosocialt perspektiv. Efter en arbetsdag så kunde 
besvär upplevas i form värk i nacken och/eller besvär av huvudvärk och torra ögon. Även stress var ett 
förekommade inslag och den upplevdes distrahera och hindra det dagliga arbetet. Tillgång till hjälpmedel 
var god och utnyttjades främst då det gällde skrivbord och stolar för att variera arbetsställningen under 
dagen.   
Konklusion: Studien visar att personalen vid IT-avdelningar anser att problemet med smärta och värk 
efter en arbetsdag uppstår, trots medvetenhet samt tillgång till hjälpmedel för att förebygga och underlätta 
arbete vid dator. Det är många delar som spelar in i problematiken kring IT-relaterade arbetsskador enligt 
studiens deltagare, såsom psykologiska aspekter som stress och social samvaro såväl som fysiologiska i 
form av hjälpmedel och arbetsställningar. Kunskap behöver ökas om hur belastningsskador uppkommer för 
möjligheten att kunna förebygga skador och optimera arbetsplatsen. 
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Abstract: 
Background: We are increasingly inactive in our work today and work – and stress injuries are a growing 
problem. More and more working large part of their time in front of a computer, which leads to repetitive 
movements and poor posture. Despite access to utility is ignorance still large and there is no research in 
this area. Preventing and facilitate the work when sitting long periods in front of a computer is essential in 
order to avoid pain and other problems that an inadequate work environment can cause. 
Aim: The purpose of this study was to highlight the factors that are perceived to affect the physical and 
psychosocial working among employees of an IT department.  
Method: A web-based survey was conducted to explore and gain a deeper understanding of the experience 
of occupational injuries among IT staff. Two groups of staff, a group of permanent employees, 25 people, 
and a group of consultants, 7 people, were offered to take part of the questionnaire study and a total of 19 
people chose to participate. The survey was analyzed and then categorized into six categories with 
subcategories. 
Results: The experience of workplace injuries as a result of very inactive and monotonous movements was 
found to influence the employees from both a physiological and psychosocial perspective. After working a 
full day many could experience symptoms such as neck pain and / or discomfort of headaches and dry eyes. 
Also stress was an occurring element and it perceived distraction and prevented daily activities. Access to 
utilities was good and was used mainly when it came to desks and chairs to vary the working position 
during the day. 
Conclusion: The study shows that despite the availability of means to prevent and facilitate the work by 
the computer, so is there still a lack of research and knowledge. The problem with pain remains firm 
although we are aware of it. There are many elements that play into the problem of IT-related injuries, both 
psycoligical aspects like stress and socializing as well as physiological like aid and posture.  We need to 
increase our knowledge of strain injuries to be able to prevent injury and optimize the workplace. 
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INTRODUKTION 
 
 

Arbetstagare sitter mer på sina arbetsplatser idag än tidigare och till följd av detta så har uppkomsten av nya 

typer av arbetsskador ökat, samtidigt som även både fysiska och psykiska besvär kommit att bli ett allt större 

problem. Det växande datoriserande samhället har tillfört ett alltmer stillasittande arbete, och behovet av att 

kunna förebygga antalet arbetsskador till följd av denna växande problematik ökar. Människokroppen är 

inte byggd för ett stillasittande liv, den är gjord för vara i rörelse och aktiveras regelbundet. Det är viktigt att 

få en lagom fördelning av fysisk rörelse, belastning och återhämtning för att kroppen ska fungera som den 

bör. Att sitta stilla vid en datorarbetsplats begränsar kroppens rörelsemönster vilket på sikt leder till 

felaktiga och enahanda positioner  som i sin tur resulterar i ofrivillig smärta, värk och stelhet, framförallt i 

nacke och axlar (Hakala, Saarni,Punamäki, Wallenius, Nygård & Rimpelä, 2012). 

 

Ergonomi är ett ord som härstammar ur grekiskan, från orden ”ergos” (arbete) och ”nomos” (lag eller 

system). Så tidigt som under Antiken så fanns det redan då lagar och regler för hur det skulle förhindras att 

människor tog skada under sitt arbete. Uttrycket har under åren utvecklats och på senare tid i Sverige som 

har definitionen kommit att bli enligt svensk standard (SIS) : ” Ett tvärvetenskapligt forsknings – och 

tillämpningsområde som behandlar integrerad kunskap om människans förutsättningar och behov i 

samspelet människa – teknik – miljö vid utformning av tekniska komponenter och arbetssystem”. Målet för 

just belastningsergonomi är att anpassa arbetet efter de behov och förutsättningar som människan har. Det 

ska enligt teorin finnas en optimal nivå för varje individ att arbete funtionellt på och sedan kunna bibehålla 

den nivån livet ut utan att på något sätt ta någon skada (Holmström, Eklundh & Ohlsson,1999). 

 

BAKGRUND 

 

Det finns studier som bekräftar ett klart samband mellan muskulära problem och användandet av 

informations- och kommunikationsteknologi, såsom datorer. Framförallt är det huvudvärk och värk i nacke, 

axlar och ländrygg som är de vanligast förekommande problemen. Ett flertal genomförda studier visar även 

att datorarbete ökar risken för värk och obehag i fingrar, händer, vrister, ögon och huvud (Hakala, Saarni, 

Punamäki, Wallenius, Nygård & Rimpelä, 2012). Det är viktigt att kunna sätta in åtgärder i tid för att kunna 

förebygga belastningsskador som till exempel ”gamnacke”, värk i nacken på grund av en arbetsställning där 

vi likt en gam skjuter fram huvud och haka, vilket skapar värk i nacke och axlar. Samt även det kända 

begreppet ”musarm”, värk i händer, handleder och arm (Arbetsmiljöforskning, 2010). Riskerna med att 

arbeta längre perioder vid bildskärm och dator är att hälsoproblemen ökar, inte enbart de fysiska men även 

psykiska som stress och bristande arbetsförmåga. Ibland kan även de psykiska och fysiska problemen följa 

varandra (Arbetsmiljöverket, 2015).  

 

I en rapport gjord av SBU har det framkommit viss evidens i sambandet mellan dålig arbetsmiljö och 

datorarbete, då detta kan resultera i att arbetstagaren får fysiska besvär. I samma studie finns underlag som 

ger ett vetenskapligt stöd för att bland annat arbete med datormus kan ge fysiska besvär i nacke, armar och 
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axlar. Det påpekas dock att det ännu saknas underlag med evidens för många symptom och att det behövs 

mer studier med bättre kvalité för att kunna stärka sambandet mellan arbetssituationer och besvär 

(Wiksten, 2012). Musarm är en av de datorrelaterade skadorna som är bland de mest kända, det är ett 

samlingsnamn för smärtor i armen som beror på onaturlig belastning av muskulatur i armar och händer. 

Smärtan kan även innefatta stelhet och domningar. Skadan kan drabba även andra än just bara 

datoranvändare men anledningen till att man lätt drabbas vid datorarbete är att handleden får en onaturlig 

arbetsbelastning, handleden vinklas uppåt, fingrarna spänns och armen är långt ifrån kroppen. Detta i 

kombination med att det är en monoton rörelse som utförs med för få pauser gör det till ett stort problem 

bland datapersonal (Öhlin, 2016). 

 

Arbetstagare tillbringade 2005 ca 40% av sin arbetsdag vid datorn och av dessa så upplever 35% av männen 

och 33% av kvinnorna någon form av besvär på grund av detta. Något som har visats sig i en 

arbetsmiljöundersökning gjord av SCB (Statistiska centralbyrån) utförd 2005. Detta är en siffra som stigit 

markant på 7 år, då den då låg på 9% för män och 14% för kvinnor år 1997 (Thornblad, 2006). 

Folkhälsoinstitutet har genomfört ett antal studier under 2012 och det har där visat sig att män och kvinnor 

tillbringar så mycket som 58 % av sin vakna tid med att sitta stilla. Så pass många som 40% upplevde då 

problem med värk och smärta som påföljd av stillasittandet (Folkhälsoinstitutet, 2012). Främst visar sig 

problemen med långa perioder av stillasittande som symptom med värk i axlar, nacke och huvud, men det är 

även vanligt med grusiga ögon samt värk i hand- och armleder. Användandet av just datormus har visat sig 

ge belastningsskador i trapeziusmuskeln, den muskel som löper från nackbenet och fäster vid nyckelben och 

skulderblad. Det är just den muskeln som utsätts för mest påfrestning då det gäller användandet av en 

datormus. Underarmarna är även de utsatta vid monotont datorarbete, det som drabbas där är den så 

kallade fingerlytarmuskeln i underarmen. Arbetslivsinstitutet har studerat fysisk belastning vid datorarbete 

och kunnat konstatera att avlastning av underarmarna skulle kunna minska belastningen betydligt.  

 

Att kunna pausa i arbetet och aktivt utöva axel- och armgymnastik har det studerats på vid 

Belastningscentrum i Umeå. Att kunna syresätta musklerna och förbättra blodcirkulationen är nödvändigt 

arbete med datormus blir snabbt monotont vilket i sin tur leder till dålig cirkulation i händer och armar 

såväl som axlar (Thornblad, 2006). Studier har även gjorts på själva aktiviteten i trapezius-muskeln och där 

har det återfunnits ett samband mellan denna typ av muskelarbete och arbetsrelaterad muskelskador. Dessa 

muskler hos datorarbetande personal används mer monotont, ibland inte alls eller att rörelserna blir dåligt 

varierade (Szeto, Straker & O´Sullivan, 2008). 

 

Datoranvändare saknar ofta variation i sina arbetspositioner men innebär för den delen inte alltid att de är 

på något sätt felaktiga utan det kan ofta bara bero på att de blir sittande för länge med kroppen i samma läge 

och av det utvecklar smärta då det i längden blir en för enahanda och monoton sittställning. Kroppen måste 

ges möjlighet att få vila och därför är det viktigt att kunna luta sig tillbaka likaväl som att sitta framåtlutad 

och kunna sträcka på sig ibland. Utöver detta så behövs det då och då ges möjlighet att få ta korta pauser för 

att aktivera musklerna (Hakala et al. 2010). 
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Psykologisk inverkan och stress 

 

Det finns anvisningar över hur arbetsplatsen ska utformas, enligt AFS 1998:1 samt 1996:6. Kvalitetssäkring 

bör ske både för att tillgodose den anställdes hälsa såväl som prestationsförmåga. Enligt AFS 2012:2 så bör 

faktorer såsom stress och hög arbetsbelastning uppmärksammas i ett så tidigt stadium som möjligt för att 

kunna identifiera missgynnande datorarbete. Genom återkoppling av resultaten från kvalitetssäkringar så 

kan man ökar möjligheterna till hälsa och bättre arbetsförmåga (Arbets – och miljömedicin, 2010).  

 

Psykologisk stress kan ha inverka på vilken belastning kroppen får vid datorarbete. Blir det besvärligt och 

stressigt för hjärnan och svårt att skapa fokus vid arbetet, så kan detta visa sig  i form av fysiska besvär också 

eftersom kroppen inte ges möjlighet till vila då den är stressad. Fungerande datorprogram och ett 

stimulerande och varierande arbete hjälper musklerna att slappna av. Har arbetstagaren sedan tidigare 

besvär med spända muskler kan detta förvärras vid mental stress, det kan bli svårare med möjlighet till vila 

och skapa tid till återhämning (Nakphet, Chaicumarn & Janwantanakul, 2014). Denna typ av problem 

kopplas ofta till tidspress, dålig arbetsorganisation, systemavbrott m.m. Att uppleva kognitiv stress då 

datasystem fungerar dåligt, systemavbrott och att organisationen av arbetsuppgifter blir hög och svår att 

genomföra, orsakar ofta mental belastning som i sin tur ofta leder till stress i kroppen (Arbetsmiljöverket, 

2015).  

 

Enligt AFS 2015:4 som började gälla i april 2016 så har arbetsgivaren ett ansvar att se till så arbetstagarna 

inte får, eller riskerar att få, en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna bör anpassas efter de krav som finns 

i arbetet och det skall ges möjlighet till återhämtning, att kunna ändra arbetssätt eller ändra 

prioriteringsordningen på arbetsuppgifterna. Samtidigt har även arbetstagaren ett ansvar att upptäcka och 

påpeka brister eller felaktigheter i arbetsmiljön, detta för att kunna förebygga och undvika ohälsa på 

arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2015). 

 

Arbeta i kontorslandskap 

 

Att interagera med personal på sin arbetsplats som man rent arbetsmässigt inte skulle behöva göra är i 

dagens arbetsmiljö vanligt förekommande. Det har blivit allt vanligare att använda sig av så kallade öppna 

kontorslandskap och arbetet i denna typ av miljö riskerar ofta att skapa en negativ stress för personalen då 

det kan bli svårt att få den avskildhet och intergritet som de behöver.  Även om det kan skapa en effektivitet 

då närheten till kollegorna ökar så finns ändå alltid en risk att bli störd av höga ljudnivåer från personer och 

utrustning. Det finns heller inte idag några exakta ritklinjer för hur ett kontorslandskap se ut utan det är upp 

arbetsgivaren att anpassa arbetsplatsen till det bästa möjliga för sin personal (Björk, Bovin & Ståhl, 2009). 

Upplever personalen stress så kan den höga ljudnivån bidra till ökad ljudkänslighet vilket i sin tur kostar en 

hel del energi som slutar i en psykisk trötthet efter den genomförda arbetsdagen. Vid långa perioder av 

psykisk trötthet så finns risken för bestående ohälsa, inte enbart pyskisk utan även fysiologisk. Ökat 
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blodttryck, muskelspänningar såväl som nedsatt minne, effektivitet och bristande koncentration kan infinna 

sig ( Edling et al, 2010).      

 

Social gemenskap på arbetsplatsen 

 

Den sociala samvaron mellan de anställda spelar en stor roll i hur arbetsmiljön fungerar och kan ha inverkan 

på både hur personalen mår, hur de upplever arbetsbelastningen och hur de trivs på sin arbetsplats. En god 

kommunikation och en ökad ”vi”- känsla gör att den anställde lättare kan till sig information vilket i sin tur 

ökar arbetseffektiviteten och minskar risken för att känna av stress (Björk, Bovin & Ståhl, 2009). 

 

Syn – och belysning 

 

Datorarbete innebär mycket tid framför bildskärm och i och med det är ögonen utsatta. Det är inte alls 

ovanligt med besvär som grusiga ögon, huvudvärk, ögontrötthet och sveda. Forskning utförd vid Centrum 

för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle har även kunnat påvisa att det finns ett samband 

mellan bildskärmsarbete och hudproblem, vilket kan bero på torr luft, flimmer från bildskärmar och stress 

bland annat. Blänk och reflexer från skärmar kan orsaka muskelspänningar därför är det viktigt att det finns 

en fungerande och bra placerad utrustning och att belysningen är optimerad. Samma sak gäller bilder och 

skärmar med dålig kontrast samt bländande ljus och dålig ljuskvalitet, allt detta blir i längden väldigt 

tröttande för ögonen (Arbetsmiljöverket, 2015). Långa stunder framför en bildskärm med dålig belysning 

har visat sig kunna orsaka problem i nacken och störningar i nackens muskulatur (Ekelöf, 2010).  

 

Påverkas synen är det oftast av övergående natur men det kan även ha en viss inverkan på livskvaliteten och 

därför är det viktigt att från första början ha bra förhållanden och förutsättningar på sin arbetsplats. 

Utformning av lokaler och rätt utrustning bör fungera korrekt, och likaså bör tiden arbetstagarna tillbringar 

vid bildskärmar begränsas och samtidigt även försöka om möjligt att kunna skifta arbetsuppgifter (Ho, 

Sung, Yu & Chan, 2014). Datorarbetsplatsens ergonomi måste följa Arbetsmiljöverkets författningssamling, 

och enligt denna så finns det ett krav på att om arbete utförs vid dator minst 1 timme/dag så skall 

synundersökningar samt eventuella arbetsglasögon bekostas av arbetsgivaren. Det finns även anvisningar 

över hur arbetsplatsen ska utformas, enligt AFS 1998:1 samt 2001:1. En studie utförd av Ho et al. (2014) har 

visat att bildskärmsarbete under längre perioder har en negativ inverkan på ögonens ansträngning, och kan 

om det får pågå under längre tid resultera i obehag såsom trötta och grusiga ögon samt även mental trötthet 

och brist på energi. Att ta kortare pauser från bildskärmen ofta under arbetsdagen visade sig kunna ha den 

positiva effekten att dessa symptom minskade på sikt (Ho et al. 2014).  
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Fysisk aktivitet 

 

Att sitta långa perioder vid en dator kan i sin tur resultera i längre stunder av inaktivitet för kroppen och 

detta kan visa sig i form av högt blodtryck, diabetes, förstoppning, svaga muskler och ökad stresskänslighet 

för att nämna några problem. Det är viktigt att arbetsgivaren tar tag i arbetsmiljön för sina arbetstagare för 

att på bästa sätt kunna förebygga att skador uppstår, och en del i detta kan vara att införa kortare pauser där 

personalen får utöva någon form av aktivitet eller stretching för att sätta igång blodcirkulationen. För just 

den fysiska aktiviteten hos personalen är en del som lätt glöms bort men som är minst lika viktig som den 

fysiska arbetsmiljön som de arbetar i (Arbetsmiljöverket, 2015). 

 

En undersökning har genomförts av Nakphet, Chaicumarn & Janwantanakul (2014) där deltagarna fick göra 

små pauser i arbetet, så kallade mikropauser vilket visade sig ha en positiv effekt på musklerna och deras 

återhämtning, framförallt i nacke och axlar. Datoranvändare fick arbeta under 60 minuter för att sedan ta en 

paus på 3 minuter. Under en längre period med denna typ av avslappning så visade det sig att musklernas 

grad av aktivitet och produktivitet ökade (Nakphet et al., 2014). Stillasittande vid datorn har visat sig 

innebära en ökad risk för värk i nacken, allra främst om arbetstagaren tillbringar minst 95% av sin arbetsdag 

vid en bildskärm. För att kunna minimera den risken så är det av vikt att kunna införa mindre pauser under 

dessa arbetspass och i längden reducera tiden spenderad vid en dator (Ariens, Bongers, Douwes, Miedema, 

Hoogendoorn,Wal, Bouter  & Mechelen et al., 2001).  

 

Vid Universitetet i Gent, Belgien har studier genomförts på sammanlagt cirka 512 kontorsarbetare 2006 

under en period på 12 månader. Där utfördes en intervjustudie i vilken deltagarna fick fylla i ett formulär för 

att själva uppskatta vilka faktorer som de ansåg inverkade mest på att de i slutet av sin arbetsdag kunde 

uppleva värk i nacken på grund av långa perioder vid datorn. Det visade sig där att det var både fysiologiska 

såväl som psykosociala faktorer som spelade in. Lika mycket var det tiden vid en dator, bristen på raster, 

ljud, ljus och luft som arbetsbelastning och variation i arbetet som de deltagande ansåg som bidragande 

faktorer till värkproblematik i nacken. Undersökningen visade även att risken för nackbesvär ökade med 

åldern, personer över 30 år hade en betydligt större risk att drabbas än de som var yngre (Cagnie, Danneels, 

Van Tiggelen, De Loose & Cambier, 2007).  

 

Arbetsrelaterade muskelbesvär sett till hur tränad en person är är något som Robertson, Ciriello & Garabeth 

vid The Ergonomics Society genomfört studier på 2012, detta då på kontorsarbetare som under sin 

arbetsdag tillbringar mycket tid vid datorn. Där framkom det att de som var bättre tränade och fysiskt 

rustade upplevde också betydligt färre besvär i sina muskler än de som inte tränade just någonting alls 

(Robertson, Ciriello & Garabeth, 2012). Vid Institutet för stressmedicin (ISM) har de under 2007 undersökt 

hur mycket ansträngning ett antal datoranvändare upplevt när de under 20 minuter fått redigera en text. 

Syftet var här att se om en ökad ansträngning kunde i ett senare skede resultera i symtom i form av värk, i 

nacke axlar, händer och armar. De kom där fram till att trots att arbetsmiljön kan vara tillfredsställande så 

kan det finnas många fler komplexa samband som avgör om problem med belastningsskador  uppstår, som 
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då till exempel organisation och variation i arbetsuppgifterna. Den studie som gjordes visade även på att de 

som upplevde mest ansträngning även senare var de som upplevde symptom (Carlson, 2007).  

 

Motiv till studien  

 

Stillasittade vid datorn är idag ofta en bidragande orsak till att arbetstagare med långa dagar framför en 

dator upplever värk i bland annat nacke och axelpartierna., vilket i sin tur i längden kan ha en negativ 

inverkan på arbetsförmågan och musklernas uthållighet att klara av en full arbetsdag (Ariens et al., 2001).  

Sambandet mellan IT och arbetsskador är ett problem som dykt upp de senaste åren och det finns ännu 

relativt begränsat med forskning inom området, detta framkom då efterforskningar samt artikelsökningar av 

vetenskapliga artiklar gjordes inför studien. Skador relaterade till stillasittande IT-arbete är ett relativt nytt 

problemområde och har ännu inte fått särskilt mycket uppmärksamhet. Det är därför av betydelse att öka 

kunskapen om hur arbetstagarna uppfattar detta i sin arbetsmiljö. 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att att belysa faktorer som upplevs påverka den fysiska och psykosociala arbetsmiljön 

bland anställda på en IT-avdelning.  

 

 

 

METOD  

 

 

Urval 

Målgruppen som studerades var personal som arbetade hela sin arbetsdag vid en dator på en IT-avdelning i 

en medelstor stad i norra Sverige. De arbetade vid tillfället för undersökningen i ett tillfälligt öppet 

kontorslandskap. En avdelning på företaget valdes ut med respektive två arbetslag, ett med fasta anställda 

cirka 25 personer och en grupp inhyrda konsulter på ca 7 personer. Till en början så kontaktades 

enhetschefen vid en av IT-avdelningarna, ett kortfattat mail med information om studien och däri bifogad 

webenkät med fritextsvar, samtyckeskrav och informationsbrev (Bilaga 1-3). Efter att samtycke medgetts 

från enhetschefen så sändes bilagorna ut till de anställda, den utvalda målgruppen. Samtliga blev tillfrågade 

via mail och kunde fylla intervjuguiden elektroniskt vilket bidrog till att nästan alla ställde upp då det var en 

enkel och smidig metod. Sammanlagt så valde 19 stycken att delta i studien, en grupp som inkluderade såväl 

fast anställda som konsulter. Bortfallet var således 13 anställda varav 12 var män och 1 var kvinna.  

Fördelningen gällande kön, ålder och anställningstid presenteras i Tabell 1.  
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Tabell 1. Fördelning mellan män och kvinnor avseende kön/ålder/anställningstid 

 

 
Kön 

 
Ålder 

 
Anställningstid (år) 

 
Antal 

deltagare 

 
 
 

 
20-35  

 
36-45 

 
46-55 

 
55+ 

 
1-5 

 
6-10 

 
11+ 

 
 

 
 

Män 

 
 
1 

 
 

10 

 
 

3 

 
 
 

 
 

6 

 
 

5 

 
 

3 

 
 

14 

 
 
 
Kvinnor 

  
 

2 

 
 

2 

 
 
1 

 
 

2 

 
 

2 

 
 
1 

 
 
 

5 

 
Samtliga 

        
19 

 

 

 

Datainsamling 

 

När det gäller kvalitativa datainsamlingar så är det kvalitet som söks efter och inte mängd så kvaliteten på 

det insamlade materialet  är det viktiga och inte kvantiteten (Kvale & Brinkmann, 2014). Metoden kvalitativ 

ansats valdes eftersom enligt syftet så är det upplevelsen av arbetsskador som eftersöks och då är detta den 

mest lämpliga analysmetoden (Graneheim & Lundman, 2004). Datainsamlingen skedde genom att ett 

webbaserad enkät (Bilaga 1) sändes ut till de deltagande via mail. Det var sammanlagt 11 stycken frågor som 

var formulerade på ett sådant sätt att de skulle kännas bekväma och inte för invecklade att svara på, och att 

det även fanns utrymme till att utveckla svaren så de hade möjlighet att bli så långa och informativa som 

möjligt. Mängden data som kom in genom enkäterna anses som tillräcklig för att kunna göra en fullgod 

utvärdering, svaren skiftade i mängd men det berodde också på att vissa av frågorna inte krävde så långa 

svar. 

Att använda sig av skriftlig kvalitativ enkät vid en kvalitativ undersökning kan vara lämpligt enligt Kvale & 

Brinkmann (2014), och därför valdes denna metod för att besvara syftet till studien. 

 

Att undersökningen var webbaserad underlättade både tidsmässigt och kostnadsmässigt, samt att den också 

blev enkel att utföra för de deltagande. Samtidigt så ökade även möjligheten till deltagande i och med att det 

var en webbaserad undersökning till skillnad från intervjuer då fler kanske riskerade att känner sig 
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obekväma med att genomgå en intervju än att få fylla i ett formulär. Frågorna var främst inriktade på de 

eventuella fysiska besvär som arbetstagaren kunde uppleva under sin arbetsdag, men även på den 

psykosociala arbetsmiljön och den fysiska aktiviteten på och utanför arbetet (Bilaga 1). Svaren från de 

tillfrågade behövde inte heller vara djupgående utan det räckte med enklare svar för att lättare kunna 

sammanställa studien och utarbeta gemensamma nämnare. Denna anledning gjorde att en webenkät var ett 

bättre alternativ än till exempel individuella intervjuer som ger mer och fler djupgående svar (Gillham, 

2008). En fördel med denna metod är att det oftast går fort att fylla i den vilket kan göra att många då väljer 

att delta och att de kan fylla i enkäten elektroniskt när de kände att de hade tid och i sin egen takt utan 

tidspress, vilket kan leda till mer genomtänkta svar (Ejlertsson, 2005). 

 

 

Dataanalys 

 

Analysen gjordes med en induktiv ansats eftersom det är en studie baserad på upplevelser som grundar sig 

på verkliga erfarenheter, och samtidigt även litteratur och artiklar. När det gäller induktion och induktiv 

ansats utgår man ifrån upptäckter i verkligenheten (Olsson & Sörensen, 2011). Det insamlade materialet, de 

webbaserade enkäterna, analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Enligt Graneheim & Lundman 

(2004) så är denna metod den mest lämpade att analysera och tolka texter. En kvalitativ innehållsanalys 

innebär att kunna identifiera och skildra likheter och skillnader i analysmaterialet, som sedan kan delas upp  

i kategorier och underkategorier och tolkas på olika nivåer (Graneheim & Lundman, 2004). De ifyllda 

frågeformulären granskades och lästes igenom ett flertal gånger. Först så plockades meningsenheterna ut, de 

är delar av texten såsom ord eller stycken som är meningsbärande. Efter det så kondenserades de vilket 

innebär att meningsenheterna minskas ner till mer lätthanterlig text men att den ännu har samma 

meningsfulla innehåll. Denna text försågs sedan med koder, som en typ av rubriker som fortfarande 

bibehåller sitt sammanhang. Slutligen så sorterades koderna in i domäner, underkategorier och kategorier 

(Tabell 2). 

 

 

Forskningsetiska aspekter 

 

Utgångspunkten för forskningsetiska krav är individskyddskravet som innebär att den som deltar i forskning 

och studier inte på något sätt får behandlas kränkande, varken fysiskt eller psykiskt eller utsättas för någon 

form av skada. Individskyddskravet och forskningskravet bör alltid vägas emot varandra och 

författaren/författarna till studien skall göra ett avvägande huruvida det finns en risk för negativa 

konsekvenser för de berörda och inblandade. Följderna bör tas i beaktning innan studien genomförs.Vidare 

så har samhällets medlemmar ett krav på att forskning bedrivs som är berättigat eftersom forskning är något 

betydelsefullt och nödvändigt för vår utveckling (Vetenskapsrådet, 2002).  

I enlighet med individskyddskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet så har 

deltagarna i en forskningstudie rätt att själva bestämma hur länge och på vilka villkor de vill deltaga. 
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Samtycke bör ges från dem om studien anses innehålla frågor som inkräktar på den privata sfären eller är av 

etiskt känslig karaktär. Om fallet inte är så så kan det räcka med ett samtycke från exempelvis en  

arbetsgivare (Vetenskapsrådet, 2002).  Det sistnämnda alternativet har använts i den utförda studien 

eftersom frågorna i webenkäten inte var av privat natur, och inte på något sätt lämnade personlig karaktär 

på svaren som kunde utelämna den medverkande. De fick alla information om att deltagandet var frivilligt, 

att de själva valde om de ville medverka eller ej och hur studien skulle gå till. Tillsammans med denna 

information sändes även ett utförligt brev med som innefattade information om studien och dess syfte. 

Deltagarna fick alla till en början muntlig information av chefen som kontaktats i inledningsfasen, 

enkätstudien togs upp på ett veckomöte där alla fick ta del av vad det innebar och att de som var 

intresserade av att delta skulle få enkäten mailade till sig. Enligt Helsingforsdeklarationen så gäller det att 

vid medicinsk forskning som omfattar personer som är kapabla att lämna informerat samtycke så måste 

varje potentiell deltagare få tillräckligt information om studiens syfte, dess metod, eventuella 

intressekonflikter, förväntade fördelar och potentiella risker med studien, det obehag studien kan innebära, 

arrangemang för åtgärder efter studien och andra relevanta aspekter av studien. Deltagaren måste även 

informeras om rätten att vägra delta i studien eller att den när som helst har möjlighet att dra tillbaka sitt 

samtycke till deltagande (Helsingforsdeklarationen, 2013). 

 

 

 

RESULTAT  

 

Analysen av frågeformulären resulterade i två domäner, 6 kategorier och 13 underkategorier, dessa 

redovisas i Tabell 2. 
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Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

 

 

 
Domäner 

 
Kategorier 

 
Underkategorier 

 

Faktorer i den 
fysiologiska 
arbetsmiljön som IT-
personal anser sig 
påverkas av 

 
Brister i arbetsmiljö och 
ergonomi 
 
 
 
God variation på 
hjälpmedel 
 
 
 
Fysisk aktivitet på arbetet 
och fritiden 

 
Stillasittande arbete 
Bristande teknisk utrustning 
Buller, belysning och 
ventilation 
 
Stå och jobba 
Ergonomiska hjälpmedel 
 
 
 
 
Fysisk aktivitet på arbetstid 
Fysisk aktivitet på fritiden 

 

Faktorer i den 
psykosociala 
arbetsmiljön som IT-
personal anser sig 
påverkas av 

 
Att arbeta i 
kontorslandskap 
 
 
 
Stress och 
arbetsbelastning 
 
 
 
 
Social gemenskap 

 
Orolig arbetsmiljö 
Avskilda platser 
 
 
 
Hög arbetsbelastning 
Lite tid ökar stressnivån 
 
 
 
 
 
Gott samarbete mellan de 
anställda 
Trivsel på arbetsplatsen 

 

 

 

 

Brister i arbetsmiljö och ergonomi 

 

Stillasittande arbete 

 

Värk i nackpartierna och ryggslutet var något som de deltagande i studien upplevde under slutet av sin 

arbetsdag. Av de 19 deltagande så kände drygt hälften av någon form av värk eller stelhet i nacken efter en 

lång arbetsdag. Detta trots att de ändå försökte röra på sig eller byta arbetsställning. Det kunde lätt bli långa 
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stunder framför bildskärmen vilket då resulterade i monotona rörelser och en felaktig arbetsställningen man 

inte själv uppmärksammade om det var en arbetsdag som krävde mer och att det var mycket att göra. Att 

ögonen blir påverkade under en hel arbetsdag framför dataskärmar kan märkas i form av en känsla av 

torrhet, trötthet eller grusighet. 

 

Bristande teknisk utrustning  

 

Kvaliteten på de befintliga skärmarna kunde variera samt att det även var skillnader mellan olika märken 

eftersom alla skärmar inte var av samma sort, och detta ansågs av deltagarna som ett problem. Även 

storleken på skärmarna  kunde vara problematisk och det fanns önskemål om att de skulle vara större för att 

kunna avlasta ögonen och minska anstängningen som detta kunde medföra om det blev långa arbetsdagar 

med få pauser. Detta problem var något som ibland kunde resultera i huvudvärk och även migrän vid dagens 

slut bland de anställda. Problem med huvudvärk och migrän verkade vara något som även besvärade många 

av deltagarna. Men att få migrän verkade främst ha en koppling till att de anställda först upplevde smärtor i 

nacken. Detta på grund av att de små skärmarna som lätt skapade en onaturlig arbetsställning.  

 

Buller, belysning och ventilation 

 

Undersökningen visade vidare att ljus och belysning var en problemkälla och inte alltid fungerade 

tillfredsställande. Fler lampor och bättre belysning var önskvärt. Detta kan troligen relateras till trötta ögon 

och huvudvärk som besvärade personalen, och som även hade en koppling till den skiftande kvaliteten på 

bildskärmarna. Ventilationen var inte tillfredsställande enligt deltagarna i studien och den kunde inverka 

stressande och i sin tur leda till trötthet och irritation. Något som i slutändan även ledde till en sämre 

arbetsprestation. Det kunde ofta kännas kallt i lokalerna och det var svårt att reglera temperaturen till en 

behaglig nivå, samt att det även kunde brusa från fläktsystemen. Detta var i grunden ett fysiskt problem men 

som fick en psykologisk inverkan på personalen på så sätt att det störde koncentrationen och skapade ett 

onödigt stressmoment i form av irritation. 

 

 

God variation på hjälpmedel 

 

Stå och jobba 

 

Det fanns gott om hjälpmedel att tillgå för deltagarna i undersökningen för att kunna underlätta arbetet vid 

sin dator under arbetsdagen. De som inte fanns att tillgå direkt gick att beställa om man så önskade. Höj – 

och sänkbara skrivbord var ett hjälpmedel som omnämndes, som personalen använde sig av dagligen och 

som upplevdes vara en mycket bra hjälp i  arbetet. Ståbord vid möten/konferenser fanns för de som hellre 

önskade stå än sitta under längre möten, eller om de ville skifta mellan att stå och sitta vid sitt arbetsbord 

och delatagarna i undersökningen brukade nyttja dessa. Alternativt så fanns utöver detta så kallade 

ståmattor som gav ett skönare underlag att stå på om de valde att stå vid sina skrivbord under längre 
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perioder. Stolarna som användes var justerbara men enligt deltagare i studien så var det inte alltid så enkelt 

att ställa in dem och de valde då helt enkelt att stå och arbeta istället. Vilket ändå kan ses som en funktionell 

lösning det med, men i sig var det ändå ett problem då en lösning via hjälpmedel inte kom till sin rätta 

funktion. Det framkom i studien att detta problem uppstod främst då det var stressiga arbetsdagar och det 

tog tid från annat som ansågs vara viktigare. 

 

Ergonomiska hjälpmedel 

 

Mousetrap var ett annat hjälpmedel som fanns att tillgå. Detta är en form av handledsstöd för att lättare 

kunna avlasta armar och handleder vid mycket skrivarbete och musanvändande. Önskades det att sitta ner 

så gick det att variera stol med pilatesboll för att kunna aktivera flera muskler och samtidigt träna balansen. 

Det anmärktes också på att det gärna kunde få finnas brusreducerande hörlurar när ljudnivåerna blev för 

höga i det öppna landskapet. De deltagande i studien ansåg att tillgången till hjälpmedel var 

tillfredsställande och möjligheterna fanns att få den hjälp som behövdes bara det påpekades. Alla utnyttjade 

någon form av hjälpmedel under dagen, men trots detta så hade de ändå upplevelsen av någon form av 

fysiska besvär i slutet av sin arbetsdag. 

 

 

Fysisk aktivitet på arbetet och fritiden 

 

Fysisk aktivitet på arbetstid 

 

På arbetsplatsen så utfördes något som kallas pinngympa varje dag i ca 10-15 min, detta skedde mitt på 

dagen ofta före lunchtid. Där utövades gymnastiska övningar med en pinne/stav som hjälpmedel. Denna typ 

av paus var något som uppskattades av de anställda och de upplevde även förbättringar av den, att de blev 

mjukare och smidigare i kroppen. För att underlätta sin arbetsställning och inte bli alltför stillasittande 

under arbetsdagen så försökte personalen att variera mellan stående och sittande arbetsställning. De tog de 

små möjligheterna som fanns att tillgå för motion på jobbet som till exempel att ta trapporna istället för 

hissen eller gå den där extra svängen till en kollega istället för att använda mailen. Alla hade rätt att ta ut 

friskvårdstimme och det var liksom pinngympan en möjlighet som utnyttjades. Utöver detta hade alla rätt 

till 30 minuters  lunchpaus varje dag då möjligheten fanns. Då kunde det tas  en kortare promenad eller 

röra/sträcka på sig på sig i mån av tid. Det framgick klart i undersökningen att det vid arbetsplatsen över lag 

satsades på att aktivera personalen vilket ansågs av deltagarna som mycket uppskattat.  

 

Fysisk aktivitet på fritiden 

 

Personalen utförde någon form av fysisk aktivitet på sin fritid för att hålla sig aktiva, om de fann att de hade 

tid till det utöver det övriga familjelivet och dess frtitdsaktiviteter. Det kunde då vara allt ifrån yoga till 

promenader och styrketräning. Medvetenheten fanns om hur viktigt det var att röra på sig efter mycket 

stillasittande arbete under dagen och de anställda upplevde att de mådde bättre både fysiskt och psykiskt om 
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de fick röra på sig regelbundet. Att hålla sig aktiv var något som prioriterades enligt undersökningen. 

Konditionsträning var populärt, oavsett om det handlade om löpning eller raska promenader. Att träna 

tillsammans efter arbetstid förekom också, även det ett uppskattat alternativ om möjlighet gavs och det 

fanns en hel del erbjudanden att välja mellan då det gällde gruppaktiviteter såsom dans, yoga med mera. 

Personalen verkade uppskatta att det ordnades aktiviteter för dem och de deltog gärna om det fanns 

möjlighet. Fanns det tillfälle och intresse så träffades personalen och utförde någon form av idrott 

gemensamt efter arbetstid. Att få kunna träna tillsammans med kollegorna efter arbetstid ansågs som 

positivt och att det även stärkte gemenskapen ibland personalen. Det var helt enkelt ett avstressande 

moment som motverkade mycket spänningar, ett bra sätt att förebygga arbetsskador på även mentalt sett.  

 

 

Att arbeta i kontorslandskap 

 

Orolig arbetsmiljö 

 

De stora öppna arbetslandskapen som personalen vistades i under dagen kunde av många upplevas som en 

obekväm och stressande faktor i arbetet. Det blev lätt en hög ljudnivå och stora personalgrupper tvingades 

interagera med varandra vilket skapade en orolig och ibland obekväm arbetsmiljö.Personalen påverkades av 

de öppna landskapen i kontorsmiljön och därav blev det en störande ljudnivå och svårt att koncentrera sig 

på sitt arbete vilket kunde sätta dem i en stressad situation. Förhoppning fanns om en bättre miljö med 

tiden då den ännu var under utveckling. Att arbeta i ett öppet kontorslandskap på det här sättet innebär att 

inte ha någon fast arbetsplats att sitta vid vilket kan upplevas som oroligt och skapa en stressad stämning. 

 

Avskilda platser 

 

Att arbeta i denna typ av miljö upplevdes av personalen som negativt, men eftersom detta troligen skulle 

ändras med tiden och fler avskärmande väggar skulle uppföras så accepterades det som en temporär lösning. 

Det fanns från de anställda även ett önskemål om tillgång till skärmar i syfte att avskärma arbetsytan från 

störande ljud och buller. Till hjälp att få en lugnare miljö att arbeta i fanns särskilda rum att tillgå när man 

kände att man behövde få extra lugn och ro,  så kallade tysta rum/zoner, vilket vissa nyttjade ibland. Det 

uttrycktes att det kändes bra att vara medveten om att de fanns, men att de kanske inte användes i den 

utsträckning som de borde om de öppna och röriga miljöerna var så pass besvärande som det framgick att de 

var. Denna typ av arbetsform med öppna landskap var dock något som troligen skulle vara temporärt och 

under en prövoperiod innan man övergick till mer avskärmade platser, och det ansågs som betryggande. 
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Stress och arbetsbelastning  

 

Hög arbetsbelastning 

 

I undersökningen så visade det sig att de anställda ibland märkte av när arbetsbelastningen steg. Tidvis 

kunde den uppfattas som hög vilket lätt orsakade stress och oro. Just den typen av stress är den som kanske 

främst också framkallar huvudvärk och migrän. När det blev mycket och arbetsuppgifterna övermäktiga i 

förhållande till vad de ansåg att de klarade av så kunde de känna sig överbelastade och då alls hann med sig 

vilket lätt kunde resulterade i stress, huvudvärk eller stressmage. 

 

Lite tid ökar stressnivån 

 

Arbetsuppgifterna kunde ofta öka i slutet av månaden, detta var vanligt förekommande. De hade då en 

tendens att hopa ihop sig vilket skapade en ökad stressnivå bland personalen. Det kunde då infinna sig  en 

känsla av att inte räcka till eller hinna med sig. Att sitta stilla längre perioder och försöka att koncentera sig 

på att hinna klart i tid blev ett led i den bristande ergonomin då hjälpmedel och varierande arbetsställning 

kom i glömska och inte prioriterades i dessa typer av situationer. 

 
 
 
 
Social gemenskap 
 
 
Gott samarbete mellan anställda 
 
 
När det gällde kommunikation mellan anställda och chefer, och likaså kommunikation och social samvaro 

mellan anställda så var detta något som fungerade till belåtenhet och ingen ansåg det som ett hinder eller 

problem. Stämningen bland personalen var god och det ansågs vara en trygg och bra arbetsplats på det 

sättet. Det enda som påpekades som negativt var det nya och ännu ovana sättet att arbeta i ett öppet 

kontorslandskap. Just att behöva interagera med många personer samtidigt, betydligt fler än de som ingick i 

arbetsgruppen, kunde kännas obekvämt och skapa en bristande koncentrationsförmåga eftersom det blev en 

rörig miljö att arbeta i. Istället för att enbart få sitta med närmaste kollegorna som önskvärt, cirka 5-6 

stycken, så blev det nu grupper om 15-20 stycken vilket inte ansågs som optimalt.  

 

Trivsel på arbetsplatsen 

 

En sak som dock det öppna landskapet kunde tillföra i positiv bemärkning var att på grund av att ingen hade 

någon fast plats att arbeta på så gick det att välja att sitta nära de som ingick i arbetsteamet. Det upplevdes 

som en tillgång att kunna interagera med många utöver det egna teamet på arbetsplatsen men det var trots 

det inget som personalen hade önskat sig. Skulle det visa sig att de anställda hade något som var av 
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bristande karaktär så fanns det varje vecka något som kallades leanmöten, som ordnades i syfte att kunna 

förebygga och rätta till eventuella problem och brister som uppstod på arbetsplatsen. Men eftersom 

lösningen med öppna landskap var något som troligen skulle pågå under en begränsad period så ansåg 

personalen inte detta som ett problem eller något som i längden skulle påverka deras arbetsmiljö. De som 

tog upp detta såg även de framemot då arbetslandskapet skulle återgå till hur det tidigare varit. Den 

psykosociala arbetsmiljön gav intrycket av att vara tillfredsställande, och att stämningen där gjorde att det 

var en behaglig miljö att arbeta i då stämningen var god. De deltagande ansåg att det inte på något sätt fanns 

några brister då det gällde samarbetsproblem eller att komma överens personalen emellan, det togs inte upp 

överhuvudtaget.  

 

 
 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion  

 

Då syftet med studien var att belysa faktorer som upplevs påverka den fysiska och psykosociala arbetsmiljön 

bland anställda på en IT-avdelning så var metoden innehållsanalys den mest lämpade, till skillnad från 

kvantitativ metod där det kan vara svårt att göra samma typ av beskrivning och då det skulle behövas 

betydligt fler deltagande för att få ett trovärdigt resultat. Den valda analysmetoden kvalitativ innehållsanalys 

som innefattade en webbaserad enkätundersökning gav deltagarna möjligheten att utveckla sina svar då 

frågorna som den innehöll lämnades ganska öppna, vilket de även gjorde. Svaren var överlag väl utvecklade 

och och gav ett tillfredsställande resultat som svarade bra upp mot syftet. Analysen gjordes med 

utgångspunkt ifrån Graneheim & Lundman (2004). Enligt dessa författare så ökar tillförlitligheten i studien 

om den inkluderas med olika kön, varierande åldrar och skiftande erfarenheter, just för att det då ger en 

större variation till studien.  

 

Valet av deltagare gjordes utifrån två olika arbetslag, fasta anställda och inhyrda konsulter. Huruvida 

resultatet hade blivit annorlunda om alla tillfrågade hade deltagit får vara osagt, men med tanke på att 

svaren ändå var överlag mycket likvärdiga så är sannolikheten för ett annat resultat inte så mycket större. 

Det kan även diskuteras om antalet deltagare var tillräckligt, men då svaren på webenkäten anses vara 

tillräckligt uttömmande för att ge en fullgod analys och få svar på det syfte som ställdes så anser författaren 

att de 19 anställda som deltog var tillräckligt. Svaren var överlag samstämmiga och trots att en del av dem 

var rätt korta, då vissa frågor var av den karaktären att de inte krävde långa svar utan var kortfattade, så gav 

de de svar som efterfrågades. Att så pass många som 19 av 32 tillfrågade valde att delta anses av författaren 

som tillfredsställande,detta då svaren som kom in var av den kvalitet att de utgjorde ett fullgott underlag för 

en bra kvalitativ analys. Och kvalitativ innehållsanalys strävar i grunden efter kvalitet och inte kvantitet.  

 

Begreppen som används vid kvalitativ innehållsanalys är överförbarhet, pålitlighet, giltighet och 

subjektivitet. Överförbarheten är något som anses kunna öka studieresultatet om det är överförbart till 

andra sammanhang eller grupper inom samma område. I den föreliggande studien så kan den anses som 
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god eftersom den genomfördes i en kontorsmiljö som mycket väl kan ha samma typ av problematik även 

inom liknande arbetsområden. När det gäller pålitligheten så menas det hur pass väl syftet svarar upp mot 

analysen och datainsamlingen, och hur urvalet gjorts samt hur väl som kategorier täcker data. Då 

beskrivningen av studiens tillvägagångssätt, studieprocessen, analys, urval samt datainsamling presenterats 

på ett tydligt sätt så ökar det pålitligheten i studien. Då studien endast innehar en författare istället för två 

som kan hjälpas åt att analysera det inkomna materialet så kan det diskuteras huruvida resultatet har god 

eller medelgod tillförlitlighet. Men eftersom resultatet ändå visade sig svara bra upp mot syftet anser 

författaren att det går mer åt det goda hållet gällande tillförlitlighet. Med giltighet så menas det hur väl den 

gjorda analysen svarar upp mot syftet i undersökningen, tillsammans med datainsamlingen.  

 

I studien så resulterade svaren i två domäner, 6 kategorier och 13 underkategorier som bra svarar upp mot 

syftet. Slutligen har vi subjektiviteten som ska visa vilket inflytande som forskaren haftöver analys och 

datainsamling, om det finns förförståelse och vilken grad av subjektivitet som tolkningen av analysen har. 

Förförståelsen hos författaren var i denna studie inte så hög eftersom det var ett nytt och outforskat område, 

vilket ledde till att forskandet i sig blev en lärandeprocess (Graneheim & Lundman, 2004). För att ha fått en 

lite bredare och då också även ett mer trovärdigt resultat hade det varit önskvärt med ett större deltagande, 

och då kanske framförallt fler kvinnor. Men då det inte arbetade så många kvinnor vid den undersökta 

avdelningen så fanns inte heller den möjligheten. Antalet deltagande kan ändå anses som gott eftersom 

svaren var innehållsrika och de flesta var av samma åsikt gällande frågorna. Så här i efterhand kan hade 

kanske även fler frågor angående de hjälpmedel som fanns att tillgå varit lämpligt, lite mer fördjupade frågor 

då det framkom att det fanns ett en hel del av dessa att tillgå och att det då gått att komma fram vilka som 

bättre respektive sämre och hur de i sin tur inverkade på det dagliga arbetet. 

 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med studien var att belysa faktorer som upplevs påverka den fysiska och psykosociala arbetsmiljön 

bland anställda på en IT-avdelning. Huvudresultatet av denna studie kom att visa på två domäner, en 

fysiologisk och en psykosocial. Båda domänerna innehöll kategorier och underkategorier som personalen 

ansåg vara faktorer som påverkade deras arbete dagligen. Den fysiologiska domänen visade på hur kroppen 

reagerade efter en lång arbetsdag framför datorn, i form av smärta och värk. Här framkom även i vilken grad 

personalen rörde på sig både på jobbet och på sin fritid, och vilken inverkan det hade på deras fysik. Den 

andra domänen visade hur de påverkades psykologiskt, om det var stressigt, jäktigt och/eller oroligt i 

arbetsmiljön och hur den sociala samvaron påverkade dem. 

 

 

Faktorer i den fysiska arbetsmiljön som IT-personal anser sig påverkas av 

 

I den genomförda studien så visade det sig att i stort sett alla någon gång upplevde eller hade upplevt någon 

form av smärta i handleder,nacke, axlar och/eller ryggen, eller att de kände av något annat fysiologisk 

symptom som till exempel huvudvärk eller trötta ögon. Deltagarna ansåg att trots att de ändrade sin 



17 
 

arbetsställning under dagen så hade de ofta i slutet av sitt arbetspass värk i nacke, axlar och/eller händer och 

armar, eller att de besvärades av huvudvärk. Under dagar då arbetsintensiteten var extra hög så blev det lätt 

längre perioder av en felaktig arbetsställning som de själva aldrig fick möjlighet eller hann med att 

uppmärksamma. Larsson (2005) beskriver att det finns ett uttryck som kallas askungearbete, eller 

askungebeteende, och det är en typ av muskelbesvär som orsakas av långvarigt monotont arbete vid datorn 

och kan förklaras av att muskelfibrerna får arbeta nästan konstant och inte får någon vila över huvud taget. 

Detta fenomen är vanligt hos personer som lider av stress eller arbetar under stressade förhållanden, men 

även hos de som arbetar länge med monotona arbetsrörelser. Detta kan om det pågår under en längre tid 

resultera i besvär i rygg, axlar och nackpartierna då muskelfibrerna i dessa kroppsdelar ständigt måste 

arbeta, ibland av dygnet runt hos de som är riktigt stresspåverkade. Det är därför viktigt att 

muskelrörelserna varieras och att kroppen ges möjlighet till vila och återhämtning, detta enligt studier 

gjorda vid Arbetslivsinstitutet i Göteborg där forskare undersökt hur musklerna arbetar under en timme och 

hur lite respektive mycket vila de får (Larsson, 2005).  

 

Samma problem har Wiksten (2012) utfört studier om och då funnit ett klart samband mellan 

datormusanvändande och nack- ryggproblematik. Även enligt ett flertal studier som gjorts av SBU så finns 

det vetenskapligt stöd för att arbete med datormus kan öka risken för besvär i nacke, axlar och armar. 

Samma sak gäller om det finns en arbetsmiljö med brister i. Ungefär hälften av alla arbetsskador som 

anmäls i Sverige idag är relaterad till muskelbesvär och detta kostar samhället stora summor i 

sjukskrivningar varje år (Wiksten, 2012). Likaså enligt Rennstam (2015) så kan långvariga besvär med bland 

annat musarm även få rent ekonomiska problem då idag är svårt att få de nya datorrelaterade 

arbetsskadorna såsom musarm att klassas som arbetsskador, då det är svårt att bevisa att de endast 

uppkommit via långvarigt och monotont arbete vid bildskärm. Ett problem som kanske inte tas med i 

beräkningen är att detta i sin tur kan ha en stressande inverkan på arbetstagaren vilket kan bidra till en 

försämrad arbetsförmåga (Rennstam, 2015). Under åren 1999 fram till 2004 har ett flertal studier 

genomförts av Boocock, McNair, Larmer, Armstrong, Collier, Simmonds & Garreth (2007) där det gjorts 

undersökningar om vad och vilka metoder som är de bästa och mest kostnadseffektiva då det gäller att 

förebygga uppkomsten av problem i nacke – och axel-partierna. Resultaten av dessa studier visade att om 

hjälpmedel som var av bristande kvalitet, såsom datormus och bildskärm, byttes ut så upplevde 

undersökningsdeltagarna en positiv förbättring i sin arbetsmiljö. Till exempel så visade det sig att personer 

med upplevda problem av karpaltunnelsyndrom kunde se en klar förbättring då det fick sina tangentbord 

optimerade (Boocock et al., 2007).  

 

En studie som däremot går lite emot strömmen jämfört med andra studier är en som gjorts i Danmark på ca 

7000 personer som arbetade i kontorsmiljö med datormöss. Den visar att det är mer avgörande hur 

arbetstagaren är nöjd med den arbetsställning han/hon har än hur den är utformad för att fungera bäst 

ergonomiskt. Finns en det en arbetställning personen trivs med så är kroppen mer avslappnad vilket 

reducerar spänningar som kan leda till felaktig belastning och värk (Svensson, 2004). Det finns bekräftat att 

de som tillbringar mer än 4 timmar om dagen vid en dator har dubbelt så stor risk att drabbas av 

belastningsskador i händer och handleder. De upprepar samma rörelser om igen med fingrarna vilket 



18 
 

bibehåller den felaktiga belastningen, och belastningen ökar dessutom med skrivhastigheten. Placering av 

musen bör vara så att hela underarmen kan vila på skrivbordet. Enligt Andersen, Fallentin, Thomsen & 

Mikkelsen (2011) så finns det evidens för ett samband mellan karpaltunnelsyndrom och arbete framför 

datorn, framförallt vid ett tangentbord. Detta enligt en studie gjord på datoranvändare och kontorsarbetare. 

Trots detta så anser de dock att bevisen ännu är för svaga och att det finns alldeles för lite forskning inom 

området för att kunna fastställa att det faktiskt förhåller sig så. Arbetsmiljöundersökningar gjorda av SCB 

(Statistiska centralbyrån) från 1984 och fram till idag visar att ca 50 % av de som dagligen arbetar framför en 

bildskärm kan få besvär i nacke, axlar och armar, och det är främst kvinnor som det gäller, en siffra som 

stigit då den från början bara var 15% (Andersen et al., 2011).  

 

Den föreliggande studien visade på att IT-personalen upplevde de bildskärmar som de dagligen använde inte 

var så tillfredsställande som de önskade. De var av skiftande kvalitet och ögonen blev ofta trötta och ibland 

grusiga efter en arbetsdag. Det önskades större storlek på bildskärmarna och de skulle vara av samma sort, 

detta för att avlasta ögonen och undvika att de blev alltför anstängda under de mest intensiva arbetsdagarna. 

Huvudvärk och i vissa fall även migrän förekom bland deltagarna, just på grund av denna typ av 

problematik. Hur arbetsmiljön är utformad kan ha inverkan på att belastningsskador uppstår enligt 

Lehnberg (2007). Att sitta för länge framför en dator och arbeta  på felaktigt sätt har visat sig kunna leda till 

värk i nacke och axlar. Musklerna i ögonen samverkar med nerv - och muskelgrupperna i nack och axel-

partierna, så bildskärmsarbete kan alltså resultera i muskelvärk. Det är därför viktigt att göra små korta 

pauser ofta för att avlasta ögonen, och att man skärmen är rätt inställd och i lagom höjd. Även sådana 

faktorer som stress och arbetsbelastning kan inverka på synen, och de är också lite svårare att råda över och 

räta till då det ligger mer bakom orsaken till problemet än det rent fysiologiska (Lehnberg, 2007). Rönnberg 

(2009) visar att en lösning på ögonproblemen oftast är glasögon och det bör då vara datorprogressiva eller 

enkelslipade sorter. Används progressiva glasögon dagligen så kan de i värsta fall leda till gamnacke då 

ögonen här använder mestadels nedre delen av glasögonen vilket ger en felaktig belastning och en onaturlig 

vinkel på nacken. Om en arbetstagare till vardags använder läsglasögon så behövs således nästan alltid även 

glasögon vid datorarbete.  

 

I den föreliggande studien visade det sig även att tillgången till ståbord vid möten och konferenser var ett 

uppskattat hjälpmedel som fanns till förfogande för de som önskade. Detta var ett alternativ till vanliga 

stolar och det framgick även att de nyttjades ganska ofta särskilt vid långdragna möten. Samma inställning 

hade personalen gällande höj- och sänkbara skrivbord, men några ansåg att dessa ibland kunde vara svåra 

att ställa in. Andra hjälpmedel som fanns att tillgå var pilatesboll för att kunna variera arbetsställningen, 

samt även verktyg som mousetrap (handledsstöd) och ståmattor för ett bättre underlag vid stående arbete. 

Överlag så ansågs det finnas god tillgång till hjälpmedel och var det något som saknades så var det inga 

problem att skaffa fram det som önskades, men trots detta så kvarstod dock problemet med smärta och värk. 

Enligt Rönnberg (2009) så är det bra att stå upp och arbeta med skrivbordet i bekväm höjd, en enkel och bra 

lösning för att undvika smärta i nacke och rygg. Viktigt är att kunna höja sitt skrivbord ordentligt för att få 

tillräckligt bra stöd och att även kunna ha mus och tangentbord i den höjd som avlastar kroppen bäst.  

 



19 
 

Många tar sig inte tid med att justera sina arbetsredskap då de anser att det tar för lång tid eller att det är för 

krångligt, men om de skulle inse att det var värt den lilla stund som det tar skulle de kanske inse hur mycket 

bättre kroppen faktiskt mår av det. Även att ha möten stående är bra för att växla arbetsställning (Rönnberg, 

2009). Trots att tillgången till hjälpmedel, såsom handledsstöd och justerbara skrivbord, har ökat de senaste 

20 åren så har inte bevären och problemen försvunnit utan är ännu lika utbrett i arbetslivet som tidigare. 

Många går omkring med sin smärta under en längre tid utan att göra någonting åt den, vilket på sikt kan 

skapa permanenta skador. Man fortsätter jobba och vill inte vara den som klagar. Detta enligt en 

undersökning som fackförbundet Kollega låtit göra (Rennstam, 2015). 

 

I resultatet av studien så var det tydligt att den schemalagda pinnjympan, som var ett dagligt inslag, var 

något som personalen upplevde som positivt. Det ansågs till och med  att den medförde förbättringar rent 

fysiskt. Att kunna träna på och efter arbetstid, då gärna tillsammans med arbetskamraterna, var en positiv 

möjlighet som fanns och som ansågs som mycket uppskattat. Deltagarna i studien utövade alla så ofta de 

kunde någon form av fysisk aktivitet eller träning på sin fritid för att kunna hålla sig i form, de var medvetna 

om hur viktigt detta var då de hade ett så pass stillasittande arbete. De var likaså överens om den positiva 

inverkan detta hade på deras hälsa. Enligt en sammanställning gjord av Arbetsmiljöverket så är besvär i 

muskler och leder den vanligaste anledning till sjukskrivningar. Det har visat sig att träning under arbetstid 

är god hjälp för att kunna förebygga arbetsrelaterade belastningsskador, och de rekommenderar fysisk 

aktivitet minst två och halv timme i veckan i måttligt tempo, alternativt en och en halv timme i mer intensivt 

tempo. Samt att genomföra stärkande muskelaktiviteter cirka två gånger per vecka. För att arbeta optimalt, 

till exempel med en datormus, så behöver musklerna syresättas eftersom denna typ av aktivitet har motsatt 

effekt. Det bästa alternativet är därför i denna situation gympa eller stretching där en aktiv rörelse utförs 

istället för att ta en inaktiv paus (Andersson, 2015). Variation och återhämtning är av stor vikt, oavsett hur 

bra utformad datorarbetsplatsen är så finns ännu risken för besvär och problem såsom smärtproblematik 

vid arbete med långa pass utan avbrott. Att växla datorarbetet med andra arbetsuppgifter, om det är möjligt, 

eller med en paus då och då kan förebygga och förbättra den fysiologiska arbetssituationen avsevärt 

(Arbetsmiljöverket, 2015). Det har visat sig att träning på arbetstid har en god effekt och kan verka 

förebyggande på arbetsrelaterade belastningsskador, men det är samtidigt lika viktigt att kroppen får 

möjlighet till återhämtning och vila. Detta för att resultatet av träningen ska ha en optimal effekt 

(Andersson, 2015).  

 

I en av ett flertal studier som genomfördes mellan åren 1999 och 2004 så visade det sig att det som var bland 

de mest effektiva metoderna då det kommer till förebyggande träning var lågintensiv gruppträning, 

avslappning och KBT (Boocock et al., 2007). Att pausa och lämna arbetsplatsen om så bara bara för ett 

kortare tag har visat sig vara bättre än att ensam stretcha vid skrivbordet. Möjlighet ges då till större 

muskelaktivitet samtidigt som social samvaro med kollegorna kan inverka positivt på den psykologiska 

hälsan (Rönnberg, 2009). Fysisk aktivitet har visat sig ha en positiv inverkan när det gäller smärtlindring vid 

belastningsskador och rehabilitering av dessa. Det är användbart som behandling av långvariga 

smärttillstånd och har visat sig kunna öka styrkan i musklerna och även prestationsförmågan. Samtidigt har 

det även påvisat en gynnsam effekt på stress (Magnusson & Mannheimer, 2008). 
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Faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som IT-personal anser sig påverkas av 

 

Det framkom även i studien att stressande situationer  lätt kunde leda till att användandet av hjälpmedel 

inte hanns med eftersom det ansågs ta tid från övrigt arbete och då inte prioriterades. Deltagarna i 

undersökningen ansåg också att ventilationen, som upplevdes som bristande, ibland kunde bli ett störande 

och stressande moment i arbetsmiljön och i vissa fall resultera i en källa till irritation i en annars harmonisk 

miljö. Då det annars överlag ansågs vara en god stämning på avdelningen då kommunikation och social 

samvaro fungerade tillfredsställande. Ett problem såsom bristande ventilation kan enligt Ekholm (2011) 

skapa irritation i längden bland personal då det inverkar negativt på den sociala arbetsmiljön. Denna form 

av negativ upplevelse blir inte bara något personalen bär på under arbetstid utan även tar med sig hem och 

som då får ytterligare påverkan på privatlivet (Ekholm, 2011). I en studie gjord av Zhang, Kang & Jiao (2012) 

så är de som jobbar i öppna landskap mer missnöjda med ljud och ventilation och anser att det är ett 

störande moment i arbetet. Dessa typer av problem har visat sig ha ett samband med trötthet och känslighet 

mot ljud. Något som lätt skapar irritation och därmed utgör ett hinder att utföra ett tillfredsställande arbete 

(Zhang, Kang & Jiao, 2012).  

 

Enligt Rönnberg (2009) så är det en vanlig inställning i dagens arbetssamhälle att man inte hinner med sig,  

de flesta anser att tiden alltid är för kort och de får prioritera bort vissa moment (Rönnberg, 2009). 

Rennstam (2015) påpekar också att just kvinnor är drabbade i högre grad av stressrelaterade besvär än män, 

och tidenför att kunna återhämta sig har i sin tur även minskat i och med alla krav vi har idag på allt vi ska 

hinna med. Marginalerna för att hinna med det som är planerat har smalnat av till näst intill det obefintliga 

och därför är det lätt till att känna sig otillräcklig vilket skapar en stressad situation (Rennstam, 2015). I en 

studie gjord av Szeto, Straker,  & O´Sullivan (2009) så har stress en negativ inverkan på muskelarbetet och 

att det kan öka belastningen om man känner obehag eller motstånd till sitt arbete såsom stressade 

situationer och hög arbetsbelastning (Szeto et. Al., 2009). 

 

Att arbeta i ett öppet kontorslandskap kunde likaså skapa en stressad arbetsmiljö, något som deltagarna i 

studien hade känt av. Det skapade en orolig arbetsmiljö, och de tvingades ofta tillbringa tid med personal 

som inte ingick i deras arbetslag vilket i sin tur upplevdes som obekvämt och som även kunde skapa 

koncentrationssvårigheter i arbetet. Skärmar att avgränsa sina arbetsplatser var bland de deltagande 

önskvärt. Att arbeta i en öppen miljö med stora ytor att röra sig på, kan av personalen ofta upplevas som 

stressande och oroligt påpekar Ekholm (2011). Ljud som hjärnan behöver sortera bort, som inte behövs eller 

som arbetstagare inte har nytta av kan skapa stress. Detta kallas med ett annat ord för ljudstress och är 

något som är vanligt när det skapas större arbetslandskap med en högre ljudnivå och mer sorl. Hjärnan tar 

ingen skada av detta men det tar energi som istället skulle kunna läggas på annat viktigare arbete. De öppna 

kontoren har visat sig vara kunna vara en källa till ökad stress. Symptom såsom ljudkänslighet, huvudvärk 

och koncentrationssvårigheter är vanliga hos personer som arbetar i öppna miljöer, och kan även bidra till 
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irritation bland de anställda då lätt blir rörigt på stora ytor (Ekholm, 2011). Dessa typer av symptom visade 

sig också vara vanligt förekommande bland deltagarna i den föreliggande studien. 

 

Enligt Edling, Nordberg & Nordberg (2010) så kan utsöndringen av stresshormoner öka, likaså 

muskelspänningar som vid längre exponering av störande ljud kan i sin tur medföra en ökad risk för både 

psykisk och fysisk ohälsa. Inte nog med det så påverkar det även minnet, koncentrationen och förmågan att 

prestera effektivt i sitt arbete. Oavsett vad det är som framkallar stress och obekväm arbetsmiljö så har det 

likväl en inverkan på kroppen rent fysiologiskt. Stress leder lätt till felaktiga arbetspositioner och spända 

muskler vilket kan orsaka värk och felbelastning utan att arbetstagaren tänker på det. Detsamma gäller vid 

spänningsmoment i kroppen till exempel som att bita ihop käkarna, som snabbt kan skapa huvudvärk och i 

värsta fall migrän, något som en del av kvinnorna i studien sade sig besväras av då och då (Edling et 

al.,2010).  

 

 

Implikation i arbetslivet  

 

I ett samhälle där stillasittande arbete är ett växande problem så ses idag en ökning av arbetsskador. 

Resultatet av föreliggande studie visar att de anställda vid den undersökta IT-avdelningen trots tillgång till 

både hjälpmedel och fysisk aktivitet ändå upplevde att de kunde besväras av värk och smärta efter långa 

arbetsdagar. Det visade sig likaså att IT-personalen ofta kunde känna sig påverkade psykosocialt i form av 

stress och mycket arbete, och detta hade också inverkan på deras kroppar rent fysiologiskt. Resultatet av 

denna studie visar att den forskning och kunskap som idag finns inte ännu är tillräcklig för att kunna sätta in 

de åtgärder som behövs i tid för att på bästa sätt kunna förebygga att belastningskador uppkommer. 

Åtgärder i förebyggande syfte såsom samtal med personalen hur de upplever sin arbetsmiljö och vad de i sin 

tur tycker bör tillföras för en förbättring, är en punkt som möjligen borde införas. Det är trots allt 

arbetstagaren som bäst känner av vad som saknas eller brister i arbetsmiljön. Detta är en område som 

företagssköterskan och företagshälsovården kan och har möjlighet att uppmärksamma eftersom det är en 

huvudroll i kompetensområdet, att främja den fysiska, sociala och psykiska hälsan hos befolkningen. 

 

 

Fortsatt forskning 

 

Trots att belastningskador har blivit ett mer och mer uppmärksammat ämne i och med att problemen inom 

området ökar så saknas det ännu mycket forskning och kunskap. För att kunna upprättahålla och utveckla 

framtida förebyggande arbete i kampen mot arbetsrelaterade belastningsskador behövs ämnet 

uppmärksammas. Samtidigt så måste mer kunskap erhållas genom forskning, undersökningar och 

personliga intervjuer beträffande vilka faktorer det är som har störst inverkan på hur arbetsmiljön upplevs, 

kopplat till risken för uppkomsten av belastningsskador. Detta för kunna på allvar uppmärksamma  det 

problem som det faktiskt är och vilka konsekvenser det kan få både hälsa och arbetsliv.  
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SLUTSATS  

 

Att ha tillgång till såväl hjälpmedel som att kunna byta arbetsställning när arbete består av en hel dag 

framför en dator är av stor vikt för att kunna undvika monotona rörelser, som i sin tur riskerar att resultera i 

arbetsskador och permanenta besvär. Möjligheten att kunna använda hjälpmedel för att underlätta det 

dagliga arbetet fanns det en god variation av och det verkade deltagarna i undersökningen nöjda med. Dock 

så fanns det även brister, såsom sämre bildskärmar, dålig ventilation och belysning. 

Den psykiska arbetsmiljön kunde upplevas som negativ ibland, särskilt med tanke på det nya sättet att 

arbeta med öppna kontorslandskap  och det är en faktor som även kan en fysiologisk inverkan på kroppen.  

Stress leder ofta till felaktiga arbetsställningar och att må bra psykiskt är således minst lika viktigt som att 

arbeta fysiskt korrekt. Trots att viss forskning finns och tillgången till hjälpmedel är stor så kvarstår ändå 

problemet med arbets- och belastningsskador. Uppmärksamheten är inte tillräckligt stor och det anses inte 

heller som ett stort problem om sett till den fakta och forskning som finns. För att kunna förebygga och på 

sikt minska problematiken med belastningsskador så behövs det mer forskning och mer bevis för hur 

allvarligt det faktiskt är, och alla konsekvenser som det kan leda till bör ses som ett större problem än vad 

det gör idag för att en förändring ska kunna genomföras. 
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Bilaga 1. 
 
 
Skriftligt frågeformulär beträffande arbetsmiljö 
 
 
 
Kön: 
 
□ Kvinna 
 
□ Man 
 
 
Ålderkategori: 
 
□  20-35 
 
□  36-45 
 
□  46-55 
 
□ 55+ 
 
 
 
 
Utbildning:  
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
Yrke: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
  
 
 
 
Anställningstid: 
 
□ 1-5 år 
 
□ 6-10 år 
 
□ 11 år eller mer 
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1. Hur upplever du att arbetsplatsen är utformad på ditt arbete? Hur anser du att den fungerar? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

2. Hur upplever du den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats? 
 
       --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
       --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
       --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 

3. Upplever du  några fysiska besvär orsakat av ditt dagliga arbete? 
 
      --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
      --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
      --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
             
 
 
 

4. Har du värk eller andra problem någonstans efter en arbetsdag orsakat av arbetsmiljön och isåfall 
vad och hur? 

 
      -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
      -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
      -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
      ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

5.  Anser du att arbetsmiljön kan förbättras på din arbetsplats och isåfall vad och hur? 
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     -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
     ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
  
 
 

6. Utför du någon form av fysisk aktivitet under en arbetsdag eller arbetsvecka och vad innefattar den 
isåfall? 

 
      -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
      -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
      -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

7. Utför du någon annan form av aktivitet för att påverka din arbetsmiljö, och isåfall vad och hur? 
 
     -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
    -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
    -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 

8. Gör du något specifikt för att själv underlätta din fysiska arbetsmiljö under en arbetsdag? 
 
    -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
   -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
   -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 

9. Har ni tillgång till hjälpmedel/resurser som underlättar olika arbetsställningar under dagen, och 
isåfall vilka? 

 
   -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
   -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

10. Upplever du några besvär av att arbeta framför bildskärm, och isåfall vad och hur? 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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11. Finns det något övrigt i din arbetsmiljö som du upplever påverkar ditt dagliga arbete fysiskt, och 
isåfall vad/vilka? 

 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Bilaga 2.  
 

 
 

Förfrågansbrev till avdelningschef vid Försäkringskassan 

Mitt namn är Johanna Sundell, jag är 34 år och arbetar som sjuksköterska vid Sundsvalls Sjukhus. Jag 
studerar just nu en vidareutbildning vid Umeå Universitet inom ämnet Arbetsliv och hälsa med inriktning 
till företagssköterska. Jag tar kontakt med dig då jag skulle vilja genomföra en intervjustudie hos er där jag 
vill undersöka hur anställda vid Försäkringskassans IT-avdelning upplever sin arbetsmiljö och vilken 
påverkan den har på hälsan. Studien utgör mitt examensarbete.  
 
Jag är i behov av ditt samtycke för att få kontakta personal inom din verksamhet för tillfrågan om 
deltagande i studien. Urvalet kommer baseras på att deltagarna ska ha arbetat  ett år eller längre. Jag ber dig 
därför att maila namn och kontaktuppgifter till mig på de anställda som uppfyller detta kriterium. Ålder, kön 
och utbildningsbakgrund får gärna variera. Ditt samtycke kan antingen ges genom att bifogad svarsblankett 
skrivs under och skickas tillbaka till mig via mail eller genom att Du i ett mail till mig godkänner att din 
personal kontaktas.  
 
De deltagande kommer att få fylla i en intervjuguide och där få svara på frågor som rör arbetsmiljön. 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare förklaring. 
Informationen som framkommer i intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och ingen deltagares 
identitet eller arbetsplats kommer att avslöjas. Materialet kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. Det 
finns även möjlighet att ta del av det sammanställda materialet om intresse finns. 
 
 

 

Namn: Johanna Sundell 
Telefon: 073-7221575 
E-post: josu0092@umu.se 

 

Handledare: Karin Sundin 

Docent 
Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 

karin.sundin@umu.se 
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Svarsblankett 
 
Jag har fått information om studiens syfte och ger mitt samtycke till att anställda inom min verksamhet 
kontaktas för tillfrågan om deltagande i en intervjustudie inom arbetsliv och hälsa.  
 
 

Underskrift   Namnförtydligande  Titel 
 
 

Ort och datum   
 
 
 
Vänligen skriv på, scanna in och maila tillbaka till mig, alternativt meddela Ditt godkännande i ett mail.  
 
 
Namn: Johanna Sundell 
E-post: josu0092@umu.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:josu0092@umu.se
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Bilaga 3.  
 
 
 

 
 

Förfrågan om deltagande i studie 

Mitt namn är Johanna Sundell, jag är 34 år och studerar Magisterprogrammet i Arbetsliv och Hälsa med 
inriktning mot företagssköterska vid Umeå universitet, och har fått tillstånd av er avdelningschef att 
kontakta dig beträffande en förfrågan om deltagande i en studie. Jag planerar att genomföra en skriftlig 
intervjustudie om hur IT-personal vid Försäkringskassan upplever sin arbetsmiljö och hur den påverkar 
hälsan. Jag efterfrågar härmed din medverkan i denna studie. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när 
som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ange orsak. Studien består av ett formulär med ett antal 
frågor som jag önskar att du besvarar.  
Svaren kommer att behandlas konfidentiellt under hela processen. Jag kommer att förvara den skriftliga 
svarsformulären  inlåst så att det är oåtkomligt för obehöriga. Det analyserade resultatet och en del citat från 
intervjun kommer att användas i min magisteruppsats men deltagarnas identitet och arbetsplats avslöjas 
inte. Du som deltagare i studien har också rätt att ta del av det färdiga resultatet efteråt om du så önskar. 
Godkänd magisteruppsats kommer att publiceras och bli en offentlig handling.  
 

Vill du delta i min studie så hör av dig till mig nedanstående mailadress. Jag finns även tillgängliga för frågor 
eller ytterligare information om studien.  
Om du tackar ja till att delta i studien kommer jag att skicka frågeformuläret till dig via e-post. Så snart du 
fyllt i det ber jag dig att maila dina svar(frågeformuläret) tillbaka till mig på mail-adress: josu0092@umu.se 

 

Namn: Johanna Sundell 
Telefon: 0737221575 
E-post: josu0092@umu.se 
 

 

Handledare: Karin Sundin  
Docent 
Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 

E-post: karin.sundin@umu.se  
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Samtyckesblankett till studiedeltagare 

 

Jag samtycker härmed till deltagande i en intervjustudie inom arbetsliv och hälsa. Jag intygar att jag har 
mottagit information om studiens syfte och innehåll. Jag är införstådd med att mitt deltagande är frivilligt 
och att materialet som framkommer av studien hanteras konfidentiellt.  
 

__________________________________________________________ 

Underskrift    Namnförtydligande 

 

__________________________________________________________ 

Ort och Datum 


