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Sammanfattning: I dagens samhälle ökar antalet människor med ett stillasittande arbete. Då 

vår kropp är gjord för rörelse kan stillasittandet leda till belastningsbesvär. För att förhindra 

detta är det ergonomiska förhållningssättet ett viktigt verktyg. Ergonomi handlar om att 

omgivning och människa ska fungera i relation till varandra, både vad gäller psykiskt som 

fysiskt. Arbetsterapeuter får via dagens utbildning, en kunskap om ergonomi utifrån ett 

patientperspektiv. Dagligen arbetar de med prevention mot skador och besvär. Denna kunskap 

borde även kunna tillämpas i det egna arbetet. Syftet med denna studie var att kartlägga 

arbetsterapeuternas kunskap om ergonomiskt förhållningssätt, och möjligheter att tillämpa 

ergonomiska arbetsställningar, i förhållande till skrivbords – och datorarbete. Vi ville även 

undersöka om de upplevt besvär samt längden på den stillasittande tiden under en arbetsdag. 

Vi valde att avgränsa studien till att gälla den fysiska arbetsmiljön. Som datainsamlingsmetod 

användes en modifierad enkät som innefattade områdena fysisk arbetsmiljö, typ av besvär, 

strategier, genomsnittlig tid vid skrivbordet, kunskap, vikten av ergonomi samt möjligheten 

till tillämpning. Enkäten bestod av 20 frågor, 17 med fasta svarsalternativ och 3 var öppna 

frågor. Enkäten skickades ut till alla 44 arbetsterapeuter och svarsfrekvensen på de besvarade 

enkäterna var 89 %.  

Resultatet visar att alla respondenter ansåg att ett ergonomiskt förhållningssätt var en viktig 

del i relation till arbete vid skrivbords – och datorarbete. Den tid som spenderades vid 

skrivbordet var som mest 3-4 timmar/dag och ett fåtal hade upplevt fysiska besvär det senaste 

halvåret. Den vanligaste strategin som uppgavs för att motverka trötthet, stelhet eller värk, var 

olika rörelser och förflyttningar på stolen samt mellan rum. Slutsatsen var att 

arbetsterapeuterna hade en hög kunskap om ergonomi som de till största del kunde tillämpa i 

sitt dagliga arbete vid skrivbordet. Andelen respondenter med besvär och även tiden de 

spenderade vid skrivbord och dator var lägre än beräknat. 
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1. Inledning 

1.1. Definition av Ergonomi 

Ordet ergonomi beskrivs i Nationalencyklopedin (1) utifrån grekiskans ”e´rgon” - arbete, 

samt ”nomi´a” – kunskap eller vetenskap. Ergonomi används som ett förhållningssätt att 

anpassa arbetet efter människans förutsättningar, i samspel med arbetsredskapen (1, 2, 3, 4, 

5). Tyvärr missförstås det ofta att enbart gälla arbetsställningar (2). 

Forskning inom ergonomi bedrivs för att människans arbetsmiljö ska fungera så optimalt som 

möjligt. Studier som rör människans anatomi, fysiologi och psykologi utförs för att se hur 

arbetsmiljö, arbetsmetoder och arbetsredskap ska utformas (4, 5, 6,). Målet med ett 

ergonomiskt förhållningssätt är att minska de skadliga påfrestningar som kan uppkomma vid 

felaktigt arbetssätt (6, 1), och därmed minska arbetsskador och förebygga ohälsa (3).  

Målet med arbetsterapi är att människan, oavsett funktionsförmåga, ska ha en god 

aktivitetsförmåga. Arbetsterapeuten ska se till helheten, där syftet är att bevara funktioner och 

förebygga skador (7, 8, 5). På sätt och vis strävar ergonomi och arbetsterapi mot samma mål, 

fast med olika infallsvinklar (5). 

 

2. Bakgrund 

Människokroppen är konstruerad för rörelse, inte för stillasittande. För att kroppen ska må bra 

och för att förebygga belastningsskador, är det viktigt att hitta en balans mellan rörelse, 

belastning och återhämtning (2, 4, 9, 10, 11).   

2.1. Belastningsskador 

Belastningsskador kan drabba alla människor oavsett hur kroppen är konstruerad (12). 

Andelen människor med besvär ökar med åldern, detta eftersom toleransnivån för hur stor 

belastning kroppen klarar av förändras (10, 13). I Arbetsmiljöverkets undersökning år 2008 

(14) hade var femte kvinna från 50 år, någon form av besvär på grund av påfrestande 

arbetsställningar. Detta i jämförelse med sysselsatta kvinnor i åldern 16-29 där andelen med 

besvär beräknades till 9,9 % (14).  

De vanligaste belastningsbesvären inom arbetslivet är känsla av smärta och trötthet i muskler, 

senor och leder (10). Besvären uppkommer oftast genom långvarigt statiskt arbete, 

exempelvis arbete vid tangentbord (5, 10, 12). Vid statiskt arbete aktiveras musklerna över 
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lederna i exempelvis skuldra samt arm/hand, utan att det medför rörelse i den led som 

musklerna sträcker sig över (4, 10). Det statiska arbetet kan i längden medföra en 

överbelastning (5, 9, 11). Låter man inte kroppen röra sig eller återhämta sig kan denna 

överbelastning resultera i kroniska belastningsskador (10, 11).  

För att förhindra belastningsskador är det viktigt att arbeta med kroppen nära arbetsområdet 

samt att arbetshöjden är anpassad efter individen (se Figur I) (11). Även repetitiva rörelser 

utan tid för återhämtning bör undvikas, och belysningen ska kunna anpassas efter vilken typ 

av arbete som utförs (2, 11). Har man som arbetstagare liten kunskap om det ergonomiska 

förhållningssättets fördelar, eller befinner sig under psykisk stress, kan det vara lätt att 

glömma att använda kunskapen. Detta kan i längden resultera i för stor belastning på kroppen 

(12).  

 

Figur I: Maximalt röresleomfång för armarnas arbetsområde (15) 

2.2. Lagar och föreskrifter 

I Arbetsmiljölagen kapitel 1, § 1 (16) står det att verksamheter ska arbeta förebyggande mot 

ohälsa på arbetsplatsen. Detta gäller både fysiska och psykiska påfrestningar (16). 

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om Belastningsergonomi (10) tar bland annat upp vilka 

skyldigheter arbetsgivaren har gentemot arbetstagaren (10).  

I § 6 beskrivs arbetsgivarens skyldigheter. Arbetsgivaren ska till exempel se till att 

arbetstagaren har kunskap om risker, lämpliga arbetsställningar och rörelser. Arbetstagaren 

bör känna till tecken på överbelastning av leder och muskler, samt veta hur teknisk utrustning 

och hjälpmedel ska användas (10). Arbetsgivaren är skyldig att kontrollera att arbetstagaren 
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följer de instruktioner som finns på arbetsplatsen samt att tillhandahålla möjligheter för 

arbetstagaren att lära in en korrekt arbetsteknik (10). 

Som arbetsgivare har man även skyldighet att utforma arbetsplatsen så att den uppmuntrar till 

en optimal arbetsställning och arbetsrörelse. För att undvika belastningsskador är det viktigt 

att man exempelvis inte arbetar med vriden bål eller att händerna arbetar för nära kroppen 

(10).  

Det finns även skyldigheter som arbetstagaren bör följa. Bland annat ska arbetstagaren följa 

de riktlinjer arbetsgivaren gett om lämpliga arbetssätt för att undvika onödiga fysiska 

belastningar. Anser arbetstagaren att en uppgift kan medföra för stor belastning har denne en 

skyldighet att underrätta arbetsgivaren om detta (10). 

2.3. Arbetsplatsens utformning 

Kroppen har ett begränsat rörelseomfång (15, 17) och därför är det viktigt att arbetsplatsen är 

utformad efter individens behov. Arbetsbelastningen vid skrivbord betraktas som låg och det 

är placeringen av den tekniska utrustningen som är avgörande för arbetsplatsens utformning 

(12).  

Under en dag är det vanligt att vi ofta byter sittställning (9), beroende på vad vi ska göra. Som 

människa försöker vi ofta hitta en bekväm sittställning, speciellt när vi arbetar framför datorn 

då den tenderar den att se likadan ut varje gång. När denna sittställning blir den enda vi 

använder oss av förloras möjligheten till variation och arbetet blir istället statiskt och 

monotont (9). 

En bra sittställning innebär att ryggraden har samma neutrala position som vid stående. Därför 

bör stolen vi sitter på kunna anpassas så pass mycket att ryggraden ska kunna anta samma 

neutrala position. Låren måste på så vis kunna slutta neråt, vilket innebär att sittdynan måste 

vinklas framåt en aning. Fötterna ska kunna placeras stadigt under kroppen och man bör 

därför kunna sitta på den främre delen av sittdynan (9), stolen bör på så vis vara lätt att justera 

i höjdled samt sittdjup.  För att kroppen i längden ska orka med denna sittställning är det 

viktigt med återhämtning. En stol som har gungfunktion är därför att föredra då sittställningen 

blir både avlastande och varierande (9, 12).  

Vid datorarbete bör hela underarmen vara i neutral, vertikalt läge (18) alternativt vila mot 

bordsskivan för att minska belastningen på arm, axel och nacke (11) 



4 

 

Genom att ha ett elektriskt manövrerbart bord kan arbetstagarna på ett enkelt sätt ställa in en 

passande arbetshöjd och stimuleras till att variera arbetsställningen ytterligare (12). Höjden på 

skrivbordet bör så långt som möjligt anpassas till stolen utformning samt kroppens längd och 

det är individens behov som styr (9). 

2.4. Forskning om arbetsrelaterad ohälsa 

Dagens samhälle präglas av att skapa hälsosamma arbetsplatser som ska minska antalet 

belastningsskador som i sin tur ska minska sjukfrånvaron. I länder inom Europeiska Unionen 

(EU) utförs undersökningar om belastningsskador årligen (19). Resultaten av dessa visar 

påtagliga bevis att ohälsa, så som fysiska – och psykiska besvär, är kopplade till höga 

kostnader för sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Enligt EU:s rapport kommer omfattningen på 

problemet sannolikt att öka, då allt fler utsätts för risker när det gäller felaktig arbetsställning 

(19).  

Arbetsmiljöverket genomför årligen en undersökning bland sysselsatta i befolkningen 

angående arbetsrelaterade besvär (14). Mellan 1998 – 2003 skedde en ökning i antalet 

invånare med besvär och år 2003 var andelen med arbetsrelaterade besvär som högst (24,8 

%). Sedan dess har en minskning skett, och vid det senaste rapporten från 2008, redovisades  

att siffran sjunkit till 18,1%. Bland kvinnor var den näst vanligaste anledningen till besvär 

påfrestande arbetsställningar, denna andel har mellan åren 1998-2005 legat konstant för att 

sedan minska (14). 

Allt eftersom tekniken går framåt spenderar allt fler sysselsatta i befolkningen sin arbetstid 

framför dator (20, 11). Inom ergonomisk vetenskap forskas det om sambanden mellan besvär 

kopplat till statiska arbetsuppgifter, t.ex. arbete vid dator. Framtidens datoriserade samhälle 

kommer att behöva ytterligare forskning om ergonomi för att kunna utveckla hälsosamma 

arbetsplatser (11, 21). Noack-Cooper et al. (22) beskriver olika studier där det har framkommit 

samband mellan vuxna datoranvändare och belastningsbesvär, i dessa studier har man kunnat 

koppla besvären till felaktig arbetsställning. Noack-Cooper beskriver även att en anpassad 

arbetsplats minskar belastningsbesvär (22).  

En del forskning påvisar vikten av kurser inom ergonomi för arbetstagare. Dock har dessa 

studier inte hunnit pågå så länge, att effekten av kursen över tid kunnat mätas (20, 23).  

2.5. Problemområde 

I dagens utbildning till arbetsterapeut ingår det att lära sig om fördelarna med ett ergonomiskt 
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förhållningssätt, ofta kopplat till människor med fysiska funktionshinder (5, 7, 24). Detta 

genom att få kunskap om rätt förflyttningsteknik i vårdsituationen, en bra sittställning, i 

exempelvis rullstol, samt att anpassa miljön efter individens förutsättningar (5, 8, 24). Denna 

kunskap om ergonomins fördelar ska arbetsterapeuter sedan förmedla till klienterna för att 

dessa ska vara så oberoende som möjligt i sitt dagliga liv (7).   

Under den verksamhetsförlagda utbildningen var vår uppfattning att det blev mycket sittande 

under en arbetsdag. Arbetsterapeuterna hade varierande arbetsuppgifter i det dagliga arbetet, 

både i mötet med patienten och vid dokumentation. Den ergonomiska arbetsställningen var då 

inte alltid optimal. Då arbetsterapeuter, med dagens utbildning får kunskapen om det 

ergonomiska förhållningssättets fördelar, skulle de även kunna ha förutsättningarna att 

implementera detta i det egna arbetet. 

3.  Syfte  

Syftet med denna studie var att kartlägga arbetsterapeuternas kunskap om ergonomiskt 

förhållningssätt, och möjligheter att tillämpa, ergonomiska arbetsställningar i förhållande till 

skrivbord- och datorarbete. Vi ville även undersöka om de upplevt besvär samt längden på 

den stillasittande tiden under en arbetsdag. 

3.1. Frågeställning 

 Vilken innebörd och värde hade ergonomi för arbetsterapeuterna?  

 Använde arbetsterapeuterna sin kunskap om ergonomisk arbetsställning vid 

skrivbordsarbete? 

 Hur såg den fysiska arbetsmiljön ut vid skrivbordet för arbetsterapeuterna? 

 Upplevde arbetsterapeuterna fysiska besvär, i så fall hur ofta samt hur mycket? 

 Vilka strategier och åtgärder hade de för att minska trötthet, stelhet och värk? 

 Hur mycket tid tillbringade arbetsterapeuterna vid skrivbordet, under en normal 

arbetsdag? 
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4. Metod 

4.1. Design 

För att kunna besvara syftet och frågeställningarna genomfördes en kartläggning i form av en 

enkätundersökning. Kartläggningen var en tvärsnittsstudie där data samlades in för att mäta en 

population vid ett specifikt tillfälle (29). 

4.2. Inklusionskriterier och Urval  

Inklusionskriterier: 

- legitimerad arbetsterapeut 

- anställd vid ett svenskt Universitetssjukhus 

I februari 2010, var det 44 stycken leg. arbetsterapeuter anställda vid Universitetssjukhuset, 

och alla blev tillfrågade om de ville deltaga i studien .   

4.3. Datainsamling 

Genom att kontakta samordnad arbetsterapeut fick författarna kontaktuppgifter till de 12 

yrkesföreträdande arbetsterapeuterna vid de olika arbetsterapienheterna. Med hjälp av 

handledaren inhämtades sedan kontaktuppgifterna till övriga arbetsterapeuter. De 

yrkesföreträdande arbetsterapeuterna vid varje enhet tilldelades ett följebrev via internpost, så 

att dessa var väl informerade om studien. Ett annat följebrev utformat för övriga 

arbetsterapeuter skickades sedan ut. De yrkesföreträdande var, precis som övriga 

arbetsterapeuter, tillfrågade om att deltaga i studien. 

En vecka efter första utskicket av följebrev och enkät skickades en påminnelse via mail till 

deltagarna (25, 26), detta var endast till för dem som eventuellt glömt att fylla i enkäten eller 

skicka in den. De ifyllda enkäterna skickades via adresserade internkuvert till handledaren. De 

enkäter som inte skickades in registrerades som externt bortfall (27). Av de 44 enkäter som 

skickades ut besvarades 39 stycken, vilket gav en svarsfrekvens på 89 %. 

4.4. Instrument 

Enkäten baserades på Ann-Cathrine Perssons magisteruppsats ”Hur ergonomiundervisning 

relaterad till datorarbete bör utformas för att väcka intresse hos elever” från 2003 (28). 

Handledaren Ewa Wigaeus Tornqvist kontaktades, angående tillstånd att använda enkäten i 

studien. Enkäten var utformad med avsikt att studera ungdomars kunskap om ergonomi och 
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omfattade 53 frågor, uppdelade över tre avsnitt (28). Den ursprungliga enkäten bestod av 

reflektionsfrågor. Enkäten var testad avseende ”face validity” (29).  

Upplägget med Ann-Cathrines enkät stämde inte med denna studies syfte och 

frågeställningar. Ewa Wigaeus Tornqvist godkände att enkäten modifierades och 

omformulerades. Den slutliga enkäten bestod sammanlagt av 20 frågor varav 17 med fasta 

svarsalternativ samt tre öppna frågor (se Bilaga). En följdfråga lades till i den slutliga enkäten 

(se Bilaga – fråga 10), för att kunna komplettera svaret på den föregående frågan (se Bilaga – 

fråga 9).  

4.5. Dataanalys 

Bearbetningsmetoden som användes för frågor med fasta svarsalternativ var 

kalkylprogrammet Microsoft Excel 2007. Redovisningen av resultaten innefattar deskriptiv 

statisktik, och redovisades därför i antal genom löpande text, tabeller och stolpdiagram. För 

att få tydliga tabeller avrundades uträkningarna i procent (%) till närmaste heltal. 

De öppna frågorna sammanställdes i ett Word-dokument och därefter kategoriserades svaren. 

För att underlätta kategoriseringen användes den svenska versionen av International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (30). ICF är ett 

klassifikationssystem vars mål är ” att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att 

beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa” (30).  

 

För att lättare kunna sortera den insamlade datan användes tre av ICF:s komponenter aktivitet 

och delaktighet, omgivningsfaktorer samt personliga faktorer samt dess domäner och 

underkategorier (30) (se tabell I). Aktivitet och delaktighet räknas till samma komponent, och 

definieras som en persons genomförande av en handling samt dennes engagemang i en 

livssituation. I denna komponent valde vi att använda domänen Förflyttning med 

underkategorin Ospecificerat
1
, där placerades strategin ändring av arbetsställning. Domänen 

Tillämpa kunskap tillhör även samma komponent där underkategorierna Lösa problem samt 

Ospecificerat valdes. I dessa placerades strategin anpassning in samt deltagarnas 

beskrivningar av ergonomi.  

                                                           
1 ”Ger möjlighet att koda funktionstillstånd som passar in i begreppskategorin men för vilket det inte 

finns tillräcklig information för att bestämma en specifik kategori” (30). 
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Omgivningsfaktorer handlar om den omgivning en person lever och verkar i, både vad gäller 

fysisk, psykisk samt attitydmässigt (30). Domänen Produkter och teknik valdes för att täcka in 

strategin hjälpmedel. Komponenten Personliga faktorer är än så länge inte vidare klassificerat 

och har därför inga tillhörande domäner, då det utgörs av faktorer som inte hör till 

hälsotillståndet utan baseras på individens bakgrundshistoria (30). Utifrån beskrivningen av 

komponenten skapades därför domänen Erfarenheter som ska representera deltagarnas 

kunskap de erhållit genom åren.  

 

Tabell I. Sorteringen av ICF:s komponenter och domäner för att underlätta sammanställning av resultat. 

Komponenter Domäner Underkategorier 

Aktiviteter och delaktighet Förflyttning 

Tillämpa kunskap  

Ospecificerat 

Lösa problem/ Ospecificerat 

Omgivningsfaktorer Produkter och teknik - 

Personliga faktorer Erfarenheter  - 

 

4.6. Etiska överväganden  

I studien har författarna utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (31), som 

finns för att skydda individen då forskning bedrivs. Dessa principer var: 

Informationskravet: Deltagarna informerades om syftet med forskningen och 

tillvägagångssättet.  Deltagandet var frivilligt, vilket belystes i följebrevet och påminnelsen 

(31). 

Samtyckeskravet: Genom att besvara enkäten samtyckte de tillfrågade personerna att deltaga i 

studien (31).  

Konfidentialitetskravet: Uppgifterna om deltagarna förvarades på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kunde ta del av dem. De inlämnade enkäterna tilldelades en siffra, vilket medförde att 

respondenterna avidentifierades (31).  

Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter om enskilda individer användes endast för 

forskningsändamålet (31) 
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5. Resultat 

Antalet respondenter som besvarat respektive fråga betecknas nedan (n) och frågorna är 

indelade efter frågeställningarnas ordningsföljd. 

5.1. Vilken innebörd och värde hade ergonomi för arbetsterapeuterna?  

5.1.2. Fråga 1.  

Detta var en öppen fråga där innebörden av respondenternas beskrivning av begreppet 

ergonomi, kategoriseras enligt följande Tillämpa kunskap –Ospecificerat samt Lösa problem.  

Majoriteten av respondenterna (n=32) hade ett preventivt synsätt om ergonomi. Deras 

beskrivningar av ergonomi placerades in i domänen Ospecificerat. Beskrivningarna berörde 

områden så som att använda kroppen på ett skonsamt sätt, energisnålt och att använda ett 

biomekaniskt tänkande. De respondenter som placerades i domänen Lösa problem beskrev 

ergonomi som att anpassa arbetet efter individens förutsättningar och kroppens resurser. 

Ergonomi beskrevs även av en respondent som: 

 ”Läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar”. 

5.1.3. Fråga 3.  

Frågan berörde respondenternas attityd gentemot användandet av ergonomi. Alla 

respondenter (n=39) ansåg att en ergonomisk sittställning är viktig (se Figur 2). 

 

Figur 2: Svarsfrekvens i antal respondenters (n=39), attityd över hur viktig en ergonomisk sittställning var vid 

skrivbordsarbete. 
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5.2. Använde arbetsterapeuterna sin kunskap om ergonomisk arbetsställning 

vid skrivbordsarbete? 

 

5.2.1. Fråga 2.  

Frågan berörde beteende baserat på respondenternas kunskap om ergonomi. 

Majoriteten (n=23) uppgav att de använde sin kunskap Varje dag samt Ofta. Ett fåtal (n=4) 

använde sin kunskap ibland (se Figur 3).  

 

Figur 3. Svarsfrekvens i antal respondenter (n=39) som ansåg sig använda sin ergonomiska kunskap vid 

skrivbordsarbete. 

5.2.2. Fråga 4.  

Frågan berörde respondenternas förutsättningar att tillämpa kunskap. Ett internt bortfall 

framkom vid sammanställningen. Störst andel respondenter (n=32) ansåg sig kunna tillämpa 

sin kunskap vid skrivbordet. Ett fåtal (n=3) uppgav att de inte hade möjlighet men skulle vilja 

(se Figur 4). 
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Figur 4: Svarsfrekvensen i antal respondenter (n=38) som hade möjlighet att tillämpa sin ergonomiska kunskap. 

5.3 Hur såg den fysiska arbetsmiljön ut vid skrivbordet för 

arbetsterapeuterna? 

 

5.3.1. Fråga 13 – 20 

Frågorna berörde arbetsplatsens förutsättningar samt omgivningsfaktorer. Resultatet visade att 

flertalet av respondenterna ansåg att de kunde anpassa arbetsplatsen utefter deras behov. 

Majoriteten av respondenterna (n=38) uppgav att de hade en höj – och sänkbar stol och en 

respondent uppgav att denne även kunde ställa in höjden på arbetsbordet. En jämn fördelning 

kunde utläsas mellan de som kunde placera arbetsmaterialet (n=19) framför sig, med dem som 

inte kunde (n=19) (se Tabell II).  

Tre respondenter uppgav att de inte visste om de kunde ställa in bildskärmen så att nacken 

kändes avslappnad, samt fem som inte kunde. Av de tillfrågade kunde endast ett fåtal (n=12) 

anpassa belysningen efter deras behov, men majoriteten (n=33) ansåg ändå att belysningen 

var tillräcklig (se Tabell II).  

 

Tabell II: Svarsfrekvens i antal respondenter (n=39) samt procent (%), över hur arbetsplatsens förutsättningar 

samt omgivningsfaktorer påverkade dem. 

Fråga Ja Nej Vet ej Bortfall Antal svar 

(n) 

13. Kan du höja ditt 

arbetsbord och stå 
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och arbeta? 1 (3 %) 38 (97 %) - - 39 

14. Kan du höja och 

sänka din arbetsstol? 

 

38 (97 %) 

 

1 (3 %) 

 

- 

 

- 

 

39 

15. Om din arbetsstol 

är utrustad med 

armstöd, kan dessa 

ställas in i höjd- och 

sidled? 

 

11 (61 %) 

 

7 (39 %) 

 

- 

 

21 (54 %) 

 

18 

16. Är datorns 

styrdon placerat på 

ett sådant sätt, att du 

kan arbeta med 

armarna nära 

kroppen? 

 

29 (74 %) 

 

7 (18 %) 

 

3 (8 %) 

 

- 

 

39  

17. Kan du placera 

arbetsmaterialet 

framför dig? 

 

19 (50 %) 

 

19 (50 %) 

 

- 

 

1 (3 %) 

 

38 

18. Kan du ställa in 

bildskärmen så att 

nacken känns 

avslappnad? 

 

31 (79 %) 

 

5 (13 %) 

 

 3 (8 %) 

 

- 

 

39 

19. Kan belysningen 

anpassas utefter dina 

behov? 

 

26 (67 %) 

 

12 (31 %) 

 

1 (3 %) 

 

- 

 

39 

20. Anser du att du 

har tillräcklig 

arbetsplatsbelysning? 

 

33 (85 %) 

 

5 (13 %) 

 

1 (3 %) 

 

- 

 

39 

 

 

5.4. Upplevde arbetsterapeuterna fysiska besvär, i så fall hur ofta samt hur 

mycket? 

 

5.4.1. Fråga 6.  

Frågan berörde respondenternas symtom under det senaste halvåret. De flesta deltagare 

upplevde inte att de hade några besvär alls i de aktuella områdena. Högsta frekvensen utan 

besvär kunde ses för området Handled (se tabell III). Endast 13 % av respondenterna (n=5) 

uppgav att de har haft besvär i Nacke/halsrygg i tre månader eller mer (se Tabell III). 

Fördelningen mellan de övriga svarsalternativen var relativt jämn för detta område. För 
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området Ländrygg uppgav 49 % av respondenterna (n=19) att de aldrig eller nästan aldrig 

upplevde besvär (se Tabell III). 

Svarsfrekvensen för de deltagare som angett besvär i tre månader eller mer var i något av 

angivna områden aldrig högre än 14 % (n=5) (se Tabell III).  

Tabell III: Svarsfrekvensen, i både antal samt procent (%), av upplevda besvär det senaste halvåret hos 

respondenterna (n=39). 

 

Fråga 6. 

Aldrig 

eller 

nästan 

aldrig 

Mindre än 

en vecka 

totalt 

2-12 

veckor 

totalt 

3 månader 

eller mer 

Bortfall Antal 

svar (n) 

Nacke/halsrygg 16 (41 %) 9 (23 %) 9 (23 %) 5 (13 %) - 39 

Skuldra 19 (51 %) 6 (16 %) 7 (19 %) 5 (14 %) 2 (5 %) 37 

Axel/överarm 25 (66 %) 3 (8 %) 6 (16 %) 4 (11 %) 1 (3 %) 38 

Bröstrygg 25 (66 %) 3 (8 %) 5 (13 %) 5 (13 %) 1 (3 %) 38 

Armbåge/Underarm 32 (84 %) 3 (8 %) 2 (5 %) 1 (3 %) 1 (3 %) 38 

Handled 34 (89 %) 4 (11 %) - - 1 (3 %) 38 

Hand/fingrar 30 (81 %) 3 (8 %) 2 (5 %) 2 (5 %) 2 (5 %) 37 

Ländrygg 19 (49 %) 7 (18 %) 8 (21 %) 5 (13 %) - 39 

 

5.4.2. Fråga 7.  

Frågan berörde respondenternas symtom under det senaste halvåret. I föregående fråga hade 

endast ett fåtal har besvär en längre period (se Figur 5). Detta återspeglas i denna fråga, där 

endast ett fåtal respondenter (n=7) uppgav att de haft så stora problem att de inte kunnat 

arbeta vidare (se Figur 5). 

 



14 

 

 

Figur 5: Svarsfrekvens i antal respondenter (n=39) som upplevde symtom som medförde att de inte kunnat 

arbeta vidare vid datorn. 

5.5. Vilka strategier och åtgärder hade de för att minska trötthet, stelhet och 

värk? 

 

5.5.1. Fråga 8.  

Detta var en öppen fråga som berörde respondenternas strategier för att minska symtom.  

Denna fråga kunde delas in i alla domäner. Mest förekommande var domänen Förflyttning 

med underkategorin Ospecificerat (n=18) där många uppgav rörelse som en strategi. Några 

respondenter (n=14) placerades i domänen Tillämpa kunskap med underkategorin lösa 

problem.  

Strategier så som stretching, gymnastik och varierande arbetsställningar placerades in i 

domänen Tillämpa kunskap med underkategorin Ospecificerat. Ett antal respondenter (n=12) 

uppgav dessa strategier för att minska trötthet, stelhet och värk.  

I domänen Erfarenheter kunde svaren från 9 enkäter placeras in. Deras strategier för att 

minska besvär var pauser och vila. Endast två respondenter placerades in i domänen 

Produkter och teknik.  

5.5.2. Fråga 9.  

Frågan berörde respondenternas beteende då de gällde anpassning av arbetsplats. Flest antal 

respondenter (n=17) uppgav att de endast gjort någon enstaka ändring. En respondent hade 

aldrig gjort någon ändring för att arbeta mer bekvämt (se Figur 6). 
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Figur 6: Svarsfrekvens i antal respondenters (n=39) beteende gentemot anpassning av arbetsplatsen för att 

kunna arbeta mer bekvämt.  

 

5.5.3. Fråga 10 

Detta var en följdfråga som efterfrågade varför respondenterna valde att inte anpassa 

arbesplatsen. Analys var ej nödvändig då endast en respondent hade svarat Nej på föregående 

fråga. ” Har inte haft behov av det eftersom jag inte får ont av sittandet, då jag sitter så pass 

lite.” 

5.5.4. Fråga 11.  

Frågan berörde respondenternas behov av hjälpmedel varpå svaren placerades in i domänen 

Produkter och teknik. Ett fåtal respondenter (n=13) använde sig av hjälpmedel och mest 

förekommande var terminalglasögon samt olika styrdon. Några (n=3) använde även olika 

sorters handleds – och underarmsstöd. 

5.5.5. Fråga 12.  

Frågan berörde respondenternas agerande gentemot arbetsplatsens förutsättningar. Största 

andelen respondenter (n=38) ställde in arbetsstolen så att den passade honom/henne. 

Majoriteten (n=28) ställde in belysningen så att den inte bländade, samt dataskärmen (n=25) 

så att den kom i en bra ögonhöjd. 37 respondenter tog även en paus för att inte sitta för länge 

(se Tabell IV). En jämn fördelning över svarsalternativen gick att utläsa, mellan de som vilade 

underarmarna på bordet (n=30) och de som arbetade med armarna nära kroppen (n=21). 

Flertalet av respondenterna (n=24) placerade oftast inte sitt material framför sig när de 
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arbetade (se Tabell IV). 

 

Tabell IV: Svarsfrekvens i både antal samt procent (%), där respondenterna (n= 39) skulle uppskatta sin 

sittställning framför datorn. 

Fråga Ja Nej  Bortfall Antal svar (n) 

Ställer in stolen så 

att den passar dig? 

 

38 (97 %) 

 

1 (3 %) 

 

- 

 

39 

Ställer in 

belysningen? 

 

28 (72 %) 

 

11 (28 %) 

 

- 

 

39 

Justerar 

datorskärmens 

överkant? 

 

25 (64 %) 

 

14 (36 %) 

 

- 

 

39 

Justerar 

bordshöjden? 

 

17 (45 %) 

 

21 (55 %) 

 

1 (3 %) 

 

38 

Arbetar på lite 

olika sätt för att få 

variation 

 

28 (72 %) 

 

11 (28 %) 

 

- 

 

39 

Tar en paus då 

och då? 

 

37 (95 %) 

 

2 (5 %) 

 

- 

 

39 

Sträcker på 

ryggen? 

 

35 (92 %) 

 

3 (8 %) 

 

1 (3 %) 

 

38 

Vilar 

underarmarna på 

bordet eller på ett 

understöd? 

 

30 (77 %) 

 

9 (23 %) 

 

- 

 

39 

Arbetar med 

armarna nära 

kroppen? 

 

21 (54 %) 

 

18 (46 %) 

 

- 

 

39 

Lägger du ofta ditt 

arbetsmaterial 

framför dig? 

 

15 (38 %) 

 

24 (62 %) 

 

- 

 

39 
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5.6. Hur mycket tid tillbringade arbetsterapeuterna vid skrivbordet, under en 

normal arbetsdag? 

5.6.1. Fråga 5 

Frågan berörde respondenternas tid vid skivbordet under en normal arbetsdag.  Flertalet 

respondenter (n=20) svarade att de satt 1-2 timmar vid skrivbordet. Nästan lika många (n= 17) 

satt 3-4 timmar/dag (se Figur 4).  

 

Figur 4: Uppskattat antal timmar vid skrivbordet under en normal arbetsdag. Svarsfrekvens i antal 

respondenter (n=39).
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6. Diskussion 

6.1. Resultatdiskussion 

Resultatet från denna studie visade att arbetsterapeuterna ansåg att ett ergonomisk 

förhållningssätt var ett viktigt redskap i relation till skrivbords - och datorarbete. Om detta 

beror på den inlärda kunskapen de eventuellt erhållit från utbildningen, eller från det dagliga 

patientarbetet där de jobbar preventivt, kan vi inte svara på.  

Då innebörden och värdet av ergonomiskt förhållningssätt kommer från personliga 

erfarenheter och upplevelser, har vi inte hittat studier att jämföra med. Arbetsterapeuter har en 

kunskap om människokroppens resurser och begränsningar och målet med arbetsterapi är att 

anpassa miljöer utefter individens behov. Detta ligger nära vetenskapen om det ergonomiska 

förhållningssättet (5, 32).  

I den andra frågeställningen efterfrågades om arbetsterapeuterna använde sin kunskap samt 

vilka möjligheter till tillämpning som fanns. Därför var två av frågorna inriktade mot detta.  

Flera studier visar att ökad kunskap om ett ergonomiskt förhållningssätt, minskar 

arbetsrelaterade besvär. I ett antal av dessa studier har interventioner gjorts hos 

datoranvändare, i form av utbildning och träning om ergonomins fördelar. Resultaten visar 

minskade besvär efter dessa interventioner då möjligheten att tillämpa ny kunskap ökade (20, 

23, 33, 34, 35). De som har kunskap om kroppshållning, ergonomiska utformningar etc. vet 

hur de ska göra för att få en bättre arbetsställning (36). Resultatet från denna studie pekar på 

att majoriteten använde sin kunskap och möjligheten till tillämpning var hög. Alla 

respondenter uppgav att det var viktigt att använda sin ergonomiska kunskap. 

För att kunna se om deltagarna i denna studie upplevde besvär vid skrivbordsarbete ställdes 

frågor som belyste områdena som genomsnittlig tid vid skrivbordet, besvär relaterade till 

skrivbordsarbete samt strategier mot besvär. Resultatet från denna studie visar att tiden vid 

skrivbordet beräknades vara liten. Omkring hälften av respondenterna uppskattade sin tid vid 

skrivbordet till 1-2 timmar/dag. Arbetsdagen verkade därför vara variationsrik med lite 

stillasittande arbete. Resultatet av vår studie motbevisar därför den upplevelse vi fick under 

vår verksamhetsförlagda utbildning.  

I en studie av Fenety et al. (37) visade resultatet att efter 30 minuter stillasittande arbete ökade 

tecknen på besvär (37). Att sitta mer än fyra timmar i sträck vid datorn, kan hos kvinnor öka 

risken för belastningsbesvär, för män är siffran sex timmar eller mer. Kvinnor tenderar att 
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lättare drabbas av muskuloskeletala symtom i nacke och skuldra än män (19, 38), anledningen 

till detta är skillnaden i de fysiska förutsättningarna mellan kvinnor och män (39). 

Muskuloskeletala symtom i nacke och skuldra räknas till de vanligaste områdena för 

belastningsbesvär vid datorarbete (23, 33).  Vår studie pekar på en låg andel respondenter 

med belastningsbesvär och mest förekommande område med problem var just nacke/halsrygg 

och skuldra. Av de tillfrågade var endast en man leg. arbetsterapeut, men om han medverkat i 

studien vet vi inte.  

En studie gjord av van den Heuvel et al (40) visar att den fysiska belastningen vid datorarbete 

var låg. Därför är det effektivare att ta extra pauser för att minska de fysiska besvären från 

statiskt arbete, i ex. nacke och skuldra än att använda sig av strategier för att minska 

intensiteten. Även Goodman et al. (23) tar upp att datoranvändare bör ta pauser med jämna 

mellanrum, där man inkluderar rörelser för att minska besvär, så som stretching och aerobics 

övningar (23). Då detta anses vara bra för kroppen (11) fick respondenterna redovisa vilka 

strategier de hade för att motverka dessa varpå många respondenter uppgav att de använde sig 

av pauser med rörelseövningar för att minska sina besvär. Flera uppgav även att de planerade 

dagen för att slippa sitta längre stunder, eller ändrade arbetsställningen, för att inte känna av 

trötthet eller kroppslig smärta.  

Majoriteten av deltagarna svarade att de gjort någon ändring Någon enstaka gång samt 

Ganska ofta, för att kunna arbeta mer bekvämt. Teorin om varför var att deltagarna delar 

skrivplats med andra samt att de endast sitter kortare stunder, varpå arbetsmiljöns utformning 

redan var tillfredsställande. Alternativt att deltagarna endast ändrade inställningar på stolen 

vid längre stunder på grund av trötthet. Då fem respondenter svarade att de gjorde ändringar 

Varje dag antog vi att de antingen var måna om en god arbetsmiljö eller att de redan hade 

belastningsbesvär.  

Diskussionen var även om deltagarna bytte skrivplats ofta och/eller gjorde förflyttningar på 

stolen. Detta medförde att behovet av att anpassa arbetsmiljön inte upplevdes som stor.  

En respondent hade aldrig gjort någon ändring. Samma person besvarade följfrågan om 

Varför inte och angav där att behovet ej fanns. Personen uppskattade sin tid vid skrivbordet 

som liten vilket inte orsakade besvär. 

Under konstruktionen av enkäten var tanken att fråga 12 skulle spegla om deltagarna 

anpassade sin arbetsplats efter det egna behovet. Frågan skulle sedan kopplas ihop med 
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frågorna 13-20 som efterfrågade om de kunde anpassa arbetsplatsen. Vid sammanställningen 

av resultaten framkom data som styrkte påståendet att respondenterna verkade nöjda med 

utformningen av arbetsplatsen, då de hade möjligheten att anpassa denna efter deras behov.  

På några frågor svarade ett litet antal respondenter Vet ej. Frågorna belyste områden såsom 

styrdonets placering, positionsinställning för bildskärm samt anpassning av belysning. 

Antagandet här var okunskap om funktionen hos dessa tekniska detaljer eller hur 

arbetsplatsen bör vara utformad. Svarsfrekvensen för styrdonets placering kunde även bero på 

vart respondenterna besvarade enkäten, gjordes detta på annan plats än vid skrivbordet, kunde 

det vara det visuella minnet (41) som svek.  

I bakgrunden på denna studie beskrivs vikten av variation vid stillasittande arbete (9). Några 

av frågorna i enkäten efterfrågade därför utseendet på den fysiska arbetsmiljön. En studie av 

Nelson et al. visade på att arbetsmiljön styrs av ekonomiska resurser hos arbetsgivaren, varpå 

individuella anpassningar kan begränsas (42). Ändå var betydelsen av en god arbetsmiljö 

viktig i förebyggandet av belastningsbesvär samt symtom på dessa (42, 43). I frågeställningen 

om hur den fysiska arbetsmiljön såg ut, ville vi veta om arbetsterapeuterna var nöjda med 

utformningen. Detta eftersom vi under den verksamhetsförlagda utbildningen dagligen fick 

höra om landstingets sparkrav på bl.a. arbetsmiljöns utformning. Vår tolkning av resultatet var 

att arbetsterapeuterna verkade nöjda med sin fysiska arbetsmiljö vid dator- och 

skrivbordsarbete, då de flesta uppgav att de kan anpassa arbetsplatsen efter deras individuella 

behov.  

6.2. Metoddiskussion 

För att kunna besvara syfte och frågeställning valde vi att göra en kvantitativ studie. Den 

insamlade datan blir inte lika detaljrik som vid en kvalitativ, men mer övergriplig och 

lättöverskådlig att sammanställa. Med en kvantitativ ansats blev det lättare att få deltagare till 

studien då de själva väljer när och om de vill besvara enkäten (44). Då denna endast tog fem 

minuter att besvara ökade chansen att få hög svarsfrekvens. Risken för Bias ansågs också låg 

då endast tre frågor hade en öppen ansats. Vid fasta svarsalternativ kan ingen egen tolkning 

göras av författarna. Deltagarna påverkas heller inte av en eventuell intervjuare, utan kan 

besvara enkäten i lugn och ro (25).  

Till studien användes ett redan färdigställt undersökningsinstrument som sedan anpassades 

efter studiens syfte. Detta var tidsbesparande (27) och enklare, då författarna saknade 



21 

 

erfarenhet att utforma egna frågor till en enkätundersökning. Positivt var också att den 

ursprungliga enkäten var testad avseende face validity (27, 29).  

På grund av modifieringen minskade denna studies enkät den ursprungliga validiteten på 

grund av de förändringar som gjordes (44). De flesta frågor ser likadana ut oavsett enkät, men 

då frågorna tilldelades fasta svarsalternativ samt att en fråga lades till kunde inte validiteten 

säkerställas längre.. Enkäten som användes i denna studie testades endast vid två tillfällen av 

personer utanför studien Testpersonerna fick besvara enkäten och kommentera tidsåtgången 

samt frågeformuleringarna. Enkäten besvarades på det sätt som efterfrågades, men på grund 

av tidsbristen kunde inte fler pilottester genomföras. Det framkom i efterhand att 

formuleringen på några frågor kunde ha kortats ner då de tycks onödigt långa. Detta kan ha 

medfört att respondenterna inte läst hela frågan och på så vis missförstått svarsalternativen. 

Ett exempel på detta kan ses i fråga 10, där respondenterna skulle svarat Nej på föregående 

fråga för att kunna besvara denna. Tre respondenter besvarade frågan inkorrekt varpå denna 

tolkning gjordes.  

På fråga 12 (se Bilaga) användes endast Ja och Nej som svarsalternativ. Diskussionen före 

utskick var om det saknades ett svarsalternativ, ”Vet ej”.  

Vid insamlingen var det fyra deltagare som skrev i marginalen på enkäten. ”Vill inte, går inte, 

Undviker arbete med mus, Gör sällan arbete på dator med manuskript”, samt att en 

respondent svarade Nej i svarsrutan men i texten strukit under och skrivit Ja ovanför. Detta 

ger ett utfall på endast 11 % som inte besvarat frågan på förväntat sätt. Antalet respondenter 

som besvarat frågan på det sätt som efterfrågades var därför högt varpå författarna anser att ett 

tredje svarsalternativ inte behövdes.  

En diskussion som uppkom innan enkätutskick var om frågorna i enkäten var för få för att 

spegla studiens syfte, men resultatet visade att frågeställningarna kunde besvaras av de svar 

som inkom. Självklart kunde fler frågor ha lagts till, men då kunde den insamlade datan blivit 

för omfattande att analyseras och sammanställas på den korta tid som vi hade att disponera. 

För många frågor i en enkät kan medföra att tillfrågande väljer att inte besvara enkäten på 

grund av exempelvis tidsbrist. Risken finns även att respondenter väljer att hoppa över frågor 

som är för omfattande (26). 

Tre öppna frågor användes i enkäten i syftet att kunna få respondenternas beskrivning av 

ergonomi samt av vilka strategier de använde sig av. Fasta svarsalternativ bedömdes som 
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olämpligt då denna kunskap är individuell. Alla kommentarer från de öppna frågorna var 

relevanta för studien men endast de citat som bäst illustrerade resultaten redovisades i 

uppsatsen.  

ICF:s klassifikationssystem användes för att kunna ge en struktur och lättare hantera den 

insamlade informationen från de öppna frågorna, detta eftersom ICF är en nationell standard 

(30). Därför valde vi att kategorisera datan enligt ICF:s domäner med tillhörande 

underkategorier. Respondenternas beskrivningar sorterades först upp så att de svar som 

liknade varandra kunde placeras in under en passande domän alternativt underkategori. 

World Health Organisation, som antagit ICF, beskriver klassifikationssystemet som domäner 

för en människas hälsa och hälsotillstånd kopplad till dess omgivning(45). Detta kan relateras 

till den ergonomiska vetenskapen (1).  

Enkäten skickades både med internpost innehållande adresserade svarskuvert samt via mail. 

Detta för att höja svarsfrekvensen ifall enkäten skulle komma bort i posthanteringen och 

därigenom inte komma fram till deltagarna.   

Reliabilitet innebär att ett mätinstrument är konsekvent varje gång det används, detta betyder 

att vid upprepade mätningar ska resultatet överensstämma med varandra (29). Resultatet på 

vår enkät är styrt av individens erfarenheter och upplevelser. Genom enkäten görs en 

kartläggning av situationen just nu, vilket medför att resultatet från denna kartläggning kan se 

annorlunda ut om till exempel ett halvår eller om kartläggningen sker vid ett annat sjukhus. 

Däremot är tillvägagångssättet den samma vid varje kartläggning.  

Vad gäller generaliserbarheten för denna studie kan inte vi som författare dra slutsatsen att 

resultatet gäller för alla arbetsterapeuter. Vi kan endast tolka att resultatet ser ut som beskrivet 

för just dessa deltagare. Förutsättningarna på arbetsplatsen spelar även stor roll för utfallet av 

resultatet. Enkäten kan däremot implementeras oavsett vilken yrkesgrupp deltagarna tillhör 

utan att behöva större modifieringar, då den efterfrågar en individs kunskapsläge och 

upplevelse i detta nu. 

Det interna bortfallet som framkom vid sammanställningen av resultaten var förhållandevis 

lågt. Av de 20 frågor som ingick i enkäten fanns ett internt bortfall på sex frågor, varav en 

fråga var en följdfråga och på så vis inte krävde svar. En av frågorna (se Bilaga – fråga 15) 

hade ett internt bortfall på 54 %. Orsaken till detta tros vara inkorrekt frågeformulering 

alternativt avsaknad av ett extra svarsalternativ. Detta antagande byggs på anledningen att 
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flertalet respondenter antecknade i marginalen av enkäten. Om enkäten testats fler gånger 

innan utskick hade detta kanske uppdagats och frågan hade kunnat omformuleras.  

Vid insamlingen uppdagades ett externt bortfall på fem tillfrågade arbetsterapeuter, vad detta 

berodde på kan endast spekuleras i. Orsaken kan vara semester, sjukskrivning eller glömska. 

Att någon inte valde att besvara enkäten kan även bero på att de inte tillämpar ergonomi på 

sig själva, men praktiserar det i patientsituationer. 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Ett flertal av de artiklar som studerats närmare nämner frånvaron om forskning som sker över 

en tid (46). Studierna som utförts visade en förbättrad arbetsställning efter en intervention i 

form av utbildning och/eller träning, men inte om resultaten kvarstod. Mer forskning behövs 

också för att styrka att en hög kunskap om ergonomiskt förhållningssätt ger ett ökat 

välmående på arbetsplatsen (36), då det saknas studier om effekten av ergonomiska 

utbildningar (46). Vår studie var endast en kartläggning över situationen för arbetsterapeuter 

på ett svenskt Universitetssjukhus. Förslag på vidare kartläggningar vid andra sjukhus skulle 

ge en bredare bild över arbetsterapeuters kunskap om ergonomi. Det skulle även vara 

intressant att se om tillämpningen av kunskap skiljer sig åt, beroende på vilken utbildningsort 

man studerat vid. Exempelvis kan en jämförelse göras mellan arbetsterapeuter som studerat 

vid Örebro Universitet och exempelvis Högskolan Jönköping, där arbetsterapeutstudenter 

läser en obligatorisk 7,5 hp kurs i ergonomi (47). 

7. Slutsats 

Vad som kunde utläsas efter sammanställningen av de besvarade enkäterna gav en positiv bild 

av respondenternas arbetssituation. Alla arbetsterapeuter ansåg att den ergonomiska 

kunskapen var viktigt att tillämpa i den egna arbetssituationen. Många uppgav ett flertal 

strategier för att motverka fysiska besvär under arbetstid bl.a. olika rörelser och förflyttningar 

på stolen eller mellan rum. Det kunde även utläsas att enbart ett fåtal respondenter upplevt 

kroppsliga besvär det senaste halvåret. Detta stämmer också med att tiden vid skrivbordet var 

förhållandevis kort, mot vad vi från början trodde. Majoriteten satt som redovisat längst 4 

timmar/dag. Sammanfattningsvis verkade det som att arbetsterapeuterna var nöjda med sin 

fysiska arbetsmiljö relaterat till stillasittande skrivbordsarbete.  
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Bilaga 

 

Enkätundersökning  
 

 

1. Kan du med några ord förklara vad ergonomi betyder för dig? 

Svar ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Använder du dig av den kunskap du har om ergonomi i ditt 

skrivbordsarbete? 

□ Varje dag 

□ Ofta 

□ I den mån jag kan 

□ Ibland 

□ Aldrig, det är inget jag tänker på 

 

3. Hur viktigt tycker du att det är att använda sig av en ergonomisk 

sittställning vid skrivbordsarbete? 

 

□ Oviktigt 

□ Ganska viktigt 

□ Mycket viktigt 

□ Vet ej 

 

 

4. Har du möjlighet att tillämpa din kunskap om ergonomi, vid ditt skrivbord? 

 

□ Ja 

□ Ja, men jag gör det inte 

□ Nej 

□ Nej, men jag skulle vilja 
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5. Hur många timmar i genomsnitt per dag, tillbringar du framför datorn? 

(Under en normal arbetsdag) 
 

□ < 0,5 tim  

□ 1-2 tim  

□ 3-4 tim  

□ >5 tim 

 

6. Hur ofta har du under det senaste halvåret känt dig trött, stel eller haft ont i 

något av de områden på kroppen som du ser på bilden?  

Ange det alternativ som passar bäst. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bröstrygg 

 Aldrig eller nästan aldrig 

 Mindre än en vecka totalt 

 2-12 veckor totalt 

 3 månader eller mer 

Handled 

 Aldrig eller nästan aldrig 

 Mindre än en vecka totalt 

 2-12 veckor totalt 

 3 månader eller mer 

Armbåge/ underarm 

 Aldrig eller nästan aldrig 

 Mindre än en vecka totalt 

 2-12 veckor totalt 

 3 månader eller mer 

Hand/ fingrar 

 Aldrig eller nästan aldrig 

 Mindre än en vecka totalt 

 2-12 veckor totalt 

 3 månader eller mer 

Ländrygg 

 Aldrig eller nästan aldrig 

 Mindre än en vecka totalt 

 2-12 veckor totalt 

 3 månader eller mer 

Nacke/halsrygg 

 Aldrig eller nästan aldrig 

 Mindre än en vecka totalt 

 2-12 veckor totalt 

 3 månader eller mer 

Skuldra 

 Aldrig eller nästan aldrig 

 Mindre än en vecka totalt 

 2-12 veckor totalt 

 3 månader eller mer 

Axel/överarm 

 Aldrig eller nästan aldrig 

 Mindre än en vecka totalt 

 2-12 veckor totalt 

 3 månader eller mer 
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7. Har du någon gång under det senaste halvåret känt dig så trött, stel eller 

fått så ont i kroppen, att du inte kunnat arbeta vidare vid datorn? 

 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

 

8. Vad brukar du göra för att minska trötthet, stelhet eller värk i kroppen? 

Svar _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________   

 

9. Har du gjort någon ändring för att kunna arbeta mer bekvämt vid datorn 

t.ex. ställt in stolen, ställt lampan på bordet bättre så att den inte 

bländar etc.? 
 

□ Nej aldrig 

□ Ja, någon enstaka gång 

□ Ja, ganska ofta (någon gång i veckan) 

□ Ja, varje dag 

 

 

10. Om du svarat Nej på föregående fråga, varför inte?  
 

□ Jag delar skrivbord med andra 

□ Jag har inte tänkt på det 

□ Jag har inte tid 

□ Jag har inte den möjligheten 

□ Annat ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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11. Använder du något hjälpmedel som gör det bekvämare och bättre för dig 

att sitta och arbeta vid datorn? 

 

□ Nej, jag använder inte hjälpmedel 

□ Ja, jag har prövat dem men använder dem inte 

□ Ja, jag använder hjälpmedel till min dator 

 

Vilka hjälpmedel använder du? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

12. Hur arbetar du vid datorn? 
Ja Nej 

Ställer in stolen så att den passar dig (t.ex. höjer eller sänker)   □ □ 

Ställer in belysningen så att den inte bländar    □ □ 

Justerar så att datorskärmens överkant är i ögonhöjd    □ □ 

Justerar bordshöjden så att underarmarna kan vila avspända på bordsytan  □ □ 

Arbetar på lite olika sätt för att få variation    □ □ 

Tar en paus då och då så att du inte sitter för länge    □ □ 

Sträcker på ryggen      □ □ 

Vilar underarmarna på bordet eller på ett underarmsstöd   □ □ 

Arbetar med armarna nära kroppen, placerar t.ex. musen mitt framför dig  □ □ 

Lägger ditt arbetsmaterial framför dig i stället för vid sidan   □ □ 

 

 
Titta över din datorarbetsplats och besvara följande frågor 
      

13. Kan du höja ditt arbetsbord och stå och arbeta? 

 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 
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14. Kan du höja och sänka din arbetsstol? 

 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

 
 

15. Om din arbetsstol är utrustad med armstöd, kan dessa ställas in i höjd- och 

sidled? 

 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

 

 

 

16. Är datorns styrdon placerat på ett sådant sätt att du kan arbeta med 

armarna nära kroppen? 
 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

 

 

17. Kan du placera arbetsmaterialet framför dig för att slippa böja och vrida 

på huvudet? 

 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

 

 

18. Kan du ställa in bildskärmen så att nacken känns avslappnad? 

 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 
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19. Kan belysningen anpassas utefter dina behov? 

 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

 

 

20. Anser du att du har tillräcklig arbetsplatsbelysning? 
 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
 

 


