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Sammanfattning 

Förebyggande information och åtgärder när det gäller vibrationsskador är något 

som både samhället och individer tjänar på. Redan efter ett par års arbete med 

vibrerande maskiner kan unga känsliga personer få vibrationsskador. 

En utvärdering har gjorts av en webbsida med fokus på att informera om 

vibrationer i arbetet. En del av utvärderingen bestod i användarobservationer 

och intervjuer med elva arbetare i olika yrkeskategorier vilka använder 

vibrerande maskiner i sitt arbete. Totalt deltog elva arbetare i studien, av dessa 

var nio anställda inom offentlig verksamhet och två anställda inom industrin. 

Deltagargruppen bestod av sju kvinnor i åldrarna 26-55 år gamla varav sex var 

lokalvårdare och en vaktmästare. Fyra män i  åldrarna 36-54 år gamla deltog 

också i studien, en truckförare, två elektriker och en tekniker. Deltagarnas 

aktivitet på webbsidan och den semistrukturerad interjvun efteråt videofilmades. 

En jämförelsestudie gjordes mot en tidigare prototyp med hjälp av ett 

verksamhetsprotokoll. 

Resultatet gav underlag till förslag av modifieringar av webbsidan för att 

förbättra designen och göra webbsidan mer användbar och lättanvänd. Det 

framkom också att arbetsgivare, facket och skyddsombud behöver en webbsida 

med fokus på deras ansvar gällande vibrationer i arbetsmiljön. 

  



  



Abstract 

Information about vibration injuries as a preventive measure is beneficial to 

society as well as the individual. As early as after a few years work with machines 

that vibrate can cause young sensitive persons to develop vibration injuries. 

An evaluation has been done on a web page with focus on information about 

work related vibration injuries. As a part of the evaluation a user observation and 

interview study was performed with workers who worked in different 

occupations. The workers all used machine that vibrate as part of the work. A 

total of eleven workers participated in the study. Eleven workers were employed 

in the public sector and two workers were employed in the Industry. The 

participants were seven women, six of which worked as household technicians 

and one as attendant. Four men were also participants in the study, of which one 

was a forklift driver, two electricians and one technician.  The participant’s 

activities on the web page and the interview afterwards were video recorded. A 

comparison study against an earlier prototype of the web page was conducted 

with the help of an occupational protocol. 

The result was material for suggestions to modify the design of the web page and 

make the web page easier to use and more functional. It was also made clear 

from the result that the employer, labor union and safety representative also 

need a web page tailored to their responsibilities concerning vibration problem 

in the work environment. 
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1 Bakgrund 

EKF (Efterfrågestyrd kunskapsutveckling med forskningsgrund) är ett gemensamt 

projekt som drivs av  institutionerna för datavetenskap, yrkes- och miljömedicin, 

samt även bygg och gruvindustrin. Ett resultat av samarbetet är en 

informationsmodell som är under utveckling. Denna informationsmodell 

utvecklas till största del av läkare genom användandet av ACKTUS (Activity-

Centered Modeling of Knowledge and Interaction Tailored to users) och fungerar 

som ett beslutstöd när det gäller medicinska kunskapsfrågor. Ramverket bakom 

ACKTUS är ACTclin som är baserad på aktivitetsteori som använder en 

handlingsforskningsmetodik. ACKTUS är ett viktigt prototypsystem vilket 

överbryggar gapet mellan hälso- och medicin experter samt kunskapsingenjörer 

samt möjliggör samarbete i utvecklingen av en meningsfull interaktiv design. 

ACKTUS är ett verktyg som använts för kunskapsmodellering genom regel- och 

resonemangsscheman skapade av experter inom området. Tekniker från 

semantiska webben som till exempel ontologier, webtjänster och RDF/OWL 

använts i ACKTUS (Lindgren 2013,  ACKTUS & Lindgren 2013, EKF).   

För arbetarna i bygg- och gruvindustrin blir vibrationswebbsidan en personlig 

kunskapsbaserad webbsida som ska hjälpa till att förebygga skador i arbetet. 

Helena Lindgren leder en forskningsgrupp som arbetar med framtagning av de 

kringliggande delarna till webbsidorna som behövs. Forskningen fokuseras bland 

annat på ontologifrågor, kunskapsformuleringar, interaktionsdesign aspekter i  

användadet av formella argumentationer i det semantiska webben. 

 

Figur 1 Vibrationswebbsidan visat i Samsung surfplatta  
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Fokus för närvarande ligger på att förebygga skador orsakade av vibration och 

damm samt hudproblem. Andra teman kan komma att läggas till modellen i 

framtiden om ett behov av dessa uppstår (Lindgren 2013, EKF). Prototypen har 

utvärderats iterativt tidigare av Patrik Winnberg (2010). Vibrationswebbsidan i 

informationsmodellen är nu klar (se figur 1) och redo att utvärderas för att se 

vilka förbättringar som kan göras.  

Vibrationer i arbetslivet kostar det svenska samhället över 100 miljoner kronor 

per år. Inspektioner från Arbetsmiljöverket medför att arbetsgivarna gör 

förbättringar med hjälp av råd från företagshälsovården (Larsson, 2012). 

Arbetsmiljöproblemet med vibrationer är ett dolt problem. Vibrationsskador 

drabbar ofta unga arbetstagare och kan i ogynnsamma fall uppstå efter bara en 

kort tids användande av maskiner som vibrerar. Det är oerhört viktigt att i ett 

tidigt skede upptäcka begynnande vibrationsskador för då är det möjligt att sätta 

in förebyggande åtgärder. När vibrationsskadan väl har uppstått är den 

irreversibel utom vid karpaltunnelsyndrom då förbättring är möjlig genom 

operation. I dagsläget finns det inga sätt att bota en uppkommen vibrationsskada 

varken med hjälp av medicin eller kirurgi. (Arbetsmiljöverket, 2005 & 

Läkartidningen, 2009)  

 
Figur 2 Vibrationsskador 2008 källa: Korta arbetsskadefakta Nr9/2009 Arbetsmiljöverket 

Om en ung yrkesarbetare får en vibrationsskada beror helt på hur känslig 

personen är. Figur 2 visar vid vilka åldrar vibrationsskador uppstod 2008. 

Arbetsmiljöverket säger att när det gäller vibrationsskador står männen för åtta 

av tio anmälningar (Arbetsmiljöverket, 2009).  
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När det gäller vibrationsexponeringen brukar man dela upp dessa i två delar: 

helkroppsvibrationer samt hand- och armvibrationer. Helkroppsvibrationer 

uppkommer då någon står, sitter eller ligger på ett underlag som vibrerar. 

Maskiner som ger upphov till helkroppsvibrationer är bland annat skogs-och 

entreprenadmaskiner (Arbetsmiljöverket, 2009). 

 

Figur 3 Vibrationsskador efter besvär 2008 källa: Korta arbetsskadefakta Nr9/2009 Arbetsmiljöverket 

Av de 382 vibrationsskador som anmäldes 2008  handlade nästan två av tre om 

muskel och skelettskador (Se figur 3). 2006 rapporterades det att drygt 90 

procent av skadorna i nervsystem och i cirkulationsorgan drabbade hand eller 

arm. När det gäller skelett- och muskelskador var andelen 55 procent 2006. Det 

finns ingen uppgift från 2008 gällande fördelning av skadad kroppsdel. 

(Arbetsmiljöverket, 2009).  

Tidningen Arbetet har gjort flera reportage som handlar om vibration. Det de fick 

fram var att arbetsgivarna ofta struntar i lagen. Även företagshäslovården 

blundar för problemen. Arbetarna har en benägenhet att mörka sina skador 

eftersom de är rädda att skadorna ska leda till att de förlorar sina jobb. Detta till 

trots att vi i Sverige i sju år tid har haft världens mest stränga regler när det gäller 

skadliga vibrationer. Arbets- och miljömedicin i Lund, som Arbetet har talat med, 

tar emot åtminstone 50 patienter per år som har fått vibrationsskador i blodkärl, 

nerver och muskler. Andra städers kliniker tar emot ungefär lika många med 

vibrationsskador. När skadade arbetare besöker kliniken i Lund brukar läkarna 

begära att få in information om arbetsförhållanden från företagshälsovården. 

Denna information innefattar till exempel vad för slags maskiner som använts på 

arbetsplatsen, vilka medicinska kontroller som gjorts och även hur hög 

exponeringen av vibrationer har varit. Catarina Nordander som arbetar på Lunds 

klinik säger till tidningen Arbetet att både riskbedömning och de lagstadgade 
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medicinska kontrollerna ofta saknas. Enligt lag ska företagshälsan vara ett 

oberoende organ men verkligheten visar något annat. Ofta söker arbetare för 

sent för sina vibrationsskador. När det har gått så långt att de förlorat en del av 

handens gripkraft och känseln i fingrarna har förvagats och de inte längre kan 

knäppa knapparna på skjortan. Arbetsskadan är irreversibel när den är fullt 

utvecklad (Okumus, 2012).  

Axel Sandberg talade om för Arbetet att han har opererats för 

karpaltunnelsyndrom i båda händerna. Han har blivit avrådd från behandlade 

läkare att återgå till ordinare arbetsplats som gav upphov till vibrationsskadorna. 

Axel ansåg att han inte hade något val. Sjukpenningen hotades att dras in. Från 

arbetsförmedlingen fick han information att eventuell omskolning först kunde 

komma i fråga efter uppsägning och beslutsperioden kan sträcka sig upp till 24 

månader (Okumus, 2012). 

I de allvarligaste fallen av ”vita fingrar” kan besvären innebära ett sådant 

handikapp att personen får stora problem vid arbete och på fritiden. I värsta fall 

måste delar av fingrar amputeras till följd av att tillförsel av blod är otillräcklig. 

Problemet med vita fingrar kan leda till funktionsnedsättning, mindre 

arbetsförmåga och en kraftigt försämrad livskvalitet. Rökning och snusning anses 

inte kunna ge ”vita fingrar”. Däremot kan nikotin bidra till att 

kärlsammandragning utlöses hos den som redan har sjukdomen. Av den orsaken 

är prognosen sämre om nikotin används (Lundström R, Nilsson T, 2010). 

Vibrationswebbsidan kan komma att fylla en viktig funktion för arbetstagare så 

att de uppmärksammar begynnande vibrationsskador. Det svenska samhället har 

riktlinjer som arbetsgivaren måste följa när det gäller arbetsmiljön. 

Arbetsmiljölagen ( AML)  innehåller grunden i lagstiffningen och den bestäms av 

riksdagen.  Arbetsmiljölagen innehåller bara yttre ramar när det gäller den miljö 

som finns på arbetsplatsen. Det är arbetsmiljöverket som har på regeringens 

uppdrag att  reglera i större detalj vad det är som måste gälla på arbetsplatsen. 

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret när det gäller arbetsmiljön och även 

har ansvaret för att arbetstagarna inte utsätts för situationer som leder till ohälsa 

eller olycksfall (Arbetsmiljöverket, 2013).   

2 Syfte 

Syftet med arbetet är att utvärdera vibrationswebbsidan och ta reda på vad den 

tilltänkta yrkesgrupperna anser om webbsidan för att ta reda på om den 

uppfyller sitt syfte och även få förslag till förbättringar av webbsidan.  
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3 Metoder 

Metoderna som använts i detta arbete är litteraturstudie, observations- och 

intervjustudie med deltagare från olika yrkesgrupper utvalda för att de i sitt 

arbete använder maskiner som kan ge upphov till vibrationsskador. Även en  

jämförelsestudie mellan nuvarande webbsidan och en tidigare prototyp som 

utvärderades av Patrik Winnberg har gjorts samt en loggfilstudie. 

En mycket viktig del av arbetet med att utvärdera vibrationswebbsidan var att få 

reda på vad personer med risk att utveckla vibrationsskador tyckte om 

webbsidan. I det tidiga planeringsstadiet tillfrågades därför deltagare för 

lokalvården inom offentlig förvaltning om de var villiga att prova vibrations-

webbsidan och delta i en observations och intervjustudie. I samband med detta 

bokades preliminära tider för dessa studier. Initialt genomfördes därför en 

litteraturstudie med inriktning på att göra intervjuerna så bra som möjligt. Detta 

genomfördes genom att söka efter och läsa böcker samt artiklar i detta ämne. 

Denna litteraturstudie bidrog sedan till underlaget för att konstruera själva 

intervjufrågorna samt informationsbrevet som alla deltagare fick läsa innan 

studien genomfördes (se Bilaga A och B). Deltagarna fick behålla brevet ifall de 

senare skulle ha några frågor angående utvärderingen. 

 

Figur 4 Observations och intervjustudie genomfördes 

Innan observations- och intervjustudien började fick deltagarna i uppdrag att läsa 

informationsbrevet. Under tiden som brevet lästes sattes surfplatta  och 

videokameran på sina platser (Se figur 4) Webbsidan letades fram och en kort 

instruktion om vilken område på Samsung surfplatta  som man skulle trycka på.  

Deltagaren fick även veta att endast deras fingrar skulle videofilmas. De fick 

också veta att det endast var en utvärdering av webbsidan. En annan sak som 

påpekades är att jag inte har varit delaktig i att ta fram webbsidan som är 

utvecklad utan medverkar mer som en oberoende konsult. Detta är viktigt att 

förmedla så att de som intervjuas inte av ren artighet håller inne med vad de 

egentligen tycker om webbsidan.  
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Studien var utformad så att först fick alla deltagare prova vibrationswebbsidan 

under observeration och efteråt ställdes några frågor angående webbsidan. Både 

observationen och intervjun efteråt videofilmades för att inte missa någon viktig 

information. Detta gjordes för att upptäcka om det fanns några speciella delar 

som var svåra att förstå. Analysen av intervjuerna blev också bättre då samma 

intervju kunde ses om flera gånger. Egna iakttagelser genom observationer av 

hur deltagarna interagerade med webbsidan skrevs också ned som ett 

komplement till videofilmen. I de fall som deltagarna behövde hjälp för att kunna 

fortsätta använda webbsidan fick de instruktioner hur de skulle göra. När det var 

möjligt genomfördes en självskattning av den nyss genomförda intervjun med 

syfte att kunna göra de efterföljande intervjuerna ännu bättre.  

Observations- och intervjustudien började med ett par pilotintervjuer. Tre 

deltagare deltog i pilotstudien varav en var man som kör truck i sitt arbete och 

två är kvinnliga lokalvårdare. Alla var ovana vid att använda en surfplatta. Denna 

första intervjun gav mycket bra kunskap gällande filmande av surfplattan som 

ledde till att de andra intervjuerna blev bättre. Innan de övriga deltagarna fick 

använda vibrationswebbsidan ställdes frågan om de hade använt en surfplatta  

och/eller smartphone förut. I de fall de inte hade någon större erfarenhet av att 

använda en surfplatta  eller smartphone fick de några tips innan de började 

använda webbsidan. Dessa tips medförde att risken för att de kom åt andra saker 

som inte hade med vibrationswebbsidan att göra minskade, även om de helt och 

hållet inte kunde elimineras. Pilotintervjuerna fyllde en mycket viktig funktion.  

Ytterligare åtta deltagare deltog i studien varav fem kvinnor (fyra lokalvårdare, 

en vaktmästare) och tre män (två elektriker, en tekniker).  Alla dessa 

observationer och intervjustudier förutom en genomfördes på deltagarnas 

arbetsplats. Alla utom två i lokaler de själva valde. När det inte var lämpligt att 

låta deltagarna själva välja lokal, valdes ett ställe med hänsyn till att de skulle 

känna sig bekväma med att delta i observations- och intervju studien. 

Tre observations- och intervjustudier tog ca 15 minuter var och de flesta andra 

tog ca 30 minuter att genomföra. Alla korta och även den längsta av 

observations- och intervju studien (40 min) genomfördes med män. Sammanlagt 

tog observations- och intervjustudien ca 5 timmar att genomföra. Endast 

intervjudelen av webbsidan transkriberades och kodades. Sammanlagt blev 

dokumentet med de transkriberade intervjuerna 21 sidor lång. Detta arbete 

gjordes av mig själv kontinuerligt. Observationsdelen lämpade sig inte att 

transkribera eftersom det var viktigt att visuellt kunna se vad som händer. Den 

delen analyserades genom att titta på videofilmerna från varje intervju flera 

gånger. 
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En liten litteraturstudie angående vibrationer genomfördes. Detta gjordes för att 

ta reda på hur stora problem vibrationer orsakar och för att kunna genomföra en 

bättre analys. 

En jämförelsestudie mellan den nuvarande webbsidan och den tidigare 

prototypen (som utvärderades av Patrik Winnberg) gjordes med hjälp av ett 

verksamhetsprotokoll. Syftet med jämförelsestudien var att kunna se om 

deltagarna i observations- och intervju studien kunde förstå webbsidan bättre 

med de nya förändringarna. Likheter och olikheter mellan de olika studierna 

noterades.  

Loggfilen studerades för att se vad personer som använde vibrationswebbsidan 

tyckte om den och vad de hade för förslag till förbättringar. 

4 Litteraturstudie inför observations- och intervjustudien 

Vad de enskilda deltagarna har sagt ska inte på något sätt kunna identifieras. 

Deltagarna ska inte heller på något sätt komma till skada för att de har deltagit i 

studien. Allt deltagande i undersökningen är frivilligt samt kan avbrytas när som 

helst av försökspersonen. Det är viktigt att deltagarna ger sin tillåtelse efter att 

ha fått noggrann information. Inga resultat från utvärderingen ska kunna kopplas 

till någon enskild person. Eftersom deltagandet i undersökningen är frivillig 

måste försökspersonen ge sin tillåtelse efter ha blivit ordentligt informerad. 

Denna information bör helst ges skriftlig i form av ett informationsbrev före 

undersökningen börjar. I detta informationsbrev beskrivs vem man är, 

undersökningens syfte, att resultatet kommer att behandlas konfidentiellt, 

deltagandet är frivilligt , vem som kan kontaktas vid eventuella frågor och hur 

resultatet av undersökningen kommer att publiceras/användas. Det ges även 

information att försökspersonen när som helst kan avbryta 

intervjun/undersökningen.  Ibland händer det att intervjun behöver 

kompletteras i efterhand, detta behöver också finnas med i informationsbrevet. 

Försökspersonen bör ges möjlighet att ta del av resultatet i någon form (Hedin, 

Carlström, 2006).   

Innan den första intervjun är det bra att prova den i alla fall på sig själv. När 

intervjuer använts som ett medel att utvärdera är det vanligt att en eller ett par 

stycken i början kategoriseras som pilotintervjuer. Dessa förintervjuer är viktiga 

eftersom det ger intervjuaren möjlighet att rätta till sina misstag. Ett bra sätt att 

göra intervjuerna bättre är att efter varje intervju reflektera över hur den gick 

och så långt som det är möjligt vara ärlig när upplevelsen skrivs ner. Det är viktigt 

att reflektera över sitt eget agerande under själva intervjun och tänka ut sätt som 

kan vara till hjälp för att bli bättre på att intervjua (Carlström, Calström Hagman, 

2006). 
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När en intervju återges är det också viktigt att tala om var intervjuerna 

genomfördes; exempel om det var i ett hem, arbetsplats eller sjukhusmiljö. Att 

själv skriva ut den inspelade intervjun är tidsödande men har många fördelar i 

det långa loppet. Ifall en inspelning är svår att höra blir det lättare att förstå för 

intervjuaren om den  har stödanteckningar att tillgå som hjälper till att tolka det 

som sägs. En ytterligare och större fördel är att genom att själv skriva ut lär man 

känna sitt material och kan redan då inleda tolkningsarbetet under själva 

lyssnandet och har även möjlighet att i ett parallellt dokument understödja med 

egna kommentarer. Själva analysen och tolkningar kan på så sätt fördjupas än 

om avskrivningen gjordes av någon annan person (Ahrne, 2011). 

En annan mycket välkänd aspekt när man använder sig av inspelning är 

uppkomsten av det extra, ibland oväntade materialet. När inspelningsapparaten 

väl är avslagen och intervjun är slut, då berättar ofta personen som just 

intervjuats de delar man önskat att få reda på. Alternativt kommer kanske 

vederbörande med nya spännande upplysningar kring det man har samtalat om i 

intervjun (Warren 2002). 

En mycket stor fördel med kvalitativa intervjuer är att det inte är nödvändigt att 

redan från början bestämma hur många intervjuer som behövs. En bra strategi 

kan vara att varva intervjuer med analys. När man har gjort ett par intervjuer kan 

man sedan analysera dessa och få en uppfattning vilka ytterligare personer som 

är lämpliga att intervjua i fortsättningen. Det är endast då man har varvat 

intervjuer med en analys som det är möjligt att avgöra när någon form av 

mättnad uppnåtts, det vill säga när svaren känns igen och samma svarsmönster 

kommer igen i ett flertal intervjuer. Då detta inträffar kanske inga ytterligare 

intervjuer tillför någon ny kunskap (Ahrne, 2011). 

En sak att tänka på är att förhållandet mellan intervjuaren och personen som 

intervjuas påverkas av flera olika faktorer, inte endast av karaktärsdrag och 

egenskaper hos de intervjuade som till exempel ålder och kön utan även miljön 

där intervjun hålls har betydelse. Som intervjuare behöver man tänka på alla 

dessa aspekter, samtal på arbetsplatsen kan föra med sig att man uttrycker 

andra saker, till exempel att man är en god medarbetare och i hemmiljö väcks 

andra känslor (Ahrne,2011). 

  



9 
 

5 Resultat 

Observations- och intervjustudien 

Tabell 1 visar de 11 deltagarna och vilken typ av arbetsplats de arbetar på, vad de 

arbetar med och i vilken miljö som observation och intervjustudien gjordes. 

Detagare Arbetsgivare Arbetar som Miljö för studien 

D1 Industri Truckförare Offentlig 

D2 Offentlig verksamhet Lokalvårdare Arbetsplatsen 

D3 Offentlig verksamhet Lokalvårdare Arbetsplatsen 

D4 Offentlig verksamhet Lokalvårdare Arbetsplatsen 

D5 Offentlig verksamhet Lokalvårdare Arbetsplatsen 

D6 Offentlig verksamhet Lokalvårdare Arbetsplatsen 

D7 Offentlig verksamhet Vaktmästare Arbetsplatsen 

D8 Offentlig verksamhet Lokalvårdare Arbetsplatsen 

D9 Offentlig verksamhet Elektriker Arbetsplatsen 

D10 Offentlig verksamhet Elektriker Arbetsplatsen 

D11 Industri Tekniker Arbetsplatsen 

Tabell 1 De olika deltagarna i observation och intervjustudien 

D1 tyckte att vibrationswebbsidan gav lite mer kunskap i att förebygga 

vibrationsskador och var lätt att förstå. I sitt arbete kör han truck och var därför 

den enda som gick in på fordonsdelen av webbsidan. Han skulle kunna tänka sig 

att använda webbsidan igen.  

D2 tror att webbsidan skulle vara bra för de som använder maskiner som är 

riktigt skakiga. Hon kände till att man kunde få vita fingrar och att det berodde 

på vibrationer. Hon tyckte att det skulle vara bra om lokalvårdare fick en 

webbsida som var riktad mot deras arbetsgrupp. 

Även om inte D3 inte tyckte att vibrationswebbsidan var någonting för henne 

trodde hon att webbsidan skulle vara till nytta för andra. Hon tyckte det var synd 

att inte skurmaskinen fanns med som en maskin som kunde väljas från listan 

eftersom den används mycket i jobbet. Webbsidan skulle bli bättre om det fanns 

fler valalternativ av maskiner  

D4 tror att webbsidan passar bättre för de som använder många maskiner i sitt 

dagliga arbete. De kan då få veta vad deras problematik beror på. Hon förstod 

först inte kopplingen mellan rökning och vita fingrar eftersom det inte har 

någonting med maskiner att göra. D4 sa att vibrationswebbsidan kunde ge 

arbetsgivaren eller facket vetskap om hur arbetstagare påverkas av olika 

maskiner. Hon tycker att en arbetstagare som jobbar med någonting kan inte 
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själva påverka sitt arbete utan är tvungen att göra det arbetsgivaren säger. Det 

är upp till arbetsgivaren och facket att dra nytta av resultatet som fås fram från 

webbsidan. Med den kunskapen menar D4 kan arbetsgivaren begänsa hur 

mycket hur många timmar per dag man får arbeta med en viss maskin. Hon 

skulle ändra sitt arbetssätt om webbsidan gav några råd men tyckte att 

arbetsgivaren hade större nytta av att veta resultatet. 

D5 upplevde att webbsidan var lätt att använda. Hon skulle vilja att webbsidan 

skulle ha frågor om mer olika moment inte bara en viss sak till exempel om 

arbetet var monotont.  D5 hade lite svårt att förstå frågan om vita fingrar hon 

tyckte att frågan var tvetydig.  

D6 nämnde att frågan om vita fingrar känns tvetydig. Är det när man jobbar och 

håller i maskinen eller för att du är ute i kylan. En bättre formulering av den 

frågan skulle vara bra. Hon tror att om maskinerna som användes i jobbet fanns 

med är det möjligt att webbsidan skulle kunna ge ny kunskap men inte i 

dagsläget.  

D7 tyckte att det var bra att det gick att välja mellan flera olika alternativ när det 

gällde vibrerande maskiner. Hon skulle dock vilja att vibrationwebbsidan hade 

fler alternativ. Hon sa ”Vibration kan ju även upplevas i öronen”. Webbsidan 

borde också fråga om användaren redan hade en vibrationsskada eller inte. 

Skulle också vilja veta vad för slags hjälpmedel som finns om man får en skada. 

D7 vill ha mer information om var man ska  vända sig om man upplever att man 

fått en vibrationsskada. Hon ville också att man både skulle ha fler alternativ när 

det gällde maskiner och kunna välja fyra eller fem maskiner när det gällde 

handhållna maskiner. Använder man ett fordon så använder man inte så många 

olika maskiner till skillnad om man har ett arbete där handhållna maskiner 

använts. D7 tror även om nya maskiner skulle införskaffas att hon då skulle 

kunna tänka sig att använda webbsidan och kolla upp maskinerna eftersom det 

skulle vara lätt att göra det. 

D8 konstaterade att webbsidan var lätt att använda trots att hon aldrig hade 

använt en surfplatta  förut. Hon upplevde också att webbsidan hade enkla raka 

frågor. Hon säger att  ”man kanske omedvetet skadar sig själv för att man inte 

vet om att det faktiskt skadar en förrän man börjar känna av någonting. Först då 

kanske man kopplar ihop att detta kanske kommer av vibrationerna”. Hon tycker 

att det är bra med en sådan här webbsida så att ”man får dom här signalerna när 

man börjar  svarar på frågorna, men det här gör jag ju faktiskt och det kan leda 

till det här.”  Hon menar att då tar man med sig den kunskapen.  Samtidigt 

trodde D8 att om webbsidan hade varit riktad mera mot hennes yrkesgrupp och 

hade med de vibrerande maskinerna som de använde hade hon fått ut mera av 

webbsidan. D8 tyckte det skulle vara bra med ett vibrationsprogram riktat till 
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lokalvården som att ha med skurmaskiner och singelskur. Singelskur skakar 

ganska mycket och den använts på sommaren vid storstädning både på toaletter 

och i klassrum eftersom det tar så bra. Det skulle vara bra om man tittade på 

vibrationswebbsidan en gång per år och under den tiden kanske nya saker har 

hunnit läggas till webbsidan. När man nyss har gått igenom webbsidan säger hon  

är det lätt att tänka på råd man fått men efter ett tag faller man tillbaka och gör 

som man har för vana att göra. 

D9 konstaterade att det som var bra med vibrationswebbsidan är att man gör 

mycket som man kanske inte tänker på och webbsidan hjälper en att bli mer 

medveten om vibrationsskador. Han sa att det skulle inte vara så trevligt om man 

fick problem med vita fingrar som bilden i vibrationswebbsidan visar.  

D10 sa att webbsidan var lättarbetad. Han sa även om man har  ”problem måste 

man kolla vad det är som orsakar det och det tycker jag framgick här.” D10 

konstaterar att ett vanligt märke som Panasonic inte fanns med att välja från 

listan. Det tyckte han var konstigt att ett sådant vanlig tillverkare inte fanns med. 

D10 nämner att han fått lära sig mycket på grund av den skada som han har haft i 

armbågen. Han konstaterar att maskinerna är bättre nu för tiden än de har varit 

förut. Han fortsätter med att säga att arbetsgivaren väljer de billigaste 

maskinerna inte alltid de som ger minst vibrationsskador. Han avslutar med att 

säga att arbetsgivaren inte tänker på att sjukskrivningar pga arbetsskador också 

kostar mycket pengar. 

D11 upplevde att vibrationswebbsidan var lätt att använda. Det är en bra dialog, 

”den ställer frågorna och du svarar det behöver inte vara så invecklat 

egentligen.” D11 tyckte att de flesta beteckningarna verkade vara ganska nya 

men på arbetsplatser kan vissa maskiner vara 20 år gamla eller mer. Dessa 

maskiner kan vara sämre ur vibrationssynpunkt. Om man ska försöka täcka upp 

alla maskiner och deras olika varianter skulle man behöva en stor mängd 

information. D11 fortsätter med att säga att det finns handhållna 

nibblingsmaskiner från 70 talet som han använder hela tiden. Den finns inte med 

om man ska gå in mer maskinspecifikt.  Han nämner att de har en turbinslip på 

jobbet som kan vara från sena 80-tal. Turbinslipen är en luftdriven variant och de 

slits ju inte om man inte använder den så ofta och då finns de ju kvar eftersom 

de håller länge. Är det något man använder ofta säger D11 då nöts det och då 

kanske en ny köps in. Han nämner också att om du går till en bilverkstad så har 

de mutterdragare som är luftdriven och den har ju sett likadan ut sen 60 – 70 

talet då finns de fortfarande kvar . D11 säger det kostar ett par tusenlappar om 

en ny ska införskaffas och dessa maskiner är kanske inte avvibrerade. De tycker 

han borde finnas med i listan.   
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Han tror att arbetar man ”på  någon industri som massproducerar någonting då 

byter man väl ut apparatur ganska ofta för att förnyas” och sedan kanske man 

vill förebygga sådana här skador. Däremot säger D11 att åker du till Torstens 

bilverkstad så kommer du hitta de lite äldre maskinerna som i och för sig gör 

arbetet bra men vibrerar mera.  

D11 tyckte inte att webbsidan egentligen gav några nya kunskaper att förebygga 

vibrationsskador. Men poängterar D11 att för en del andra kan den allmänna 

informationen gällande snusning och rökning vara något nytt. 

D11 känner sig inte utsatt för vibrationer men samtidigt är det ju det 

sammanlagda användandet som räknas och ”javisst då kanske jag har ganska 

mycket vibrerande apparatur som jag använder”. D11 skulle ta till sig råd från 

webbsidan om det var mer allmänna råd som ’’om du använder en maskin som 

skakar uppenbart väldigt mycket då ska du kanske inte köra längre än fem 

minuter och vila tio”. Ifall maskinen hade mindre vibrationer ska du inte jobba 

längre än en timme och sen måste du vila så att kroppen får en chans att 

återhämta sig. D11 säger om man använde en bilningshammare som hade 

oerhört mycket vibrationer så då kanske man inte ska köra på i ”åtta timmar 

utan att vila då kanske det är köra tio minuter och pausa fem”. Fanns det sådana 

råd skulle D11 följa dessa. D11 påpekar idag ska man  ”hålla reda på en miljard 

saker och det är råd och tips överallt”. Resultatet av detta säger D11 blir att en 

del silas bort och då är det viktigt att det är väldigt simpelt även om inte allt 

kommer med. Det tycker D11 är viktigt om man är en ”sällananvändare”. 

D11 skulle inte använda webbsidan igen om inte yrkesrollen förändrades. D11 

tillägger ”kanske jag är dum tråkigt nog om man fick vita fingrar såklart”. Han 

påpekar att de maskiner som går att välja i vibrationswebbsidan verkar vara 

ganska nya men att på arbetsplatser finns ofta maskiner som kan vara 20 år 

gamla eller ännu äldre. D11 fortsätter med att säga att det finns ju handhållna 

nibblingsmaskiner från 70 talet. Vad som skulle vara bra enligt D11 är om en 

enkät skickades ut till en arbetsplats där alla vibrerande maskiner och modeller 

skrevs upp före en vibrations- och intervjustudie började så att dessa apparater 

fanns med och kunde väljas. 

När det gäller säker användning av vibrationsapparater tycket inte D11 att det 

går ”hand i hand med att det ska gå och använda”.  Han tillägger  att  det är inte 

kanske de som ska använda apparaten som har utformat hur den ska se ut eller 

hur den ska användas. Ibland kan det bli riktigt ologiskt, det kan faktiskt vara 

”rent” farligt att använda maskinen på grund av säkerhetsskäl. Det är inte alltid 

så lätt att se. D11 tycker att säkerhetstänket har gjort att maskinerna som 

tillverkas är både sämre och svårare att hantera. D11 menar att med 

tekniktillämpningar skulle man kunna balansera vibrationerna. 



13 
 

Tabell 2 visar några av svaren på frågorna som ställdes till deltagarna i 

observations- och intervjustudien. 

 Mer kunskap att 
förebygga 
arbetsskador 

Villighet att ändra 
arbetssätt 

Använda webbsidan 
igen 

D1 ja ja ja 

D2 nej ja ja 

D3 Nej, ja om läst mer ja ja 

D4 ja ja ja 

D5 nej ja ja 

D6 nej ja ja 

D7 nej ja ja 

D8 nej ja Vet ej 

D9 ja ja Nej (ja om fler timmar) 

D10 nej ja Vet ej 

D11 nej Ja om allmänna 
råd 

Nej (ja om byte av 
yrkesroll 

Tabell 2 Deltagarnas svar på en del av frågor 

Jämförelsestudie med verksamhetsprotokoll 

Prototypen har utvärderats iterativt tidigare av Patrik Winnberg och då använde 

han sig av ett verksamhetsprotokoll. En jämförelsestudie har gjorts mellan hans 

utvärdering och min med hjälp av detta verksamhetsprotokoll. 

Skillnader mellan jämförelsestudierna 

En av de saker som skiljer våra utvärderingar från varandra var att hans prototyp 

innehöll flera olika delar eksem, rygg och nackproblem, vita fingrar samt 

luftvägsbesvär medans min handlar enbart om vibrationsskador. En annan 

olikhet är att Winnbergs deltagare fick i uppgift att utföra ett antal uppgifter på 

hemsidan, medans jag tillät deltagarna att gå igenom webbsidan på egen hand 

och gav hjälp där det behövdes. Winnbergs deltagare fick navigera fritt på egen 

hand och leta information som var intressant för dem. Sedan gav han dem fyra 

uppgifter designade med åtanke att täcka de relevanta funktioner som fanns på 

webbsidan. Uppgifter var bland annat relaterat till vibrationer och eksem. 

Winnberg tog inte med pilotstudien i sin analys eftersom gränssnittet 

förändrades avsevärt innan den slutgiltiga utvärderingen. I min analys med finns 

alla deltagare med. I Winnbergs utvärderingsomgång med den sista deltagaren 

var en fackrepresentant som ansvarade för hälsofrågor med under en del av 

testuppgifterna. Fackrepresentanten kunde inte se skärmen och fick inte heller 

kommentera någonting. I min utvärdering deltog sju kvinnor samt fyra män och i 

Winnbergs tre kvinnor i pilotstudien och sju män i själva studien. 
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Likheter mellan jämförelsestudierna 

Likheterna med utvärderingarna är att vi båda hade någon form av registrering 

av vad deltagarna gjorde. Winnbergs deltagare registrerades genom 

skärmdumpar varje gång de klickade någonstans och mina deltagares händer på 

surfplattan videofilmades. Vi bägge två utförde observationer och en 

semistrukturerad intervju efteråt. I min observations- och intervjustudie varade 

utvärderingsomgångarna med deltagare mellan 15-40 minuter och i  Winnberg 

fall mellan 15-25 minuter per deltagare. I båda fallen utfördes de en och en. 

I min version av webbsidan fanns det ingen text brevid ”<” och ”>” knapparna 

och mina deltagare hade svårt att förstå vad det betydde. I den prototyp som 

Winnbergs utvärderade fanns det en text på  ”< Föregående” och ”Nästa > ” 

knapparna. 

Verksamhet – dra nytta av EKF-webbsidan  

Verksamhetsnivåns berör själva syften med sidan, vad deltagarna har för 

intentioner med att använda webbsidan och vad nytta de har av informationen 

som finns där. Winnberg har inte noterat någon nivå gällande dra nytta av EKF-

webbsidan. Winnbergs deltagare skulle använda sidan som en ”första hjälpen” 

vid behov. Alla deltagare både Winnbergs och mina tyckte webbsidan var lätt att 

använda. Vikten av konkreta råd framkom i bägge utvärderingarna. Mina 

deltagare skulle vilja ha mer information gällande vibrationsskador. De enda 

mina deltagare fick information om var att de rökning och snusning kunde ge vita 

fingrar och pilen som visade risken för vibrationsskador.  

Aktivitet 

I Winnbergs utvärdering analyserades aktivitetsnivån utifrån de uppgifter som 

deltagarna fick i uppgift att lösa. Användarnas prestation gällande utförande av 

uppgifter och söka information analyserades med hjälp av 

verksamhetsprotokollet. När det gäller aktivitet att söka information på 

webbsidan kom två av Winnbergs deltagare upp på nivå 3 (hitta specifik 

information), två till nivå 2 (finna relevant information) och resterande tre av sju 

deltagare till nivå 1 (söka information aktivt). Bland mina deltagare befann sig 

alla på nivå 1 och bara en på nivå 2. Detta berodde på att de inte la märke till var 

informationen fanns. Fem av sju av Winnbergs deltagare kom upp till nivå 3 (få 

feedback och hantera den) och de två övriga upp till nivå 2 (dialog för att 

kartlägga besvären). Mina deltagare befann sig alla på nivå 2. 

Operation 

Deltagarnas kommentarer samt prestation på operationsnivån handlar om 

designen, interactionen på webbplatsen samt de underliggande 

designprinciperna som har legat till grund för att skapa detta. Winnbergs 

deltagare mellan nivå 1 (uppgiften kan lösas med stöd) och nivå 3 
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(operationaliserade) beroende på uppgift. Eftersom Winnbergs prototyp 

innefattade så mycket mer än bara vibrationswebbsida går det inte att göra 

någon bra jämförelse. Alla mina deltagare utom två låg på nivå 1 och två låg på 

nivå 2 (problem kan hanteras själv). 

Utvärdering av vibrationswebbsidans designaspekter 

I denna utvärderingsstudie har inte så mycket tid spenderats på att utvärdera 

själva designen av vibrationswebbsidan. Orsaken till det är att utvärderingen 

fokuseras på om användarna tycker att de får hjälp av att undvika 

vibrationsskador, att de uppmärksammar när man har en begynnande 

vibrationsskada och att de känner sig motiverade på ett tidigt stadium att söka 

sig till läkare inom exempelvis Företagshälsovården, så att förebyggande 

åtgärder kan sättas in i tid. Det som har noterats är det inte verkar vara bra när 

man med hjälp av en Samsung surfplatta  tittar på vibrationswebbsidan.  En del 

av detta framkom under observations- och intervjustudien och noterades här 

eftersom det har att göra med hur vibrationswebbsidan fungerar i Samsungs 

surfplatta.  

För att kunna läsa hela texten under bilderna som visas på första skärmbilden av 

vibrationswebbsidan behöver man skrolla när man använder en Samsung 

surfplatta  (se Figur 1). Webbsidan borde känna av att en surfplatta  använts och 

anpassa så att hela vibrationswebbsidan syns direkt. En annan sak som upplevs 

konstigt är när användaren klickar på en av bilderna så visas ett tangentbord 

innan nästa skärmbild kommer upp,  eftersom användaren inte behöver skriva in 

någonting borde inte ett tangentbord visas överhuvudtaget. 

D11 tycker att radioknapparna och valen i listan ligger så nära varandra, att det 

skulle vara bra med mera mellanrum. 

När två av deltagarna tryckte för att komma till nästa skärmbild kom de istället 

till en skärmbild som sa att något hade gått fel ”HTTP status 500 internal error”. 

Detta hände när inget hade hänt på kort tid efter första tryckning och då 

representanten tryckte en gång till. Internfel uppstod när D6 skulle gå till nästa 

skärmbild efter att ha svarat på frågan: Har du upplevt att dina fingrar blivit vita 

som på bilden i samband med kyla eller fukt?  Internfel uppstod när D10 skulle gå 

till nästa skärmbild efter att ha svarat på frågan: Vilka är de vanligaste 

maskinerna du använder? Eftersom det inte alltid händer när man trycker igen 

efter att ha tryckt en gång för att gå till nästa skärmbild borde inte ett segt 

nätverk vara orsaken till internfelet. 
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Figur 5  Vibrationswebbsida i Samsung surfplatta  - vibrationsbelastning 

Det var inte självklart för alla att man ska använda symbolen  ” > ” för att gå till 

nästa skärmbild (se figur 5). D11 tyckte att mellanrummet mellan 

radioknapparna kunde göras större så det var lättare att det man försökte trycka 

blev valt och inte en av de andra.  

Fem deltagare fick på grund av sitt svar komma till skärmbilden där de skulle 

markera områden för domningar eller vita fingrar. Det var svårt att markera 

områderna. Markerade man på ett ställe och tryckte på ett annat kunde första 

stället bli avmarkerat. Detta upplevdes frustrerande för samtliga och behöver 

rättas till. 

 

Figur 6 vibrationswebbsidan summering av besvär 
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Pilen (se figur 6) som visar hur mycket vibrationer man har trodde de flesta att 

det var något de själva skulle markera och försökte ändra dess läge. Jag fick 

förklara att den visar hur stor risk för vibrationer man har beroende på deras svar 

på frågorna. 

När man klickar på avsluta och får möjlighet att skriva in om det är något som 

saknar kan man inte se vad man skriver eftersom textrutan täcks av 

tangentbordet. Har man skrivit något fel och vill rätta till det är det svårt att rätta 

till när textrutan skyms helt och hållet av tangentbordet. 

6 Analys 
 

Analys av observations- och intervjustudien 

De största flertalet av deltagarna var inte vana med att använda en surfplatta  

eller smartphone och hade inte så många kommentarer. De flesta av de ovana 

deltagarna förstod inte vad ”>” betydde antagligen för att de inte hade stött på 

den symbolen tidigare. 

D6 sa ”Jag bryr mig själv inte så mycket om den här webbsidan”. Hon hade fått 

ett ”intern error” i början och maskinerna var inte riktigt de som D6 använde i 

sitt arbete vilket mycket väl kan ha påverkat hennes inställning till 

vibrationswebbsidan. 

Under sommarhalvåret används mer skakande maskiner och det tar inte 

webbsidan hänsyn till. 

 

Analys av loggfilen till vibrationswebbsidan 

Analys av loggfilen som finns på internet har inte kunnat genomföras eftersom 

vibrationswebbsidan i dagsläget bara har använts av utvecklare och de deltagare 

som deltog i observation – och intervjustudien. Tanken var att analysera 

mängden användare samt deras kommentarer. 

7 Rekommendationer 
Webbsidan borde fråga om personen redan har en vibrationsskada och vad den i 

så fall är. Det behövs fler valmöjligheter när det gäller maskiner och att ha med 

även äldre modeller. Det borde vara möjligt att ange fler maskiner när det gäller 

de handhållna. Fem handhållna skulle vara bättre än tre då många använder flera 

maskiner under veckans gång. Med tre maskinval  kan webbsidan visa en lägre 

risk för exponeringen än vad den borde göra.  
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Vibrationswebbsidan förutsätter att det är en jämn fördelning av användandet av 

vibrationmaskinerna. Det kan dock vara olika mycket under året som man 

använder handhållna maskiner. Därför skulle det vara bra att kunna markera hur 

mycket en maskin används under en viss tidsperiod. 

En annan symbol än ”>” borde användas eftersom ovana användare inte förstår 

vad den betyder. Pilen som visar hur stor risk det är att man utvecklar en 

vibrationsskada misstolkades och borde ersättas med någonting annat. Ett 

förslag är att  till exempel om exponeringen är låg bara det gröna området på 

stapeln fylls i och om mycket hög syns det gröna, gula och röda på stapeln.  

Det finns möjlighet att skriva ut vad de har svarat men om de kanske inte har 

tillgång till en skrivare så skulle det vara bra ifall de kunde skicka resultatet till en 

e-mail adress. 

8 Diskussion 
En lugn miljö och att deltagarna känner sig avslappnade var viktigt när 

observations- och intervjuerna genomfördes. De flesta deltagarna fick själv välja 

var de ville att studien skulle genomföras och i de flesta fall gick det bra. I ett fall 

var vi ensamma i rummet som observations- och intervjunstudien hölls. När 

obserationen hade pågått en stund kom en kollega in och ställde sig bakom 

ryggen på deltagaren och tittade på vad deltagaren gjorde. Även om kollegan 

inte sa någonting upplevde nog deltagaren obehag av att ha kollegan stående 

bakom sig. Det kändes inte lämpligt att tilltala kollegan eftersom det kunde 

skapa en dålig stämning i rummet. Efter ett tag så flyttade kollegan på sig. Vid ett 

annat tillfälle gjordes observations- och intervjunstudien i ett lunchrum. 

Eftersom någon hade tappart bort väska med nycklar blev studien avbryten två 

gånger på grund av olika frågor för att återfinna det borttappade. Den sista 

intervjun genomfördes i ett fik med få personer närvarande eftersom det var den 

lämpligaste platsen. När väl intervjun var klar så fanns fler personer i fiket vilket 

medförde att ljudnivån hade höjts. Det faktum att ljudnivån hade höjts var något 

som varken jag eller deltagaren var medvetna om under själva intervjun 

eftersom vi hade en intressant diskussion angående vibrationswebbsidan. 

Det framkom under observations- och intervjustudien att anställda inom de olika 

yrkesgrupperna inte känner att de har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. 

Arbetsgivaren väljer  vilka maskiner som ska inköpas  eller i vilken utsträckning 

dessa ska användas. Maskinernas kostnader har större betydelse än deras 

egenskaper när det gäller att motverka att vibrationsskador uppstår. De anställda 

tycker inte att de har så mycket att säga till om.  
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En vibrationswebbsida är bra att ha så att de anställda kan få mer information att 

göra förändringar som motverkar vibrationsskadornas uppkomst. De blir också 

mer medvetna om när de börjar få problem. 

Det behövs också ökad information till arbetsgivare och det skulle behövas en 

särskild vibrationswebbsida för arbetsgivare, facket och skyddsombud. Idag 

förekommer ett stort mörkertal när det gäller vibrationsskador. Facket är 

medveten om att de får vetskap om endast de svåraste fallen, men har dock en 

skyldighet att informera sina medlemmar om förebyggande av vibrationsskador. 

Arbetare som har en begynnande vibrationsskada behöver få hjälp att omskola 

sig till ett annat yrke. Ett sätt att möjliggöra detta skulle vara om alla 

arbetsgivare, vars arbetstagare arbetar med maskiner som vibrerar, fick betala 

en liten avgift som är öronmärkt för rehabiliteringsåtgärder vid begynnande 

vibrationsskador. 

Tillverkningsindustrin behöver utveckla ännu bättre maskiner och fordon som 

bland annat dämpar vibrationerna som uppstår när de används i arbetet. Dessa 

maskiner behöver utvecklas tillsammans med arbetarna för att kunna bli både 

lättanvända och vibrationsförebyggande. 

Arbetsmiljöverket behöver mer resurser så att fler arbetsplatser kan inspekteras 

eftersom det har visat att då byts gamla vibrerande maskiner ut. Det skulle vara 

bra om arbetare kunde ringa in anonymt till en telefonsvarare och be om en 

inspektion ifall de tyckte att deras arbetsplats behövdes inspekteras gällande 

vibrationsskador. 

När arbetsplatser görs säkrare ur ett hälsomässigt perspektiv kommer de 

arbetsrelaterade sjukdomarna/åkommorna, vilka är orsakade av vibrationer, att 

minska eller åtminstone uppkomma senare i livet.  
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 
 

Jag heter Karin Drugge och arbetar med min kandidatexamensarbete i 

Datavetenskap. Efterfrågestyrd kunskapsutveckling med forskningsgrund (EKF) är 

ett gemensamt projekt som drivs av institutionerna för datavetenskap, yrkes- 

och miljömedicin, samt även bygg och gruvindustrin. Detta datorprogram som 

jag ska utvärdera är till största del utvecklad av läkare.  Mitt examensarbete är 

en utvärderingsstudie av ett vibrationsdatorprogram som ska hjälpa till att 

förebygga skador i arbetet orsakade av vibration och att förbättra arbetsmiljön. 

Syftet med intervjuerna/ undersökningarna är att komma med förslag på 

förbättringar av vibrationsdatorprogrammet. Resultatet kommer att behandlas 

konfidentiellt. Det är frivilligt att delta och undersökningen kan avbrytas när helst 

du själv vill. Det samlade resultatet från alla intervjuerna/ undersökningarna 

kommer att finnas med i min kanditatexamensuppsats. Det kan hända att jag 

behöver komplettera intervjun i efterhand. Den 28 maj 2013 kommer en 

examenskonferens att hållas på Umeå universitet där jag kommer att göra en 

presentation av mitt examensarbete. Om du har några frågor angående 

undersökningen kan du kontakta mig Karin Drugge på e-mail 

karindrugge@netscape.net eller min handledare Helena Lindgren e-mail 

helena@cs.umu.se på Datavetenskap. 

  

mailto:karindrugge@netscape.net
mailto:helena@cs.umu.se
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Bilaga B Intervjufrågor 
 

Vad tycker du är bra med vibrationsprogrammet? 

Har du några förslag på hur vibratonsprogrammet kan bli bättre? 

Tycker du att vibrationsprogrammet gav dig mer kunskap att förebygga 

vibrationsskador? 

Kommer du att ändra ditt arbetssätt till följd av kunskapen du fick från 

vibrationsprogrammet? 

Tror du att du kommer att använda vibrationsprogrammet i framtiden? 

Tycker du att frågorna var begipliga? 

Hur upplevde du själva intervjun? 

Tycker du att allt som behöver sägas kom fram? 
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Bilaga C Verksamhetsprotokoll framtaget av Patrik Winnberg  
 

Verksamhetsnivå Verksamhetsbeskrivning Motiv/behov/mål 

Verksamhet Dra nytta av EKF-webbsidan Känna sig frisk, trygg, 
må bra hjälpa andra 

Nivå 0 
 
 

Nivå 1 
 
 

Nivå 2 
 

Nivå 3 

Söker ej information om arbetsskador 
och risker eller finner ej relevans i det 
 

Läsa om skador och risker, hitta 
relevans men inte ta åtgärder 
 

Undvika risker i arbetsmiljön 
 

Aktivt förebygga och åtgärda skador 
för sig själv och andra 
 

 

Aktivitet Monitorera sina egna 
arbetsrelaterade problem 

Få kunskap om hur 
kunna åtgärda egna 
problem 

Nivå 0 
 
 

Nivå 1 
 
 

Nivå 2 
 
 

Nivå 3 

Se var man kan få personligt 
anpassade råd och information 
 

Navigera till där man kan hitta 
informationen 
 

Interagera med systemet i en dialog 
för att kartlägga besvären 
 

Få feedbak i form av personligt 
utformad respons från systemet och 
hantera informationen 
 

 

Aktivitet Söka och finna information om 
arbetsskador, förebyggande 
information 

Nå kunskap 

Nivå 0 
 
 
 

Nivå 1 
 
 

Nivå 2 
 
 

Nivå 3 

Se var det finns kunskap att hämta, 
vilken typ, förstå vad man kan ha 
kunskapen till 
 

Söka information aktivt genom att ta 
sig runt på webbsidan 
 

Söka och finna relevant information, 
även sådan som döljs i gränssnittet 
 

Kan söka och hitta till specifik, 
relevant information och hitta tillbaka 
till den 
 

 

Operation Interaktion med webbgränssnitt och 
komponenter, t.ex. länkar, dropdown-
menyer 

 

Nivå 0 
 
 

Nivå 1 
 

Nivå 2 
 
 
 

Nivå 3 

Uppgiften kan ej utföras alls, saknar 
förståelse om interaktionen 
 

Uppgifterna kan utföras med stöd 
 

Uppgifterna orsakar problem men 
kan hanteras av användaren och 
utförs självständigt 
 

Uppgifterna är operationaliserade, 
dvs. utförs omedvetet och på egen 
hand 
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