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Sammanfattning 
 
Denna studie är en av får interventionsstudier med inriktning på ögonbesvär och 
belysning på icke datorrelaterade arbetsplatser. Tidigare studier har visat starka 
kopplingar mellan ögonbesvär och muskuloskeletala besvär. Ögonen ”styr 
kroppen” och om bilden in på näthinnan inte är optimal anpassar sig oftast kroppen 
för att bilden ska bli klar och för att öka fokuseringen genom att förändra avståndet 
till synobjektet, vilket kan leda till onaturlig kroppshållning som i längden kan 
framkalla muskuloskeletala besvär. 
 
En god visuell miljö med tillräcklig belysningsstyrka, bra luminansförhållande, bra 
jämnhet och ingen bländning är de bästa förutsättningarna för att kunna prestera bra 
vid synkrävande arbete. Postsortering är en arbetsuppgift som är synergonomiskt 
krävande, och kan därför ofta underlättas av förbättrad visuell miljö. 
 
Avhandlingens övergripande syfte är att studera hur en intervention med 
förbättringar av den visuella miljön påverkar ögonbesvär, muskuloskeletala besvär, 
produktivitet, välbefinnande och arbetsstress. 
 
Avhandlingen bygger på litteraturgenomgång och en intervention, med en delstudie 
före interventionen och två uppföljningar. Resultaten är baserade på kvantitativa 
mätningar; belysningsmätningar, tidsstudier och synundersökningar, samt en 
synergonomienkät och en enkät med inriktning på välbefinnande och upplevelser 
av arbetsplatsen samt arbetsuppgifterna. 
 
Den nya belysningen och nya märkningen av sorteringsfacken upplevdes av 
brevbärarna som bättre. De med ögonbesvär har högre grad av muskel- och 
ledbesvär än de utan ögonbesvär. Det framkom en liten minskning av ögonbesvären 
för hela gruppen och för de yngre även en minskning av muskel- och ledbesvären. 
Personer med ögonbesvär minskade sin sorteringstid. När belysningen och 
märkningen var åtgärdad framkom glasögonbehovet som en kvarvarande orsak till 
ögonbesvär. 



 

Abstract 
 
This study appears to be one of few intervention studies with focus on eyestrain 
and lighting at non-computer workplaces. Previous studies have shown strong 
relationships between eyestrain and musculoskeletal symptoms. The eyes “lead the 
body” and if the picture on the retina is unfocused the body adjusts the posture, 
trying to improve the image through changing the viewing distance. This can lead 
to an unnatural body posture which can contribute to the development of 
musculoskeletal disorders. 
 
A good visual environment with proper illuminance, good luminance contrast 
relationship, good uniformity value of the illuminance and no glare are desired 
conditions in order to function well in a visually demanding work. Sorting mail is a 
task that needs good visual ergonomics and can therefore be improved by a change 
in the visual environment. 
 
The overall purpose of this thesis is to investigate how an intervention including 
improvements of the visual environment influences eyestrain, musculoskeletal 
symptoms, productivity, wellbeing, and work induced stress.  
 
This thesis is based on a literature review and a lighting intervention, with data 
collection before the intervention and two follow-up parts, after the intervention 
summer and winter. The results are based on objectively measurements; light 
measurements time studies, and optometric eye examinations, and two 
questionnaires. The first questionnaire concerned visual ergonomics and the second 
had a focus on wellbeing and experiences of the workplace and tasks. 
 
The postmen experienced the new lighting and labeling as improvements. The 
postmen with eyestrain had a higher prevalence of musculoskeletal symptoms. A 
small decrease in the amount of eyestrain was identified, and the younger postmen 
got a decrease in the musculoskeletal symptoms. The postmen with eyestrain 
obtained a small improvement of sorting time. When the lighting was improved 
another factor that could cause strain appeared. The need for good correction of the 
postmen’s glasses was identified as the main remaining factor that could contribute 
to the observed eyestrain. 
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 1. Inledning 
 
I detta inledningskapitel, presenteras rutiner och brevbärarnas arbetsmiljö på Posten Sverige AB 
och den forskning som gjorts inom postsortering som är relevant för denna licentiatavhandling. 
Inledningen avslutas med avhandlingens syfte. 
 
1.1 Bakgrund  
 
1.1.1 Posten Sverige AB  
Posten har idag drygt 30000 medarbetare, omsätter drygt 25 miljarder kronor och är 
idag en av Nordens största koncerner. Av dessa medarbetare är ca 15 000 
brevbärare (www.posten.se, 2008-01-23). 

På Posten introducerades ett koncept vid brevsortering som kallades BM, Bästa 
Metod, som grundas på att postflödet styrs med hjälp av en logistikansvarig efter 
postnumret under hela sorteringsarbetet och att turarbetet skall påbörjas kl. 09.30 
varje arbetsdag. 

Med införandet av BM kom dessutom nya sorteringsfack utformade utifrån ett 
koncept som ursprungligen kommer från Nya Zeeland. I detta koncept ingår en 
sorteringspelare med 4-5 hyllplan. Fyra av hyllplanen används till sortering och det 
femte till avlastning. På varje hyllplan finns olika fack och varje hushåll har ett eget 
fack. På hyllans kant finns en märkremsa där efternamn och förnamn på de boende 
finns med. Brevbärarna har vanligtvis 3-5 sådana pelare att sortera vid. Detta är i de 
flesta fall storleken på det sorteringsområde (block) de är ansvariga för, vilket 
motsvaras av de tre sista siffrorna i postnumret. Dagen börjar med att alla 
brevbärare sorterar posten till de olika blocken, varav en del av posten redan är 
försorterad till blocken på närmsta postterminal så kallad klump. Efter detta 
sorteras (kammas) posten på sorteringspelarna, kamfacken. En del av posten är 
redan sorterad i ”gångordning” dvs. i den ordning som hushållen kommer på 
pelarna, så kallad finställd/maskinställd post. Den finställda posten ger tidsvinster 
åt brevbärarna men orsakar visst statiskt arbete jämfört med kamning av den 
vanliga posten, där breven kommer spridda över hela distriktet.  

Efter implementeringen av BM i början av år 2000 upptäcktes att den nya 
arbetsmetoden fungerade olika bra, och detta varierade avsevärt mellan de olika 
kontoren. Det framkom en oro att BM skulle kunna bidra till negativa hälsoeffekter 
hos brevbärarna och det beslöts tillsättas en utredning om dessa två 
frågeställningar. 

1



 2

1.1.2. Studier inom Posten 
 
År 2001 gjordes en utredning om brevbärarpersonalens arbetsförhållanden och 
införandet av BM (Erlandsson, 2002). De två viktigaste anledningarna till de 
varierande framgångarna låg i införandeprocessen, delaktighet/acceptans och 
tillgången till en manual. 
 
Sextiofyra procent av brevbärarna ansåg att märkningen av facken var mycket eller 
ganska bra. Sju procent hade ett par specialbeställda arbetsglasögon för 
sorteringsarbetet, 18 % arbetade med progressiva eller bifokala glasögon och 25 % 
hade vanliga läsglasögon (Erlandsson, 2002). 
 
Bohman och Halldorf (2000) gjorde en arbetsplatsstudie där de tittade på 
ergonomin på BM facken. I denna studie identifierades en del problem, texten på 
adressremsan och märkningen, upplevdes som svår att läsa, belysningen var 
undermålig, avlastningsbord saknades, underlag var hårda att stå på, det var svårt 
att ställa in arbetshöjden och arbetstekniken var ibland felaktig. Författarna 
arbetade fram olika förslag till förändringar, så som färgkodade hyllavgränsare, 
kognitivt utformade märkremsor och en skrift med goda råd vid sorteringsarbetet. 
Det är meningen att översta hyllplanet skall sitta i axelhöjd hos brevbäraren för att 
undvika belastningsskador, men detta är sällan efterföljt i verkligheten. Hyllplanen 
är tunga, tar lång tid samt är krångliga att flytta, varför detta inte görs så ofta. 

 
I en undersökning gjord av Kiviloog (2002), framkom det att införande av ny 
belysning och ny märkning på kamningsfacken förbättrade kamningsresultaten hos 
brevbärarna. Sex brevbärare delades in i tre olika kategorier, de som sorterade ett 
fast distrikt, de som skiftade mellan distrikten och sommarvikarier. Brevbärarna 
kammade 125 slumpmässigt utvalda försändelser i den gamla respektive den nya 
miljön. Resultatet visade att fem av sex försökspersoner, förbättrade sina 
tidsmässiga resultat med en till två sekunder per brev, beroende på vilket block de 
kammade. De kammade snabbare med den nya märkningen och belysningen än vad 
de gjorde med den gamla märkningen och belysningen. Kvaliteten i arbetet, det vill 
säga antalet fel, varierade till viss grad men inte avsevärt i vare sig positiv eller 
negativ riktning.  

En av rekommendationerna till ytterligare förändring var att gatunamnet ska 
förekomma på flera ställen istället för endast ett, t.ex. vid ny hylla, efter avbrott 
med annan gata etc. Dessutom rekommenderades att byta från versaler till gemener, 
öka teckensnittsstorleken från 10p till 12p och till ett teckensnitt med seriffer (t.ex. 
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Times New Roman), för att åstadkomma en mer lättläst text. Det rekommenderades 
även att öka avståndet mellan för- och efternamn för att underlätta urskiljning av 
efternamnet. Det rekommenderades att kontrollera möjligheten att skriva ut hela 
efternamnet. Numreringen av höghus borde även ändras från att vara nummer på 
alla hushåll till att bara var nummer på varje trappuppgång, dvs. varje nummer 
endast en gång, eller att det delas av med ett färgstreck. 
 
I en begränsad studie på fysisk belastning hos brevbärare (Wheatley, 2002) fann 
hon att 75 % av deltagarna hade obehag/smärta från hand, handled samt armbågar 
vid kamning av post. Obehag/smärta från nacke rapporterades från hälften av dessa. 
I bilagan till denna studie framkom att samma andel av brevbärarna som hade 
problem med obehag/smärta från nacken också hade problem med obehag/smärta 
från sina ögon. Hos dem som upplevde ögonbesvär fanns också högre grad av 
muskelbesvär från resten av kroppen jämfört med de utan ögonbesvär. Medelvärde 
för obehag/smärta i olika kroppsdelar var 6,0 för dem utan ögonbesvär och 28,5 för 
dem med ögonbesvär (skattade enligt Borgskalan, se Åstrand, 2003). Vid utdelning 
av posten framkom andra typer av besvär än vid kamning som besvär från ländrygg 
och axlar men även här fanns armbågsbesvär med. 
 
Införandet av den nya märkningen började vid årsskiftet 2003/2004. Bland 
brevbärarna ansåg 51 % att den gamla märkningen var lättläst medan hela 94 % 
ansåg att den nya märkningen var lättläst (Erlandsson-Karltun, 2004). Den 
förändrade arbetsplatsbelysningen infördes under våren 2004, och monterades 
direkt på kamfacken, vilket medförde att kamfacken inte kunde stå så nära varandra 
som tidigare eftersom armaturerna stack ut. Brevbärarna var tvungna att öka 10 cm 
på avståndet mellan kamfacken, och eventuellt vinkla om dem något.  Innan den 
nya belysningen var det 47 % som ansåg att belysningen var bekväm och efteråt var 
det 75 %. Ögonirritationerna minskade hos 16 % av brevbärarna, ökade hos 3 % 
och resterande upplevde ingen skillnad. 
 
I början av 2005 genomfördes en stor undersökning på 30 olika postkontor om 
upplevelsen av bland annat märkning och belysning (Roos och Erlandsson-Karltun, 
2005). Bland brevbärarna ansåg 62 % att den nya märkningen påverkat arbetet vid 
kamfacken till det bättre, 2 % ansåg att det hade blivit sämre och resterande ansåg 
att det inte blivit någon skillnad. Vid bedömningen av den nya arbetsbelysningens 
påverkan på arbetet ansåg 63 % att den hade påverkat till det bättre och 2 % ansåg 
att det blivit sämre. 
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I en studie gjord vid en sorteringsterminal på Posten framkom att 32 % hade 
ögonbesvär i allmän lysrörsbelysning med konventionellt styrdon. När belysningen 
ändrades till allmän lysrörsbelysning med HF-don minskade ögonbesvären till 15 
% (Wibom et al., 1998). Innan förändringen ansåg 33 % att belysningen var bra och 
efter förändringen ansåg 83 % att den var bra.  
 
1.3 Övergripande problemområde 
Posten Sverige behöver möta den ökande konkurrensen på marknaden och den 
minskande brevvolymen genom att höja sin produktivitet och på så sätt kunna 
sänka sina kostnader.  

Utöver detta finns ett behov hos brevbärarna av bättre arbetsmiljö, exempelvis 
genom bättre belysning och en mer lättläst märkning av kamningsfacken. 

1.4 Avgränsning 
Denna studie behandlar enbart sorteringen i kamfacken och annan sortering; 
eftersändningar eller turarbetet ingår ej.  
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1.5 Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte är att undersöka hur en intervention med förbättringar av 
synergonomisk karaktär för brevbärarepåverkar andel och grad av ögonbesvär, 
muskuloskeletala besvär, välbefinnande, arbetsrelaterad stress och 
sorteringshastighet. Följande frågeställningar behandlas: 
 

- Förändras den subjektiva helhetsbedömningen av belysningen efter 
interventionen? 

- Förändras ögonbesvären efter interventionen av bättre belysning och 
märkning? 

- Finns det samband mellan ojämn eller dålig belysning och ögonbesvär? 

- Finns det ett samband mellan ett lågt jämnhetsvärde hos belysningsstyrkan 
och ögonbesvär? 

- Finns det skillnader i ögonbesvären mellan vinter och sommarhalvåret? 

- Förändras muskel- och ledbesvären efter interventionen? 

- Förändras upplevelsen av brevsorteringen vad gäller svårighetsgrad och 
tidsupplevelse? 

- Förändras den faktiska kamningstiden per försändelse? 

- Förändras trivseln på arbetsplatsen? 

- Förändras den arbetsrelaterade stressen? 

- Finns det några begrepp som beskriver upplevelsen av belysningen som kan 
ha relevans för välbefinnande, ögonbesvär och sorteringshastighet? 

Hypotes:  
 
Hypotesen är att en felaktig visuell miljö (t.ex. belysning och glasögonbehov) kan 
orsaka ögonbesvär som i sin tur kan bidra till  muskuloskeletala besvär. 
Belysningen påverkar dessutom välbefinnande och risken för huvudvärk som i sin 
tur påverkar arbetsrelaterad stress. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel görs en översikt över de olika områden som kan relateras till och 
ingå inom området synergonomi. 
 
2.1 Synergonomi och ergonomi 
 
För att långsiktigt kunna prestera sitt bästa på en arbetsplats måste förutsättningarna 
i arbetsmiljön vara så bra som möjligt. Det ska vara en ergonomiskt korrekt 
utformad arbetsplats där riskerna för arbetsskador är marginella.  
 
Inom området ergonomi används ofta begreppet ”ögonen styr kroppen” (Anshel, 
2005). Naturen har gjort våra ögon så styrande att vi anpassar vår kroppsställning 
för att kunna se så bra som möjligt. Detta görs automatiskt och är anledningen till 
att vi ofta befinner oss i arbetsställningar som leder till spänningar i nacke, axlar, 
rygg, armar etc.  
 
Det finns studier inom datorarbete som visar på sambandet mellan muskel- och 
ledbesvär och ögonbesvär (Aarås et al., 1998, 2001). Dessa spänningar kan efter 
hand leda till kroniska besvär och skador, vilka kan kräva sjukskrivning och i 
värsta fall leda till förtidspensionering.  Detta innebär ofta stort fysiskt och psykiskt 
lidande samt negativa sociala konsekvenser för den drabbade. Dessutom innebär 
det stora kostnader för samhället och företag där anställda har drabbats. I Sverige 
drabbades år 2003 16700 personer av arbetsskador (Arbetsmiljöverket, 2006 och 
2007), varav 57 %, ca 9500 personer pga. muskuloskeletala besvär. Det är fler 
kvinnor än män som drabbas av arbetsskador. En av orsakerna till dessa 
muskuloskeletala besvären är repetitivt arbete som finns hos 49 % av kvinnorna 
och 38 % av männen. En annan orsak är obekväma arbetsställningar som 
förekommer hos 30 % av kvinnorna och 44 % av männen. Det finns en koppling 
mellan optiskt okorrigerat närarbete och muskelbesvär i nacke och axlar. Efter att 
ha studerat effekterna av att förse försökspersoner med optisk avlastning vid 
närarbete och på så sätt minska ackommodationen och vergensen minskades 
aktiviteten hos axel- och nackmuskulaturen (Lie & Watten, 1985, 1994; Richter, 
2007). 
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Det är enligt Piccoli et al. (2003) minst tre faktorer som orsakar arbetsrelaterade 
ögonbesvär och synstörningar; 

• Arbetsuppgiftens innehåll 
• Arbetsplatsens förutsättningar 
• Individuella oftalmologiska förutsättningar 

 
Enligt Arbetsmiljöverket rör synergonomi i arbetslivet i huvudsak hur belysningen, 
arbetsplatsens utformning och arbetsmaterialet skall utformas för att människan 
synfysiologiskt skall fungera på bästa möjliga sätt och därmed optimera 
arbetsinsatsen samt minska risken för ohälsa och olycksfall. Området synergonomi 
har nyligen förslagits definieras på följande vis: Synergonomi handlar om att 
optimera samspelet mellan människans synförutsättningar, ljus/belysning och 
synobjektet och dess omgivning (Håkansson, 2007). 
 
Sedan den tredje fotoreceptorn på näthinnan upptäcktes har detta till stor del 
underlättat förståelsen av de biologiska effekterna ljuset har på människan (Van 
Gelder, 2003; Foster och Hankins, 2002). Tillgång till dagsljus har bland annat 
betydelse för upplevelse av stress. Van Bommel (2004) fann att under 
vinterhalvåret var det inga skillnader i stressupplevelsen mellan med och utan 
tillgång till dagsljus, men till sommaren var det stora skillnader, stressupplevelsen 
var högre när det inte fanns tillgång till dagsljus. 
 
För att kunna utforma fungerande arbetsplatser krävs god förståelse för ergonomi 
och antroprometri. Vem ska arbetsplatsen utformas till? Enligt Pheasant et al. 
(2006) finns det några kriterier som medför en lyckad ergonomisk miljö.  
 

• Funktionell effektivitet (mått på produktivitet, utförandet av 
uppgiften etc.) 

• Användbarhet 
• Komfort 
• Hälsa och säkerhet 
• Kvalitet i arbetslivet 

 
Att anpassa jobbet till arbetaren kräver i samma grad en insikt inom hälsa och 
kvalité i arbetslivet som inom produktivitet, effektivitet och prestationsförmåga. 
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För att kunna öka människans prestationsförmåga krävs enligt Juslén (2007) flera 
olika mekanismer, en kedjereaktion. De olika faktorerna i kedjan är: 
 
A. Belysning påverkar visuell prestation 
B. Visuell prestation påverkar förmågan att prestera arbetsuppgiften 
C. Förmågan att prestera arbetsuppgiften påverkar den totala individens prestation 
D. Individens prestation påverkar personalstyrkans prestation 
E. Personalstyrkans prestation påverkar företagets lönsamhet  
 
2.2 Muskel- och ledbesvär 
 
Som tidigare nämnts är våra ögon så styrande att vi anpassar vår kroppsställning för 
att kunna se så bra som möjligt, vilket kan leda till muskuloskeletala besvär. 
Människans kropp är gjord för rörelse. Det krävs en lagom blandning av rörelse, 
belastning och återhämtning för att kroppen ska må bra (Åstrand, 2003) 
 
Enligt Arbetsmiljöstatistik, Arbetsskador 2006, var 55 % av alla anmälda 
arbetssjukdomar orsakade av belastningsskador. Detta leder till hög sjukfrånvaro 
och åtgärder för rehabilitering och störningar i produktionen vilket medför dryga 
kostnader för företag och samhälle. För individen som drabbas av 
belastningsskador medför det ofta livslånga smärtor, värk och ibland handikapp. 
Fysisk belastning kan orsakas av enstaka höga belastningar, statiskt muskelarbete, 
ensidigt upprepad belastning och för låg belastning (fysisk inaktivitet). Psykisk 
belastning kan bidra till förstärkning av den fysiska belastningen så som höga krav, 
tidspress, för lite socialt stöd, för lite självstyrande över uppgifter som ska 
genomföras, för lite krav etc. Dessutom kan den omgivande miljön ge problem för 
den fysiska belastningen med t ex olämpliga klimatförhållanden, vibrationer, 
tvingande felaktiga arbetsställningar, avsaknad av personlig skyddsutrustning eller 
arbetsklädsel etc. 
 
Det finns en högre prevalens av muskuloskeletala åkommor och sjukdomar hos 
äldre och kvinnor och att riskerna för att utveckla detta är högre. Män har nästan 
dubbelt så mycket muskelmassa som kvinnor, störst skillnad finns i överkroppen. 
Högre ålder gör också att risken för skador ökar. Antroprometiska studier visar att 
muskelstyrka minskar med stigande ålder och att kroppen blir mindre tolerant mot 
fysisk belastning. Även återhämtning och återuppbyggande hos belastade leder och 
muskler tar längre tid. (Åstrand, 2003) 
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Utdrag ur AFS 1998:1. 
”2 § Arbetsgivaren skall så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbete 
och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda för kroppen gynnsamma 
arbetsställningar och arbetsrörelse. Långvarigt eller ofta återkommande arbete med 
böjd eller vriden bål liksom med händerna över axelhöjd eller under knähöjd skall 
undvikas. Detsamma gäller arbete som innebär kraftutövning i ogynnsamma 
arbetsställningar.  
 
Om särskilda synhjälpmedel behövs för att möjliggöra gynnsamma 
arbetsställningar och arbetsrörelser skall dessa tillhandahållas av arbetsgivaren.” 
 
Dåliga kroppsställningar kan ofta leda till värk i olika delar av kroppen. Om en 
person intar en fast arbetsställning utan någon möjlighet att röra sig kommer 
musklerna som är involverade att ge värk eller obehag. En led som befinner sig i en 
extrem position, antingen helt utsträckt eller helt böjd, kan utveckla problem som 
värk. Leder bör vara i en mellanposition eller vara lagom rörliga för att undvika 
problem (Helander, 2006). 
 
När det gäller finmotoriska repetitiva rörelser som kräver precision ökar 
spänningarna i axel och skuldra med upp till fyra gånger (Kroemer et al., 1997). 
Arbetsrelaterade muskuloskeletala problem är vanligare bland dem som är 
exponerade för manuellt, statiskt och repetitivt arbete (Kilbom et al., 1996). 
 
År 1983 publicerades en ergonomisk interventionsstudie med förändringar av både 
ergonomisk och visuell karaktär på en telefonfabrik (Aarås och Björset, 1983). 
Genom att installera platsbelysning och sittmöjligheter på alla arbetsplatser 
reducerades antalet sjukdagar som grundades på muskel- och ledbesvär från 6,5 till 
3,8 %, produktionen ökade och omkostnaderna minskade. 
 
Enligt Taboun och Dutta (1994) är manuell postsortering mycket repetitivt och kan 
leda till signifikant obehag i nacke och skuldror. Stressande arbetsfaktorer 
identifierades såsom sträckande utanför normalt avstånd, handhållande av kuvert, 
långa perioder i stående ställning etc. ”Askungeteorin är en tänkbar förklaring till 
att repetitivt och statiskt arbete ger muskuloskeletala besvär (Hägg, 1991). Denna 
innebär att när antalet muskelfibrer ökar med ansträngningen och avtar med 
minskning av ansträngningen, så är det de muskelfibrer som börjar som också 
avslutar sist. (Först upp, sist i säng…) Varje uppgift på en postterminal bör därför 
varieras så att den innehåller så många olika delmoment som möjligt för att minska 
de skadliga effekterna, säger Bengt Knave enligt Grönkvist (1994).  
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Det är generellt lättare att hitta bevis för att arbetsrelaterade muskuloskeletala 
besvär beror på den fysiska arbetsmiljön än den psykosociala arbetsmiljön. Det är 
svårt att i studier visa att psykosociala faktorer kan orsaka muskuloskeletala besvär. 
Icke fysiska faktorer hittas i arbetets organisation och i den psykologiska 
arbetsmiljön (Kindenberg et al., 2006). I USA gjordes en stor studie på 4018 
posthanterare, de som förflyttar posten dit den ska och där framkom att den högsta 
risken för att utveckla sömnbesvär och muskelbesvär fanns hos gruppen med hög 
stress i arbetet (Cahill och Landsbergis, 1996). 
 
2.3 Ögats anatomi och funktion 
 
När ljuset går in i ögat passerar det först hornhinnan, som står för 2/3 av ögats 
brytande kraft, vidare in genom ögonkammaren till linsen, som står för 1/3 av ögats 
brytande kraft. När ljuset kommer ut ur linsen går det genom glaskroppen till 
näthinnan. I näthinnan finns det fotoreceptorer, tappar (färgseendet) och stavar 
(ljus- och mörkerseendet) som konverterar ljusenergin till nervimpulser, en visuell 
impuls, och via synnerven förs dessa vidare till hjärnan. Detta sker i en hastighet av 
ca 150m/s (Anshel, 2005). 
 
 

 
 

Figur 2.1 Ögats anatomi  
 
 

Ögats totala brytande kraft är i viloläge ca 60 dioptrier (D). För att kunna få en klar 
bild till näthinnan på avstånd är linsen inne i ögat uttänjd och smal. Vid närseende 
spänns strålkroppen och linsen blir tjockare (ögat ackommoderar) och ökar på detta 
sätt ögats brytkraft. För att kunna läsa på 40 cm avstånd krävs att linsen 
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ackommoderar för 2,5 D. Vid födseln har linsen en ackommodationsförmåga på ca 
18,5 D. Denna förmåga avtar med åren och linsen blir stelare. Den subjektiva 
upplevelsen av linsens förstelning följer oftast Hofstetter funktionen [18,5 D – 0,3 
x åldern]. Denna funktion ger medelvärdet på den kvarvarande kapaciteten hos 
linsen (Zadnik, 1997). Detta medför att vid 30 års ålder finns ca 9 D kvar av ögats 
ackommodation, och vid 65 års ålder finns oftast ingen ackommodationsförmåga 
kvar i ögats lins. Detta är anledningen till behovet av läsglasögon. 
 
En 60-åring kräver ungefär dubbelt så mycket ljus som en 40 åring. Orsaken till 
detta är att linsen inne i ögat blir lite grumlig och gulaktig med åldern. Dessutom 
blir glaskroppen också lite grumlig. Dessa grumlingar medför en diffus spridning 
av ljuset över näthinnan (Nyman, 1996). En 60-åring och en 20-åring kommer till 
exempel att uppleva en bländande trafiksituation olika, 60-åringen får ett större 
lysande fält, en slöja av ljus, och då också en större bländning (Knave, 1973). 
 
Det totala synfältet är ca 190º horisontellt, 60º uppåt och 70º nedåt. Huvudrörelser 
brukar vanligtvis inträffa när man tittar mer än 15º utåt från mitten av synfältet 
(North, 1993). Det centrala seendet, som på näthinnan består av macula lutea (gula 
fläcken) består mest av tappar. I macula lutea finns foveola som är gula fläckens 
fördjupning (fovea, syngropen). Syngropen motsvarar en vinkel på ca 2º av 
synfältet (Starby, 2003) och består endast av tappar. Här uppnås den bästa 
synskärpan till följd av att fotoreceptorernas cellskikt är tunnare samt att varje 
enskild fotoreceptor har en individuell nervförbindelse till synbarken. Tätheten hos 
tapparna avtar sedan utåt och övergår i fler stavar och vid ca 30º ut från syngropen 
finns endast stavar (Nyman et al., 1996). Det finns ungefär 17 gånger fler stavar än 
tappar på näthinnan dvs. ungefär 120 miljoner stavar och 7-8 miljoner tappar på 
näthinnan i varje öga (Anshel, 2005; Boyce, 2003). 
 
De flesta individer blinkar ca 10-15 gånger per minut. När ögat fokuserar minskar 
antalet blinkningar per minut för att kunna hålla fokus bättre. Detta medför vid 
läsning på papper inga direkta problem, då ögat inte är fullt öppet vid nedåtriktad 
blick. Vid datorarbete krävs fokusering på bildskärmen, vilket medför en lägre 
blinkfrekvens, dock med ögat nästan fullt öppet. Några studier visar att den lägre 
blinkfrekvensen på upp till 60 % kan leda till en sämre kvalitet på tårfilmen. Dessa 
två faktorer tillsammans kan leda till subjektiva besvär med torra ögon (Blehm et 
al., 2005). 
 
Ögat kan ha olika synfel, myopi (närsynthet), hyperopi (översynthet) och 
astigmatism (brytningsfel). Okorrigerade synfel kan ge ögonbesvär. Med åren 
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kommer alla in i presbyopi (ålderssynthet), då kravet på mer ljus och bristen på 
ackommodationsförmåga gör sig påmint. 
 
2.4 Glasögon 
 
Felaktig korrektion eller ingen korrektion om behov finnes kan leda till 
ögonbesvär. Det finns många olika typer av arbetsglas som kan fungera för olika 
situationer. Enligt AFS 1998:5 har man rätt till ett par arbetsanpassade glasögon om 
arbetet kräver glasögon som arbetstagaren inte har behov av i privatlivet. Detta 
gäller även inom andra områden än bildskärmsglasögon. Elektriker och piloter är 
en yrkeskategori som är utsatta för onaturliga huvudrörelser vid seende uppåt när 
de har vanliga progressiva eller bifokala glas. Det finns speciella 
pilotglas/elektrikerglas, med en läsruta upptill så att de kan undvika att höja på 
nacken för att kunna se i glasets normala läsfält. Detta ger dem en mer naturlig 
nackvinkel och mindre besvär. Det vanligaste är annars arbetsglasögon för 
bildskärmsarbete. Vanliga progressiva glas fungerar inte här av samma anledning 
som för elektrikerna vilket ger en höjning av hakan – så kallad gamnacke, vilket i 
sin tur leder till mer besvär i nacke, axlar och skuldror. 
 
Det finns olika lösningar beroende på vilka synavstånd som krävs och hur 
utvecklad presbyopin är. Det finns enkelslipade, närprogressiva, rumsprogressiva 
glas och bifokala glas. Med enkelslipade menas att det bara är en styrka 
genomgående i glaset och med närprogressiva så finns det två olika avstånd, 
vanligtvis så att man kan se datorn/skrivbordet och tangentbordet/läsning. Med 
rumsprogressiva finns ett avstånd till upptill i glaset så att man kan se på ca 4 m 
avstånd. Anledningen till detta är att vid seende rakt fram ska man kunna se på 
datorskärmen och vid seende neråt kunna se tangentbord och läsning. Vid vanliga 
progressiva glas så finns det oändligt avstånd vid seende rakt fram. Ett 
rumsprogressivt och närprogressivt glas har dessutom ett bredare läsfält i 
mellanavståndsdelen än ett progressivt glas av standardtyp har. 
 
2.5 Ögonbesvär och huvudvärk 
 
Det finns tecken på att det finns ett förhållande mellan ögonbesvär och 
arbetsplatsens utformning, även kallad arbetsplatsrelaterad astenopi (Piccoli et al., 
2003). Ett antal olika forskare har tittat på problem vid datorarbetsplatser och 
mellan 75 och 90 % av dem som arbetar vid en dator har ögonbesvär (Anshel 
2005). Enligt en studie av Knave et al. (1985) låg besvärsfrekvensen på 64 %.  
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I en studie med byggnadsarbetare hade 55 % ögonbesvär, 19 % huvudvärk och  
75 % muskel- och ledbesvär (Ahlborg, 1988). 
 
De vanligaste ögonbesvären är:  

• Sveda i ögonen 
• Ögonklåda 
• Gruskänsla 
• Ögonvärk 
• Ljuskänslighet 
• Rödögdhet 
• Tårögdhet 
• Torrhet i ögonen 
• Ögontrötthet 

 
Ögontrötthet kan orsakas av flera olika faktorer; psykosociala faktorer, intensiteten 
och varaktigheten hos den visuella ansträngningen, den upplevda situationen och 
individens visuella förutsättningar (Piccoli et al., 2003). 

 
I studien av Knave et al. (1985) presenteras ett sätt att räkna ut ett 
ögonbesvärsindex för syndromet ögonbesvär som används i föreliggande studie. 
För de vanligaste åtta symptomen, ej inräknat ögontrötthet, sker en subjektiv 
gradering av förekomstgrad (0-3) och svårighetsgrad (0-3). Dessa värden 
multipliceras sedan för att ge ett poäng för varje besvär, besvärspoängen summeras 
till en total summa. Ett index (genomsnittligt värde) kan då räknas ut för hela 
gruppen (Se figur 2.3). 

13



 14

 
     Förekomst    Svårighetsgrad  
  Ja Nej enstaka varje dagligen  obetydliga måttliga uttalade 
    gånger  vecka   besvär  besvär besvär 
    (1) (2) (3)    x (1)  (2) (3) 
Sveda i ögonen O O O O  O  O O O 
Ögonklåda O O O O  O  O O O 
Gruskänsla O O O O  O  O O O 
Ögonvärk O O O O  O  O O O 
Ljuskänslighet O O O O  O  O O O 
Rödögdhet O O O O  O  O O O 
Tårögdhet O O O O  O  O O O 
Torrhet i ögonen O O O O  O  O O O 

Figur 2.3 Ögonbesvärspoäng räknas ut för varje symptom och summeras 
 
Huvudvärk kan bero på synintryck. Sitter huvudvärken kring ögonen (tinningarna 
eller pannan) och dessutom kommer under dagen beror den oftast på synintryck. 
Att vakna på morgonen med huvudvärk som beror på synintryck händer aldrig 
(Anshel 2005). 
 
2.5.1 Orsaker till ögonbesvär 
 
Eftersom synbehovet ofta styr kroppsställningen måste arbetsplatsen anpassas även 
efter ögats förutsättningar för att förhindra uppkomsten av synergonomiska och 
muskuloskeletala problem. Enligt muntliga uppgifter från Roger Wibom (2007), 
Linköpings universitet, har en sammanfattning av en mängd olika synergonomiska 
studier vid bildskärmsarbete gjorts under slutet på 1980-talet, då det framkom fyra 
olika huvudsakliga anledningar till ögonbesvär vid en arbetsplats med 
bildskärmsarbete. Dessa är: 
 

• Ljus- och belysningsförhållande  50-60 % 
• Bildskärmarna    30-40 % 
• Glasögon    10-20 % 
• Övrigt t ex torr luft    ca 1 %  
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2.6 Förutsättningar i arbetsmiljön 
 
2.6.1 Belysning 
 
Det finns en internationell belysningsstandard, Lighting of indoor workplaces (CIE, 
ISO 8995, Svensk version SS-EN 12464-1), som Sverige använder sig av när det 
gäller belysnings rekommendationer på olika arbetsplatser. Under rubriken 
Allmänna områden i byggnader finns det rekommendationer för postrum. Kraven 
för postrummet är en belysningsstyrka på 500 lux och en färgåtergivning (Ra-
index) på 80. 
 
Det finns även två författningssamlingar från Arbetsmiljöverket (AFS 1998:5 och 
AFS 2000:42) med tvingande belysningskrav med kommentarer och 
rekommendationer. AFS 1998:5 gäller för arbete vid bildskärm, där framgår i § 3 
tydligt att planeringen av belysningen är viktig. 
 
”3 § Allmänbelysningen skall ge lämplig luminansfördelning i rummet och lämplig 
kontrast mellan skärmen och den omgivande miljön med hänsyn till den arbetandes 
förutsättningar, synkraven i bildskärmsarbetet och arbetets art. Allmänbelysningen 
får inte försvåra avläsningen av bildskärmen. Om det behövs skall det finnas 
platsbelysning. Den skall vara justerbar och får inte blända.  
 
En bildskärmsarbetsplats skall utformas så att det inte uppkommer besvärande 
bländning och reflexer från den omgivande miljön. Detta skall åstadkommas 
genom att arbetslokalernas och arbetsplatsens utformning samordnas med 
placeringen av de tekniska egenskaperna hos de artificiella ljuskällorna. Fönster 
skall ha justerbar anordning för avskärning av dagsljus som lyser in på 
arbetsplatsen. Tangentbordet skall ha en matt yta för att reflexer skall undvikas. Där 
det behövs för att undvika besvärande reflexer skall arbetsytor vara 
lågreflekterande.  
 
Syn- och belysningsförhållanden får inte ge upphov till olämplig arbetsställning.” 
 
I AFS 2000:42 finns förordningar för alla typer av arbetsplatser. 
 
”12 § Belysning skall planeras, utföras och underhållas samt undersökas och 
bedömas i den omfattning som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. 
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13 § Belysning skall anpassas till de arbetandes olika förutsättningar och de 
synkrav som arbetsuppgifterna ställer. Belysning skall ha en för den enskilde 
lämplig fördelning och riktning. Bländning skall undvikas så långt det är möjligt.” 
 
”16 § Belysning skall vara utformad så att besvärande flimmer inte uppstår…” 
 
Det finns en mängd studier som påvisar sambandet mellan felaktig 
belysning/bländning och ögonbesvär/huvudvärk (exempelvis Anshel, 2005; Blehm 
et al. 2005; Boyce, 2003). Det kan bero på otillräcklig belysningsstyrka, felaktigt 
jämnhetsvärde (minsta belysningsstyrkan/medel belysningsstyrka), bländning, 
reflexer, skuggor och flimmer (Boyce, 2003). 
 
Vid otillräcklig belysningsstyrka måste ögonen ansträngas mer för att kunna 
urskilja kontrasterna, vilket kan ge ögonbesvär (Hopkinson, 1970). Det finns ofta 
rekommendationer om den minska acceptabla minsta belysningsstyrka som krävs 
för att kunna utföra uppgiften utan problem (Ljuskultur, 2003). 
 
När belysningsstyrkan mäts tas inte hänsyn till hur mycket ljus som reflekteras från 
de olika ytorna mot personens ögon (Piccoli et al., 2003). Kvaliteten hos ljuset är 
viktigt, inte bara kvantiteten. Ljusheten hos olika ytor kan tas fram med en 
luminansmätare, resultaten kan jämföras mot rekommendationerna för 
kontrastförhållandet hos arbetsuppgift/omgivning. Det finns rekommendationer att 
kontrastförhållandet bör vara 10:3:1 för arbetsuppgift, bakgrund och omgivning. 
Vid synkrävande arbetsuppgifter bör kontrastförhållandet vara minst 10:5.1 (Hema 
och Santanam, 2000), och enligt Nyman et al. (1990) bör den vara minst 5:3:1. 
Vid felaktigt jämnhetsvärde skiljer det lägsta belysningsvärdet för mycket från 
medelvärdet. Enligt CIE (2002) ska jämnhetsvärdet vara minst 0,7. Vid ett mindre 
värde måste ögonen ljusadaptera för mycket mellan olika belysningsstyrkor.  
 
Vid bländning finns det en för stor kontrast mellan de olika luminansvärdena. 
Bländningen kan delas in i synförsvårande bländning och obehagsbländning. Vid 
obehagsbländning är besvären så stora att personen blir medveten om problemet 
och t ex ändrar arbetsställning för att undvika bländningen. Ett exempel från Boyce 
(2003) ger en gräns på maximal luminans av 7710 cd/m² vid 45º vinkel från 
ljuskällan. Ett vanligt T5 lysrör har en luminans på ca 20 000 cd/m². Detta medför 
att en felaktigt placerad armatur eller en armatur med ett felaktigt raster eller 
avsaknad av raster kan ge obehagsbländning. Synförsvårande bländning medför en 
reducering av luminans kontrasterna på näthinnan på grund av en bländande 
ljusslöja.  

16



 17

 
Platsbelysning med glödlampor, som har en varmare färgtemperatur, kan minska 
risken för bländning och ögonbesvär. Ofta är platsbelysningen för ljus och då är det 
speciellt viktigt att rikta ljuset försiktigt så att det inte ger ljus mot ögonen eller 
bildskärmen (Blehm et al., 2005). Enligt en studie av Akashi och Boyce (2006) 
gick det att reducera belysningsstyrkan från 500 till 360 lux när färgtemperaturen 
höjdes från 3500 till 6500 K, utan att någon dramatisk långtidseffekt märktes hos 
personernas nöjdhet med belysningen. 
 
Enligt Wibom och Ottosson (1995) ökar ögonbesvären när man har en luminans på 
≥500 cd/m² inom synfältet. Detta betyder att man bör undvika för höga luminanser 
i synfältet. En felaktig placerad armatur kan ge upp till 12000 cd/m². 
 
För ljusstarka reflexer från blanka eller halvblanka ytor kan medföra en 
synförsvårande situation. Ett exempel från det dagliga livet är att försöka läsa en 
blank tidning under köksbordets taklampa, oftast får tidningen vinklas något för att 
kunna höja kontrasterna från den indirekta bländningen från kökslampan. 
Riktningen hos ljusflödet är viktigt så att motljus och reflexer kan undvikas 
(Hopkinson, 1970). 
 
Skuggbildning sker när något kommer mellan ljusflödet från armaturen och ytan 
som ses, eller när armaturerna är för glest monterade och ger ett ojämnt ljusflöde 
som ger upphov till mörkare partier (Hopkinson, 1970). 
 
Enligt Boyce (2003) är andelen anställda som är missnöjda med sin 
kontorsbelysning ca 30 %. Det finns således fortfarande mycket att förbättra i 
belysningen på våra kontor. 
 
Belysningen i ett rum kan påverka humöret hos de anställda. De yngre blev på 
bättre humör av det kallare ljuset och de äldre blev på bättre humör av det varmare 
ljuset (Knez och Kers, 2000). När de anställda kan påverka ljusnivån på sin 
arbetsplats kan detta förhindra en sänkning av motivationen och uppmärksamhet 
som ofta sker under arbetsdagen (Boyce et al., 2006a). 
 
Flimmer definieras normalt som mycket snabba men synbara variationer i 
belysningsstyrkans amplitud (ljusmodulation). Ljusmodulation uppkommer 
vanligast från CRT-datorskärmar, lysrörsarmaturer med konventionella glimtändare 
och TV-apparater. Äldre lysrörsarmaturer har en modulation på 100 Hz, den 
fördubblade frekvensen jämfört med drivspänningens 50 Hz . Detta beror på att 
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ljusstyrkan pulserar i takt med antalen nollgenomgångar i sinusvågen.  
Den perifera delen av näthinnan är mer känsliga för flimmer än de centrala (Starby, 
2003). 
 
Flimmer upptäcks lättare perifert på synfältet (Boyce, 2003). Vanliga besvär som 
kan orsakas av ljusmodulation är huvudvärk, trötthet, koncentrationssvårigheter 
och hudutslag. Studier har visat att elöverkänsliga har en ökad känslighet för 
amplitudmodulerat ljus i frekvensbandet 30-70 Hz. Elöverkänsliga anger också 
bildskärmen och lysrörsbelysning med konventionella glimtändare som den 
vanligaste förekommande källan till besvär. En studie visade att autistiska barn blev 
mer oroliga när belysningen var flimrande. Från Japan rapporterades i mitten av 
1990-talet en flimmerinducerad åkomma ”Pokemon-effekten” uppkallad efter ett 
barnprogram där en intensivt pulserande röd ljuskälla orsakade en form av 
fotoinducerade epileptiska anfall hos framför allt barn. Flimmer kan också leda till 
en sämre reaktionstid och ökat antal fel i ett lästest i jämförelse med flimmerfri 
belysning. En studie har visat att förekomsten av huvudvärk och ögonbesvär 
halverades i lokaler med HF-don (högfrekvent förkopplingsdon) vilka näst intill 
eliminerar ljusmodulationen hos lysrör. Se Sandström et al. (2002). 
 
2.6.2 Bildskärmar och text 
 
Det finns olika typer av bildskärmar, de brukar kategoriseras i två större grupper, 
CRT (Cathode Ray Tubes) och olika platta LCD-skärmar. CRT-skärmen (den äldre 
stora och djupa skärmen) har vanligtvis en modulation på över 80 Hz. De platta 
skärmarna flimrar inte beroende på att de kristaller som formar pixlarna på skärmen 
inte förändrar läge för varje bilduppdatering på skärmen så länge som bilden är den 
samma. En av de vanliga orsakerna till problem med CRT- bildskärmar är att 
kantskärpan eller luminanskontrasten är för dålig och ger en otydlig bild 
(Sandström et al., 2002). Det tar längre tid för ögat att se och medför en ökad 
ansträngning (Hopkinson, 1970). 
 
Dagsljus kan ge bländning och reducera kontraster och genom detta orsaka 
försämrad tydlighet hos synobjektet. Om det finns fönster på plats kan ibland 
fönstrets luminans drastiskt överstiga synobjektets luminans och då orsaka 
adaptionsproblem för ögonen (Veitch, 1996). 
 
Det är dessutom vanligt att luminansfördelningen i rummet är felaktig och att 
området bakom bildskärmen är för ljust eller mörkt vilket kan leda till bländning. 
Enligt en studie om datorns placering i rummet framkom att bland dem som hade 
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bildskärmen i hörnan vid fönstret hade 74 % ögonbesvär och om bildskärmen 
placerades så att ljuset från fönstren kom in från sidan hade 20 % ögonbesvär 
(Olofsson, 1999). 
 
För att undvika ögonbesvär bör dessutom bilden ha positiv polaritet (ljus bakgrund 
och mörka tecken) och även tangentbordet ska ha samma polaritet som bilden, för 
att underlätta ögats överflyttning mellan papper med text, tangentbord och bild 
(Knave et al., 1985).  
 
De färger man ska undvika att ha tillsammans är framför allt rött och blått t.ex. en 
blå bakgrund med röd text på en skärm, eftersom de bryts olika in i ögat 
(Kromatisk abberation). Rött är långvågigt ljus och blått är kortvågigt ljus. Detta 
kan verka tröttande för ögat och kan även påverka ögats ackommodation vilket kan 
medföra en ”flytande bild” (Arbetsmiljöverket, 2003). 
 
Både läshastighet och läsförståelse kan förbättras av att ha både gemener och 
versaler. Ord som startar med en versal och fortsätter med gemener är lättare att 
upptäcka än ord med samma storlek (Phillips, 1977 och 1979). Det tar längre tid att 
läsa en text med endast versaler på datorn än blandade bokstäver (Blehm et al., 
2005). Läshastigheten ökar om typsnitt med seriffer används, typ “Times New 
Roman” (MacLeod, 2000). I en studie av Horgen et al. (2007) kunde textstorleken 
påverka produktiviteten vid datorarbete, den minsta rekommenderade textstorleken 
bör ha 12 punkter, vilket motsvarar en synskärpa av 0,3. Produktiviteten med 13 % 
ökade vid läsning från 14 punkter på papper, jämfört med 6 punkter, vid 
datorarbete (Eklund et al., 2000). 
 
År 2000 innehöll 75 % av alla arbeten i USA datorarbete. ”Computer Vision 
Syndrome”, CVS, är ett syndrom som framkallas av datorarbete. Det inkluderar 
ögonbesvär, trötta ögon, irritation, röda ögon, suddigt seende och dubbelseende 
(Blehm et al., 2005). Vid datorarbete minskar blinkreflexen drastiskt, upp till 60 % 
färre blinkningar, vilket kan leda till torrhetskänslor. Bra belysning vid 
arbetsplatsen kan öka den visuella komforten och produktiviteten genom att 
eliminera besvär och ögontrötthet.  
 
Risken för syndromet ögonbesvär höjs desto mer tid man tillbringar framför datorn. 
Risken för att utveckla ögonbesvär ligger på 2,9 (ingen risk = 1, dubbel risk =2) för 
5-20 timmar i veckan och på 5,7 på >20 timmar i veckan (Bergqvist och Knave, 
1994). 
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2.6.3 Kemisk miljö, luft, föroreningar  
 
Torr luft är vanligt förekommande i olika kontorskomplex, speciellt vintertid, men 
upplevelsen av torrhet i ögonen kan också bero på att blinkfrekvensen minskar i 
omfattning vid datorarbete (Anshel, 2005). 
 
En annan bidragande anledning till ögonbesvär kan vara den kemiska miljön 
(Piccoli et al., 2003); det kan vara gaser som t.ex. ozon som kan avges från nya 
möbler, luftburna partiklar från mattor, tak isolering etc. eller rengöringsprodukter. 
 
2.7 Produktivitet  
 
Enligt MacLeod (2000) så ger korrekt belysning ökad produktivitet och komfort. 
De anställda ställer sig annars ofta i konstiga arbetsställningar för att undvika 
bländning eller undermålig belysning.  
 
Enligt van Bommel (2004) kan ett industriföretag som ändrar belysningsstyrkan 
från 300 till 500 lux öka produktiviteten med 8 %. En förbättring av den visuella 
miljön ger bättre utfall och färre misstag. I vilken utsträckning belysningen 
påverkar produktiviteten beror på synobjektet. Kunskapen om hur man ska utforma 
en bra visuell miljö finns bland ljusplanerare, men ofta är blir den synergonomiskt 
korrekt utformade arbetsplatsen uppfattad som tråkig och ointressant (Boyce, 
2006b). 
 
I boken “Fitting the Task to the Man” (Kroemer och Grandjean, 1997) berättas om 
hur rätt belysning kan påverka produktiviteten hos ett företag. Resultat från 15 
olika studier visade på en ökning av produktiviteten med 4-35 % genom att öka 
belysningsstyrkan. Men den ursprungliga belysningsnivån var låg, mindre än 100 
lux. Ett exempel från ett bomullsspinneri där belysningsstyrkan ökades från 170 lux 
till 340 lux och produktiviteten ökade med ca 4,6 % och de refuserade produkterna 
minskade drastiskt. Resultatet blev att kostnaderna minskade med 24,5 %. Då 
ökade företaget belysningsstyrkan ytterligare till 750 lux och den totala 
produktionsökningen blev då istället 10,5 % och de refuserade produkterna 
minskade med 40 %. 
 
Det finns minst tio mekanismer som kan bidra till ökningen av mänsklig 
prestationsförmåga efter en förbättring av belysningen. Visuell prestationsförmåga, 
visuell komfort, visuell atmosfär, relationerna med medarbetare, biologiska 
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klockan, stimulering, tillfredsställelse i arbetet, problemlösning, ett förtroende för 
ny teknologi och förändringsprocessen (Juslén et al., 2005). 
 
Inom området för ”eye-tracking” finns det två olika kategoriseringar av 
ögonrörelser med efterföljande kroppsrörelse, lokaliseringsfixation (blick innan 
hand) och riktningsfixation (blick med hand). Riktnings fixationer är kopplade med 
kortare reaktionsförmåga med ögonen än med händerna (Dukic, 2006). 
 
2.8 Kansei engineering 
 
Kansei Engineering kan användas vid utveckling av nya produkter (Nagamachi, 
1989, Schütte, 2005), t.ex. bilar, stolar etc. För att kunna utveckla en produkt inom 
ett visst område behövs kunskap om vad kunden vill ha och vilka känslor och 
upplevelser som är attraktiva för kunderna. Med hjälp av Kanseiord kan en bild av 
vilka dimensioner av upplevelsen som är viktiga. Kanseiord är ofta ett adjektiv där 
personen skatar svaret enligt en skala på t.ex. 1-7. Svarsalternativen ligger mellan 
skalans ytterlägen t.ex. mellan stämmer helt och hållet och stämmer inte alls. 
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3. Metod 
 
I detta kapitel presenteras studiens upplägg, metod och material. 
 
Denna interventionsstudie började sommarhalvåret 2004 och avslutades 
vinterhalvåret 2006-2007. Den består av tre delstudier. Före interventionen som 
genomfördes maj-juli 2004, efter interventionen under maj-juni 2006 (sommar) och 
efter interventionen dec-jan 2006-2007 (vinter). 
 
Studien genomfördes på fem olika postkontor i en medelstor svensk stad. 
 

 

Maj-juli 2004 

Före  

interventionen 

(n=27) 

Maj-juni 2006 

Efter  

interventionen 

sommar (n=25) 

Dec-jan  

2006-2007 

Efter  

interventionen 

vinter (n=23) 

Synergonomi enkät ● ● ● 

Frågor om utvärdering och besvär av ljus ● ● ● 

Frågor om allmäntillstånd ● ●  

Frågor om muskel- och ledbesvär ● ●  

Kansei frågor   ● 

Tidsstudie ● ●  

Belysningsmätningar ● ●  

Synundersökning  ●  

Tabell 3.1 Översikt över interventionsstudiens innehåll 
 
3.1 Datainsamling 
 
Studien har genomförts på ett kvantitativt sätt genom tidsstudier, 
belysningsmätningar, genom utvärdering och fotografering av brevbärarnas 
arbetsmiljö och genom en synundersökning. Dessutom har en kvalitativ del 
framkommit genom självrapporteringsformulär. 
 

22



 23

3.1.1 Belysningsmätningar 
 
Belysningsmätningar har genomförts på de deltagande brevbärarnas 
sorteringsblock den dagen tidsstudien gjordes. Varje kamfack består av fyra 
sorteringshyllor, där belysningen avlästes på tre punkter på märklisten per hylla. 
Dessutom avlästes belysningen mitt i området där deras sorteringsvagn stod 
(horisontellt). Före interventionen mättes bara belysningsstyrkan och efter 
interventionen (sommar) mättes både belysningsstyrkan och luminansen. Under 
vintern efter interventionen gjordes inga belysningsmätningar. Belysningsstyrkan 
och luminansen mättes med hjälp av en Hagner S2 och en Hagner Screenmaster 
(endast före interventionen). 
 
3.1.2 Tidsstudie 
 
Varje brevbärare sorterade 150 finställda brev och 150 vanliga brev under 
tidtagning före interventionen. Posten Sverige AB ville veta om det lönade sig att 
skaffa en sorterings maskin i varje större område. Efter interventionen var det bara 
tidtagning på 150 vanliga brev. Under vintern efter interventionen gjordes ingen 
tidmätning. 
 
Två brevbärare deltog per dag, för att den dagliga rutinen inte skulle påverkas allt 
för mycket. Det valdes ut brev ur den ordinarie posten som skulle sorteras upp, och 
de brev som valdes var av storleken E5. Den finställda posten är nästan enbart E5. 
Den finställda posten sorterades alltid sist, då den kom betydligt senare än den 
andra posten. 
 
3.1.3 Utvärdering av arbetsmiljön 
 
Hos de brevbärare som den dagen deltog i tidsstudien gjordes en utvärdering och 
fotografering av deras arbetsplats, block. Bländningsrisk från allmänbelysning och 
fönster registrerades och grupperades i tre olika grupper: Grupp 1: liten/ingen risk 
för bländning, Grupp 2: risk för bländning och Grupp 3: stor risk för bländning. 
 
Märklisten fotograferades och kategoriserades i tre grupper före interventionen: 
Grupp 1: ingen eller en färg på hela blocket, Grupp 2: en eller två färger på hela 
blocket och Grupp 3: flera olika färger på hela blocket. Dessutom kontrollerades 
numreringen av de olika hushållen. Det fanns nummer på alla hushåll både före och 
efter interventionen. Efter interventionen skulle dessutom en 15° list sättas på andra 
hyllplanet uppifrån för att underlätta läsningen. De två översta hyllplanen har en 
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kant i 90° (vertikalt) där själva märkningen fästs, de två undre hyllplanen har en 
45° vinkel. Denna extra list medföljde varje ny armatur, och skulle monteras direkt 
på 90° listen för att få andra hyllplanets märkning att synas bättre. Märkningen 
fästs med magneter på hyllplanens lister. 
 
3.1.4 Synergonomienkät 
 
Detta självrapporteringsformulär är en etablerad synergonomienkät framtagen av 
Knave et al. (1985). Några datorrelaterade frågor togs bort från enkäten för att 
anpassa den till brevbärarnas situation, då dator är ett verktyg de inte använder sig 
av. Enkäten bestod av både enpolära och bipolära frågor med diskriminativa 
svarsalternativ och innehöll frågor om ögonbesvär, glasögon, muskel- och 
ledbelastning, ljus upplevelse, besvär av ljus och en avslutande helhetsbedömning 
av belysningen på arbetsplatsen. Enkäten såg identisk ut före och efter 
interventionen (se bilaga).  
 
Under vintern efter interventionen användes en starkt förkortad enkät, med enbart 
ögonbesvär, glasögon och helhetsbedömning av belysningen med gamla och nya 
belysningen. Det fanns ett tillägg till enkäten, Kanseiord eller adjektiv, som 
brevbärarna skulle ta ställning till hur mycket de ansåg dessa stämde in på deras 
upplevelse av belysningen på deras arbetsplats. Dessa var av enpolär karaktär i 
både positiv och negativ riktning (se bilaga). 
 
Ögonbesvärspoäng räknades ut för alla deltagare och ett ögonbesvärsindex 
räknades ut för gruppen. Varje deltagares ögonbesvärspoäng räknades ut med hjälp 
av åtta olika symptom som ingår i syndromet ögonbesvär. Svårighetsgrad och 
frekvensen för dessa åtta olika symptom multipliceras för att få fram varje 
symptoms besvärspoäng och dessa adderas sedan för att få fram varje persons totala 
ögonbesvärspoäng, om denna ögonbesvärspoäng är ≥3 beror detta på 
arbetsplatsrelaterade faktorer, om inget annat anges av deltagaren. Medelvärdet för 
hela gruppens ögonbesvär kallas ögonbesvärsindex. Besvärspoängen för 
ögontrötthet och huvudvärk räknas också ut, men dessa ingår ej i ögonbesvärsindex 
(se figur 3.1). 
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     Förekomst    Svårighetsgrad  
  Ja Nej enstaka varje dagligen  obetydliga måttliga uttalade 

    gånger  vecka   besvär  besvär besvär 
    (1) (2) (3)    x (1)  (2) (3) 
Sveda i ögonen O O O O  O  O O O 
Ögonklåda O O O O  O  O O O 
Gruskänsla O O O O  O  O O O 
Ögonvärk O O O O  O  O O O 
Ljuskänslighet O O O O  O  O O O 
Rödögdhet O O O O  O  O O O 
Tårögdhet O O O O  O  O O O 
Torrhet i ögonen O O O O  O  O O O 
 

Figur 3.1 Ögonbesvärspoäng för varje symptom multipliceras och adderas sedan till den 
personens ögonbesvärspoäng 
 
3.1.5 Enkät med inriktning på allmäntillstånd och arbetsuppgifter 
 
Denna enkät utarbetades till denna studie med frågor relevanta till brevbärarnas 
arbetssituation och allmäntillstånd; välbefinnande, privat stress, arbetsstress, trivsel 
på arbetsplatsen, pigghet, upplevelse av kamning och upplevelse av märkningen. 
Enkäten bestod av frågor med bipolär karaktär där några av dem hade 
svarsalternativ med diskriminerings förmåga och några svarsalternativ med verbalt 
numerisk karaktär, och några neutrala frågor. Denna enkät användes före och efter 
interventionen under sommarhalvåret. 
 
3.1.6 Synundersökning 
 
Alla brevbärare erbjöds en synundersökning som genomfördes under maj-juni efter 
interventionen, 2006. Tre brevbärare föll bort pga. sjukdom och semestrar (n=25) 
ingen av dem hade några ögonbesvär och dessa tre personer deltog senare i en 
synundersökning hösten 2007. Resultaten från synundersökningen låg till grund för 
en bedömning av orsaken till ögonbesvären, bedömd ögonbesvär. Detta var möjligt 
på grund av författarens kunskaper i optometri.  
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3.2 Validering av resultat 
 
Valideringen av allmäntillståndsenkäten gjordes med hjälp av några utomstående 
personer och några av frågorna baserades på frågor framtagna av Karltun (2007). 
Synergonomienkäten är ett etablerat frågeformulär som inte har blivit validerat i 
denna studie, men genom användning i andra studier delvis har blivit validerad 
genom användning.  
 
3.3 Litteratursökning 
 
De databaser där litteratursökning gjordes var Skopus, Ergonomic Abstracts och 
Google Scholar. Sökorden var eye eller vision (eyestrain, eye discomfort, eye 
fatigue, vision ergonomics), illumination (lighting, lighting intervention),och 
environment. Efter att alla datorrelaterade studier valdes bort fanns inga 
internationellt publicerade referenser kvar. 
 
3.4 Analys av data 
 
Deltagarna delades in i olika undergrupperingar, ålder, nivån på belysningsstyrkan, 
belysningsstyrkans jämnhetsvärde, bländningsrisk och behov av glasögon.  
 
Behovet av glasögon jämfördes med ögonbesvär och en ny kategori togs fram 
baserad på troligheten att ögonbesvären är orsakade av den visuella miljön eller om 
de är till följd av felaktiga glasögon eller patologiska besvär.  
 
De muskuloskeletala besvären delades in i olika kategorier, det totala muskel- och 
ledbesvärsindex, för överkroppen, för höger och vänster sida av kroppen.  
 
Frågorna från de olika formulären grupperades till olika större områden för att på 
detta sätt kunna få fram korrelationen mellan de olika faktorerna. 
 
Alla resultaten har analyserats i MS Excel, grupperats, studerats och jämförts innan 
vidare analys i statistikprogrammet SPSS. Då delar av resultaten är parametriska 
och andra delar är icke-parametriska så har analyser gjorts med båda metoderna. 
Det har endast förelegat en marginell skillnad mellan utfallet vid nyttjandet av de 
två metoderna och eftersom delar av materialet inte bör analyseras med 
parametriska metoder så visas bara resultaten från de icke-parametriska metoderna. 
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4. Summering av artiklar 
 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av denna studie. De två första 
artiklarna är konferensbidrag som skrevs innan resultaten från 
interventionsstudien var klara och den tredje artikeln har översikten och resultaten 
från hela studien. Studien kommer att sammanfattas här som en helhet. 
 
4.1 Introduktion 
 
Denna studie verkar vara en av få interventionsstudier med inriktning på 
ögonbesvär och belysning på icke datorrelaterade arbetsplatser. Det finns några 
interventionsstudier där en av förändringarna var en ökning av belysningsstyrkan, 
men då är det ofta många olika faktorer vilket gör det svårt att isolera belysningens 
betydelse för resultatet. Det finns en interventionsstudie där fokus har varit på 
belysning, ögonbesvär, synergonomi och muskuloskeletala besvär (Aarås et al., 
1998 och 2001). Den är dock gjord vid datorarbete. Här framkom en stark koppling 
mellan ögonbesvär och muskuloskeletala besvär.  
 
Det finns andra studier som visar på kopplingen mellan ögonbesvär och 
muskuloskeletala besvär. Ögonen ”styr kroppen”, om bilden in på näthinnan är 
suddig anpassar sig kroppen så att bilden blir klar, vilket kan leda till onaturlig 
kroppshållning som i längden kan framkalla stora besvär. En suddig bild kan ge 
besvär och via ackommodations/konvergensen påverka axel och nackmuskulaturen. 
Avlastning av ackommodationen kan ge en minskning av dessa besvär.  
 
Litteraturen visar att de tre vanligaste anledningarna till ögonbesvär är belysningen, 
datorskärmarna och glasögonen. Bländning från armaturer kan påverka den visuella 
förmågan och genom det produktiviteten. Otillräcklig belysningsstyrka kan leda till 
svårigheter med att se ordentligt och ögonen får anstränga sig vilket kan påverka 
koncentrationsförmågan. För höga luminansförhållanden kan ge ögontrötthet 
genom att ögonen måste ställa om sig hela tiden och för lika luminansförhållanden 
kan ge en ostimulerande arbetsplats. Datorskärmarna kan flimra, ha för hög 
luminans och ha dålig kontrast vilket påverkar ögonen genom ögonbesvär. 
Glasögonen ska vara anpassade till personen och dess olika arbetsavstånd och 
arbetsställningar för att kunna fungera ultimat.  
 
En bra textstorlek, med ett bra typsnitt och en blandning av versaler och gemener 
gör att det blir lättläst, lättförståeligt och lätt att upptäcka. 
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En god visuell miljö med tillräcklig belysningsstyrka, bra luminansförhållande, bra 
jämnhet och ingen bländning är de bästa förutsättningarna för att kunna prestera bra 
vid synkrävande arbete. Postsortering är en arbetsuppgift som är synergonomiskt 
krävande, och kan därför underlättas av förbättrad visuell miljö.  
 
4.2 Metod 
 
Denna interventionsstudie med fokus på ögonbesvär och belysning och började 
sommaren 2004 med två uppföljningar sommaren 2006 och vintern 2006-2007. 
Förändringarna som genomfördes var en ny belysning och en ny textmärkning på 
sorteringsfacken. 
 
Studien har både kvantitativa och kvalitativa delmoment, med mätningar av 
belysningsstyrka och luminans, tidsstudier, objektiva bedömningar av den visuella 
miljön på arbetsplatsen, synundersökning och slutligen enkäter.  
 
Belysningsmätningar har gjorts på varje brevbärares sorteringsområde samma dag 
som tidsstudien genomfördes. Belysningsstyrkan och luminansen (mättes bara efter 
interventionen) uppmättes på 12 punkter på varje pelare med kamfack. Tidsstudien 
genomfördes med 150 brev i E5 format för både finställda och vanliga före 
interventionen. Efter interventionen gjordes tidsstudien bara på de vanliga E5 
breven. En objektiv visuell utvärdering utfördes innan tidsstudien påbörjades med 
fotografering av brevbärarens block 
 
En etablerad synergonomienkät med frågor om ögonbesvär, muskel- och ledbesvär, 
upplevelse och besvär av belysningen och helhetsbedömningen av belysningen 
användes både före och efter interventionen. Till vintern efter interventionen 
användes en starkt reducerad synergonomienkät med fokus på ögonbesvär, 
glasögon och helhetsbedömningen av belysningen. Ett tillägg till enkäten var 
skattning av några Kansei ord där brevbärarna fick ta ställning till hur de upplevde 
belysningen. 
 
En enkät med inriktning på allmäntillstånd och arbetsuppgifter besvarades också av 
brevbärarna. Enkäten innehöll frågor om välbefinnande, privat stress, 
arbetsrelaterad stress, trivsel på arbetsplatsen, upplevelse av kamning och 
märkning. 
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En synundersökning genomfördes på de flesta brevbärarna och resultatet från 
synundersökningen jämfördes med ögonbesvärspoängen. En ny kategori av 
ögonbesvär togs på detta sätt fram, bedömd ögonbesvär. 
 
4.3 Resultat 
 
Belysningsmätningarna före och efter interventionen visade en stor förbättring av 
brevbärarnas ljussituation. Belysningsstyrkan ökade så att den väl uppfyllde 
rekommendationerna, och värdet fördubblades för både minimivärdet och 
medelvärdet. Jämnhetsvärdet på belysningsstyrkan ökade till ett medelvärde något 
under det rekommenderade. Efter interventionen hade alla brevbärarna en fast 
platsbelysningsarmatur på varje kamfack. Risken för bländning minskade bland 
brevbärarna. 
 
Brevbärarna upplevde belysningen som bättre efter interventionen, bedömningarna 
höjdes från ganska dåligt/acceptabelt till ganska bra/mycket bra. De brevbärare som 
hade ögonbesvär ansåg innan interventionen att belysningen var bättre under 
sommaren än de som inte hade några ögonbesvär. Efter interventionen var det inga 
skillnader mellan dessa grupper. 
 
Vad gäller välbefinnande så fanns det skillnader mellan grupperna med och utan 
ögonbesvär både före och efter interventionen. De utan ögonbesvär kände sig bättre 
efter interventionen (se figur 4.1). 
 
Antalet personer med ögonbesvär minskade något efter interventionen. Innan 
interventionen var ögonbesvärsindex för hela gruppen 3,9 efter interventionen hade 
ögonbesvär var det 3,7. Till vintern efter interventionen hade både antalet personer 
med ögonbesvär och ögonbesvärsindex ökat till 5,6 jämfört med sommaren 
(p=0,102).  
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Figur 4.1 Förändringar före och efter (sommar) interventionen 

 
De äldre fick efter interventionen en förhöjning av graden ögonbesvär och de yngre 
fick en minskning. 
 
Det var en högre andel med ögonbesvär bland brevbärarna på de kontor som hade 
sämre allmänbelysning t.ex. nakna lysrör eller lysrörsarmaturer utan raster. 
 
När man bedömde anledningen till ögonbesvären med hjälp av resultaten från 
synundersökningen framkom att det bara var en person vars ögonbesvär inte hade 
en bakomliggande orsak i felaktig styrka på glasögonen/inga glasögon eller något 
patologiskt fel. 
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Kontor Före Efter (sommar) Efter (vinter) Bedömd ögonbesvär 

1 2 (n=4) 0 (n=3) 0 (n=3) 0 (n=3) 
2 4 (n=6) 4 (n=5) 5 (n=5) 0 (n=5) 
3 1 (n=6) 0 (n=6) 1 (n=5) 0 (n=6) 
4 2 (n=5) 3 (n=5) 1 (n=4) 1 (n=5) 
5 3 (n=6) 1 (n=6) 4 (n=6) 0 (n=6) 

Tabell 4.1 Fördelning av de med ögonbesvär på de olika kontoren 
 
De med ögonbesvär hade tre till fyra gånger så mycket muskuloskeletala besvär. 
Innan interventionen fanns det signifikanta skillnader för både höger och vänster 
sida av kroppen mellan grupperna med och utan ögonbesvär. Efter interventionen 
fanns det bara signifikanta skillnader kvar för höger sida. De yngre fick en 
minskning av sina muskuloskeletala besvär medan de äldre hade ungefär samma. 
 
Det fanns en tidsskillnad mellan sortering av finställd post och vanlig post. Den 
finställda posten sorterades snabbare. Innan interventionen sorterade de med 
ögonbesvär långsammare än de utan ögonbesvär, men efter interventionen var den 
skillnaden borta. De yngre sorterade snabbare än de äldre, en skillnad som blev 
större efter interventionen. 
 
Före interventionen fanns det korrelationer mellan felaktig belysning och 
symptomen ögonbesvär, ögontrötthet, huvudvärk och välbefinnande. Ögonbesvär 
uppvisade korrelation med muskuloskeletala besvär. Arbetsinducerad stress 
korrelerade med både muskuloskeletala besvär och välbefinnande, och trivsel på 
arbetsplatsen korrelerade med både huvudvärk, muskuloskeletala besvär, 
arbetsinducerad stress och välbefinnande. 
 
Efter interventionen är det behovet av glasögon som korrelerar med ögonbesvär 
som i sin tur korrelerar med muskuloskeletala besvär och välbefinnande. 
Muskuloskeletala besvär korrelerar medvälbefinnande och huvudvärk, vilka i sin 
tur korrelerar med arbetsinducerad stress. 
 
I vinteruppföljningen efter interventionen är korrelationen mellan behovet av 
glasögon och ögonbesvär starkare än tidigare. Ögonbesvär korrelerar med 
ögontrötthet som i sin tur korrelerar med huvudvärk. Kanseiordet ”upptäckbarhet” 
korrelerar med tidsskillnad och ”fräscht ljus”korrelerar med välbefinnande. 
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4.4 Diskussion och konklusion 
 
Belysningen på brevbärarnas arbetsplats blev betydligt bättre efter interventionen, 
men tyvärr inte helt perfekt, då det inte gick att förbättra allmänbelysningen fullt ut. 
Detta kan återspegla sig i att jämnhetsvärdet av belysningsstyrkan där 
allmänbelysningen var bra blev betydligt bättre än det genomsnittliga värdet. 
Brevbärarna var nöjda med den nya belysningen och upplevde den mycket bättre än 
tidigare. Risken för bländning minskade och de fick en jämnare belysning över 
kamfacken än tidigare. 
 
Andelen med ögonbesvär i denna studie är svårt att jämföra med andra studier, då 
arbetsuppgifterna skiljs åt. De studier som undersöker ögonbesvär är oftast 
genomförda på datorrelaterade kontorsarbetsplatser, där ca 75-90 % (Anshel, 2006) 
har ögonbesvär. Brevbärarens arbetsuppgifter skiljer sig åt från en vanlig 
kontorsarbetsplats. De har bara synkrävande arbete en del av sin arbetsdag och 
slipper datorn, vilket kan vara några av anledningarna till att de inte är lika utsatta. 
 
Brevbärare med ögonbesvär hade betydligt mer muskuloskeletala besvär än de 
övriga. Detta kan visa att begreppet att ögonen ”styr kroppen” stämmer väl överens 
med resultaten i denna studie. Innan interventionen hade de med ögonbesvär mer 
problem med båda sidorna på kroppen och efter var det bara höger sida kvar, dvs. 
sorteringshanden. Så rätt belysning kunde åtgärda en del av problemen men 
brevbärarna med ögonbesvär har den statiska brevsorteringen med höger arm kvar. 
De behöver förmodligen använda kroppen mer för att kunna se bättre. 
 
De utan ögonbesvär hade mindre problem och en mer positiv bild av sin 
arbetssituation än de med ögonbesvär, vilket syntes i enkätsvaren.  
 
Synundersökningarna visade att många av brevbärarna hade ett stort behov av nya 
glasögon. I dag finns tyvärr inget glas på marknaden som skulle fungera för 
brevbärarna då de har andra arbetsavstånd än vad som behövs för att glasen ska 
fungera. Arbetsprogressiva och vanliga progressiva glas är gjorda för att ha det 
längre avståndet när man tittar rakt fram och det kortare nedtill, brevbärarens 
arbetssituation är den motsatta. Detta medför att när brevbäraren sorterar med sina 
privata progressiva glasögon så måste de höja på hakan för att titta på översta 
hyllan och bocka sig framåt och sänka hakan för att kunna titta på nedersta 
hyllplanet.  
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Arbetsrelaterad stress minskade och välbefinnandet ökade hos de personer som var 
över 45 år. Desto äldre en person är desto mer ljus behövs för att kunna se 
ordentligt. Ökningen av belysningsstyrkan kan ha påverkat och förbättrat 
arbetssituationen för de över 45 år. De yngre sorterade lite snabbare än de äldre och 
skillnaden blev ännu större med ny belysning. Produktiviteten bland de med 
ögonbesvär innan interventionen var något lägre än bland de utan ögonbesvär. Efter 
interventionen var det ingen större skillnad mellan grupperna. Förbättringen av 
sorteringstiden blev inte lika stor som vid den tidigare pilotstudien som gjordes. 
Orsakerna till detta kan vara att förändringen av märklisten redan delvis var 
påbörjad när denna studie startades. Dessutom så kunde inte allmänbelysningen 
åtgärdas överallt, och glasögonbehovet hos denna grupp är kanske större. 
 
Före interventionen fanns det samband mellan belysning och ögonbesvär, och efter 
interventionen är det istället glasögonbehovet som har starkast samband med 
ögonbesvär. De två vanligaste orsakerna till ögonbesvär på en icke datorarbetsplats 
är felaktig belysning och glasögonbehov. Korrelationsanalyserna för denna studie 
stämmer bra överens med detta. 
 
Om den studerade gruppen varit större så hade sannolikt antalet signifikanta 
skillnader ökat. I denna studie var det de yngre brevbärarna som tjänade mest på 
den nya belysningen och märkningen med minskning av ögonbesvär, 
muskuloskeletala besvär och en högre tidsvinst till följd. Detta kan bero på att de 
yngre inte har haft problemen lika länge som de äldre och att de yngre har en 
kortare återhämtning och återuppbyggnad hos belastade muskler än de äldre som 
har en något långsammare rörelseapparat. De äldre har dessutom behov av någon 
form av läsglasögon och eftersom det inte finns någon fungerade glaslösning för 
dem kan detta vara en orsak till tidsskillnaden.  
 
Hypoteserna som denna studie grundade sig på överensstämmer väl med resultatet; 
att det är felaktig belysning och behovet av glasögon som påverkar ögonbesvär som 
i sin tur ger muskuloskeletala besvär. Belysningen påverkar dessutom 
välbefinnande och risken för huvudvärk som i sin tur påverkar arbetsrelaterad 
stress. 

33



 34

5. Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras de metoder som använts vid denna studie och några av 
resultaten som framkommit. De viktigaste konklusionerna diskuteras och några 
tankar kring fortsatt forskning inom ämnet redovisas. 
 
5.1 Metoddiskussion 
 
5.1.1 Enkäter 
 
Synergonomienkäten 
Synergonomienkäten är densamma som i studien av Knave et al. (1985). Några 
datorrelaterade frågor är borttagna i denna studie. De hade ingen relevans för 
brevbärarnas arbetssituation, och frågan om platsbelysning formulerades om för att 
fungera bättre. En diskussion har förts med Bengt Knave hösten 2007, om 
synergonomienkätens uppkomst och publicering. Denna synergonomienkät är ej 
publicerad i någon internationell tidskrift i sin helhet och är därför inte 
standardiserad. Den togs fram i början av 80-talet då många arbetsplatser började få 
datorer med negativ polaritet på bildskärmarna, och ögonbesvären ökade med de 
nya arbetsuppgifterna.  
 
Poängen som fanns på vissa av frågorna var inte satta på samma sätt, att det mest 
positiva svaret hade det högsta värdet. Detta gällde frågorna om besvär, hur ofta 
platsbelysningen användes och helhetsbedömningen av belysningen. Därför vändes 
poängen i denna studie så att det mest positiva hade det högsta värdet för att det 
inte skulle ge ett underligt värde i korrelationsstudien. 
 
Synergonomienkäten har använts i ett flertal svenska studier inom olika områden, 
framför allt av optiker vid utbildning i arbetsmedicin eller synergonomi för leg. 
optiker.  
 
Uträkningen till ögonbesvärsindexet fungerar bra och har visat sig vara ett 
användbart sätt att kunna utvärdera skillnader mellan olika yrkeskategorier eller 
arbetsplatser. Frågan om huvudvärk bör utvecklas bättre och innehålla frågor om 
var den sitter i huvudet och när den brukar komma (morgon, under dagen etc.).  
 
Uträkningen av muskel- och ledbesvär fungerar också bra och är verkligen en bra 
indikator på om något är fel på arbetsplatsen. Den bör bli utförligare för att kunna 
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passa andra yrkeskategorier än de som arbetar vid datorer och innefatta hela 
kroppen. Det bör göras någon form av indelning i t.ex. överkropp och underkropp. 
 
Enkäten om välbefinnande och inställning till arbetsuppgifter 
Denna enkät utformades för denna studie och validerades med några utomstående 
personer. Några av frågorna baserades på frågorna i Anette Erlandsson Karltuns 
arbete (2002, 2004 och 2007) och utvecklades något med hennes hjälp.  
 
Det framkom senare att några korrelationsanalysmetoder kan vara känsliga när det 
finns olika mängd graderingar på svarsalternativen och korrelationen kan då vara 
missvisande. I synergonomienkäten fanns det fyra till fem alternativ och i denna 
enkät fanns det sju olika svarsalternativ. Dessa sju svarsalternativ hade på ja-sidan 
av skalan både ”ja” och ”ja, helt och hållet” och likadant på nej-sidan där det var 
både ”nej” och ”nej, inte alls”. Anledningen till detta var den fina skillnaden mellan 
att säga ”nej” till att säga ”nej, inte alls”, vilket är en starkare form av ordet ”nej”. 
Skulle denna typ av enkät användas vid liknande tillfället skulle det 
rekommenderas att det istället används en femgradig svarsskala. Frågorna i denna 
enkät var av neutral, positiv och negativ karaktär där det var ungefär en tredjedel av 
varje typ. 
 
När denna enkät användes efter interventionen togs några frågor bort; exempelvis 
de frågor som handlade om upplevd svårighetsgrad och tidsåtgång för de finställda 
breven. Dessutom togs frågan bort om brevbärarna ansåg att det var viktigt att 
förbättra märkningen på kamfacken, då den ej heller var relevant vid andra tillfället. 
 
Den förkortade synergonomienkäten, vintern efter interventionen 
Anledningen till att det gjordes en andra uppföljning efter interventionsstudien 
under vintern 2006-2007 var att undersöka om det framkom några 
säsongsskillnader, speciellt för graden av ögonbesvär. 
 
Dessutom fanns det intresse att veta om brevbärarna som behövde nya glasögon 
hade skaffat sig dessa efter synundersökningen som genomfördes under sommaren. 
 
På Linköpings universitet finns det två forskare (2008) som arbetar med Kansei 
Engineering i utvecklingen av nya produkter. Detta kunde appliceras på frågan om 
vilken ljusupplevelse som kunde ha betydelse för välbefinnande, ögonbesvär, 
muskel- och ledbesvär och produktivitet. 
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5.1.2 Kvantitativa mätningar 
 
De kvantitativa mätningar som genomfördes var tidsstudien, belysningsmätningar 
och synundersökningarna.  
 
Maximalt två brevbärare per dag kunde delta i tidsstudien för att den genomfördes 
under en normal arbetsdag, med de brev som skulle kammas upp och med så lite 
störande moment som möjligt. Det hade varit bättre om hälften av brevbärarna först 
fick sortera de finställda breven och andra hälften de vanliga breven först före 
interventionen, men de finställda breven kom så pass sent att detta inte gick att lösa 
utan ett för stort ingrepp i brevbärarens vardag. 
 
Mätningarna av belysningsstyrkan gjordes på samma sätt både före och efter 
interventionen. Luminansmätningar gjordes bara efter interventionen. Detta borde 
ha gjorts både före och efter. Luminansen motsvarar på ett bättre sätt vad ögat ser 
och upplever och bör vara en viktigare bas för de olika rekommendationerna än vad 
det är. Idag finns bara rekommendationer på miniminivån hos belysningsstyrkan. 
 
Synundersökningarna genomfördes på ett likvärdigt sätt, i samma lokal, av 
författaren som är leg. Optiker. Med resultatet från dessa synundersökningar kunde 
en bedömning göras om glasögonbehovet hos varje person. Detta jämfördes sedan 
med ögonbesvärspoängen och på så sätt togs bedömd ögonbesvär fram. Det var tre 
brevbärare som uteblev från synundersökningen på grund av sjukdom och 
semester. Då undersökningsrummet var lånat kunde inte så många olika tider 
erbjudas till brevbärarna. De brevbärare som uteblev hade inga ögonbesvär, och vid 
en senare synundersökning, drygt ett år senare, hade de fortfarande inga besvär.  
 
5.1.3 Dokumentering av arbetsmiljön 
 
Arbetsmiljön dokumenterade med hjälp av fotografier. Brevbärarna borde ha 
filmats när de arbetade för att kunna bedöma deras arbetsställning vid sorteringen 
bättre. 
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5.1.4 Analys av data 
 
Deltagarna delades in i olika undergrupperingar, ålder, nivå på belysningsstyrkan, 
belysningsstyrkans jämnhetsvärde, bländningsrisk och behov av glasögon. Detta 
gjordes för att kunna analysera skillnader mellan dessa grupperingar. Tyvärr var 
antalet deltagare i studien för litet för att kunna hitta några signifikanta skillnader i 
vissa kategorier. Det skulle vara intressant att se detta på en större grupp. 
 
Åldersgrupperingen gjordes framför allt av två anledningar, ögonens förändring 
efter 45 års ålder och musklernas förlängda återhämtning hos äldre personer. 
 
Behovet av glasögon jämfördes med ögonbesvär och en ny kategori togs fram 
baserad på bedömning av sannolikheten att ögonbesvären är orsakade av den 
visuella miljön eller om de är till följd av felaktiga glasögon eller patologiska 
besvär. Detta är troligen en ganska rättvisande bedömning, men den individuella 
hanteringen av olika besvär kan påverka detta resultat. Det skulle vara intressant att 
se vad nya glasögon med rätt styrka kan göra för att påverka ögonbesvären.  
 
De muskuloskeletala besvären delades in i olika kategorier, det totala muskel- och 
ledbesvärsindex, för överkroppen, för höger och vänster sida av kroppen. Vissa 
signifikanser kunde hittas här, men återigen, det skulle vara intressant att se detta 
på en större grupp. 
 
Frågorna från de olika formulären grupperades till olika större områden för att på 
detta sätt kunna få fram korrelationen mellan de olika faktorerna. 
 
Alla resultaten har analyserats i MS Excel, grupperats, studerats och jämförts innan 
vidare analys i statistikprogrammet SPSS. Då delar av resultaten är parametriska 
och andra delar är icke-parametriska så har analyser gjorts med båda metoderna. 
Det har varit en marginell skillnad mellan resultatet från metoderna och eftersom 
delar av materialet inte bör analyseras med parametriska metoder så visas bara 
resultaten från de icke-parametriska metoderna. 
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5.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna interventionsstudie var att se om bättre belysning och märkning 
kunde påverka graden av ögonbesvär samt muskel- och ledbesvär, och dessutom 
påverka välbefinnande och arbetsrelaterad stress. Det finns få arbetsplats- och 
belysningsinterventionsstudier med inriktning på minskning av förekomsten av 
muskuloskeletala besvär och ögonbesvär (Brewer, 2006). De som finns gjorda är 
enbart vid datorarbete (Aarås et al., 1998 och 2001). Inom synergonomi på 
synkrävande arbetsplatser utan datoranvändning, med fokus på 
belysningsintervention och ögonbesvär har inga referenser hittats. 
 
Resultaten från denna interventionsstudie visar på likvärdiga resultat som hittats i 
den norska studien med datorarbete (Aarås et al. 1998 och 2001) Där framgick att 
belysning och glasögon är av betydelse för att undvika ögonbesvär och huvudvärk, 
och att det fanns ett samband mellan ögonbesvär och muskel- och ledbesvär. Boyce 
et al. har gjort en del studier där de tittat på belysningens betydelse för 
välbefinnandet. I Finland finns Juslén et al. som studerar belysningsinterventioner, 
men de tittar inte på ögonbesvär. Det är dessa tre lag med forskare som har kunnat 
hittas vid referenssökning som håller på med delar av det som gjorts här. Det är 
relativt vanligt att belysningsförändringar begränsar sig till att enbart höja 
belysningsstyrkan och därmed medvetet utelämnar övriga delar av den visuella 
miljön. Kunskap om vilka synergonomiska problem som existerar och hur de ska 
undvikas finns, men inte hos alla. Lösningen är att synergonomisk utbildning krävs 
hos ljusdesigners och regelsättare (Boyce, 2006b). 
 
Innan interventionen bestod den gamla belysningen av allmänbelysning och på 
vissa ställen en punktbelysning som ej var anpassad till sorteringsarbetet. Efter 
interventionen fick varje kamfack en punktbelysning, anpassad för uppgiften.  
Den gamla märkningen var skriven med endast versaler, i 10 p storlek, i ett typsnitt 
utan seriffer (typ Ariel) och utan någon form av färgkodning. Den nya märkningen 
bestod av en versal bokstav i början av namnen och resten av bokstäverna i 
gemener, i 12 p storlek, i ett typsnitt med seriffer (typ Times New Roman) och med 
färgkodning på de olika gatorna eller trappuppgångarna. Den nya märkningen hade 
redan börjat implementeras när denna studie påbörjades så frågan om brevbärarna 
ansåg att det var viktigt att förbättra märkningen på kamfacken (vilket de flesta 
gjorde), kan ha gett ett något missledande svar. Efter interventionen upplevdes 
belysningen av brevbärarna som bättre såväl som märkningen vad gäller upplevelse 
av tidsåtgång och svårighetsgrad. Belysningsstyrkan och risken för bländning 
korrelerar med ögonbesvär innan interventionen men inte efter interventionen. Ej 
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heller jämnhetsvärdet eller luminansen påverkar ögonbesvären har någon koppling 
till ögonbesvären. 
 
Det är en liten sannolikhet för att Hawthorne-effekten (Pennock, 1929; 
Landsberger, 1958; Mayo 1960) har haft någon påverkan på denna studie. Den 
slutsats som drogs i studien på den elektriska fabriken i Hawthorne var att 
produktionen ökade när ledningen började intressera sig mer för människorna på en 
avdelning, vilket innebar att de anställda kände sig sedda, uppskattade och därmed 
mer motiverade att arbeta. Forskningen i den ursprungliga studien var av låg 
kvalitet och om det finns en Hawthorne-effekt så beror den inte på att man blir sedd 
utan på att man har en större förståelse för vad ledningen vill och rättar sig därefter 
(Sjöberg, 2007).  
 
Ögonbesvären sänks något efter interventionen (sommaren), men inte så mycket 
som förväntat pga. glasögonbehovet hos brevbärarna. Deras arbetsuppgifter skiljer 
sig ganska mycket mot dem som sitter hela dagar med samma typ av visuellt 
ansträngande arbete, då belysningen kanske har ännu större betydelse. Brevbärarna 
är ute och delar ut posten till hushållen och får på detta sätt avbrott i det 
synansträngande arbetet. Ögonbesvären ökade till vinterhalvåret vilket kan ha sin 
orsak i en ökning av behovet av glasögon. Enligt en diskussion med SFF, Sveriges 
Företagsoptikers Förening, har optiker en erfarenhet av att behovet av rätt styrka i 
glasögonen bland presbyoper ökar under vinterhalvåret. En annan anledning till 
ökningen av ögonbesvär under vinterhalvåret kan vara att inomhusmiljön är så 
annorlunda, med torr luft etc. Eftersom brevbärarna vistas utomhus en del av dagen 
kan denna påverkan vara mindre för dem än för andra yrkeskategorier. 
 
Det finns starka kopplingar i denna studie mellan ögonbesvär och muskuloskeletala 
besvär. De med ögonbesvär har avsevärt högre grad av besvär från musklerna. Det 
framkom ingen påtaglig minskning av muskel- och ledbesvärsindex för hela 
gruppen, men däremot blev det en minskning av graden besvär för de yngre 
brevbärarna. För de äldre brevbärarna som har haft dessa besvär en längre tid kan 
det vara svårt att får dessa att gå tillbaka. 
 
För hela gruppen framkom en liten minskning av sorteringstiden efter 
interventionen. De utan ögonbesvär hade innan interventionen varit snabbare, men 
denna skillnad försvann. De yngre sorterade snabbare än den äldre gruppen både 
före och efter interventionen, båda grupper hade dock en tidsvinst efter 
interventionen. 
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Välbefinnandet ökade för hela gruppen efter interventionen och den 
arbetsrelaterade stressen uppvisade en svag ökning. Detta kan naturligtvis ha en 
annan orsak som t.ex. organisatoriska faktorer, men så vitt författaren vet så har det 
inte skett några större förändringar under tiden denna studie utfördes. 
 
De beskrivande Kanseiord som användes i denna studie visade att vissa kopplingar 
kan hittas till olika områden. Det skulle vara intressant att se en vidare utveckling 
av detta område. 
 
Om man sammanställer korrelationen efter hypotesen till denna studie tydliggörs 
några saker (se bild 5.1). Hypotesen är att en felaktig visuell miljö (t.ex. belysning 
och glasögonbehov) kan orsaka ögonbesvär som i sin tur kan orsaka 
muskuloskeletala besvär. Belysningen påverkar dessutom välbefinnande och risken 
för huvudvärk som i sin tur påverkar arbetsrelaterad stress. 
 
Före interventionen framkommer att belysningen direkt påverkar både ögonbesvär, 
allmäntillstånd och ögontrötthet (se figur 5.2). 
 

Belysning

Huvudvärk

Arbetsrelaterad 
stressAllmäntillstånd

ProduktivitetÖgontrötthet

Ögonbesvär Muskel och 
ledbesvär

Hur hypotesens områden kopplas 
till varandra före interventionen

 
Figur 5.2 Belysningens påverkan på andra faktorer före interventionen. 
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Efter interventionen påverkar belysningen bara produktiviteten, och 
glasögonbehovet påverkar ögonbesvär (se figur 5.3). 
 

Belysning

Huvudvärk

Arbetsrelaterad 
stressAllmäntillstånd

Produktivitet

Glasögonbehov

Ögonbesvär Muskel och 
ledbesvär

Ögontrötthet

Hur hypotesens områden kopplas 
till varandra efter interventionen

 
Figur 5.3 Belysningen och glasögonbehovets påverkan på andra faktorer efter interventionen. 

 
Detta resultat visar att när belysningen åtgärdats påverkar det framför allt 
produktiviteten. Glasögonbehovet påverkar ögonbesvären och måste åtgärdas för 
att förbättra arbetssituationen. Detta styrker teorin att både belysningen och 
glasögonbehovet måste åtgärdas för att få en bra visuell arbetsmiljö. 
 
Under de senaste åren har intresset för synergonomi ökat, och man har börjat inse 
betydelsen med en bra visuell miljö. Det gäller att öka kunskapen ute på olika 
arbetsplatser inom detta område för att underlätta arbetets vardag för alla. 
Dessutom finns det möjlighet att öka produktiviteten och minska energiåtgången på 
företagen, vilket kan leda till ökad lönsamhet för företagen som investerar i en 
förbättrad visuell miljö. 
 
Det har med denna studie visats vad som händer efter en belysningsintervention. 
Nästa steg skulle vara att se vad som händer efter att nya glasögon har 
införskaffats. Vilken påverkan har ett par glasögon med rätt korrektion på 
ögonbesvär, muskuloskeletala besvär, produktivitet etc. Går det att få fram ett par 
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glasögon som fungerar för brevbärarna när de sorterar? Finns det något glas på 
marknaden som med vissa förändringar skulle gå att använda vid sortering? Det 
skulle vara intressant att se om det skulle kunna ha någon inverkan på framför allt 
muskuloskeletala besvär. 
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6. Konklusion 
 
Avhandlingen har främst fokuserat på förändringar inom den visuella miljön vid 
brevsortering. För att kunna förbättra välbefinnande och produktivitet har tre 
områden fokuserats inom den visuella miljön, bra belysningsförhållanden, bra 
synbarhet hos arbetsuppgifterna och personens visuella förutsättningar. Bra 
belysningsförhållanden har uppnåtts genom tillräckligt hög belysningsstyrka på 
arbetsplatsen, tillräckligt högt jämnhetsvärde på belysningsstyrkan och minimering 
av bländning från armaturer, dagsljus, reflexer etc. Människan har individuella 
förutsättningar att hantera den visuella miljön. Några är mycket känsliga medan 
andra är nästan okänsliga för bländning. Funktionella glasögon som tillverkas efter 
behoven och förutsättningarna i den visuella miljön behövs kunna förbättra 
förutsättningarna att klara av arbetet utan problem.  
 
Det fanns en tre gånger så hög grad av muskuloskeletala besvär bland dem med 
ögonbesvär jämfört med de utan ögonbesvär. De med ögonbesvär sorterade 
långsammare före interventionen, men denna skillnad försvann efter interventionen. 
De yngre brevbärarna med ögonbesvär tjänade mest på den nya belysningen och 
märkningen, med en minskning av ögonbesvär, sorteringstid och muskuloskeletala 
besvär. Minskningen av muskuloskeletala besvär för de yngre kan bero på den nya 
belysningen som kan ha underlättat och förbättrat arbetsställningen så att besvären 
från musklerna minskat. Besvären sitter troligen mer fastlåst hos de äldre som har 
haft det en längre tid. Ett sätt att förebygga uppkomsten av muskuloskeletala besvär 
är en bra visuell miljö.  
 
Den subjektiva helhetsbedömningen av belysningen förbättrades efter 
interventionen. Efter interventionen blev belysningen bättre och ingen direkt 
koppling mellan ögonbesvär och felaktig belysning kunde identifieras. De ord som 
beskriver upplevelsen av belysningen som hade signifikans var ”upptäckbarhet” 
som korrelerade med tidsskillnaden efter interventionen och ”fräscht ljus” som 
korrelerade med välbefinnande. 
 
Efter interventionen minskade ögonbesvären något för hela gruppen i antal och 
grad. Både upplevelsen av svårighetsgrad och tidsåtgång vid sortering förbättrades 
efter interventionen jämfört med före. Trivseln på arbetsplatsen förbättrades och 
den arbetsrelaterade stressen ökade något.  
 
Resultaten pekar på en skillnad hos ögonbesvären under sommarhalvåret jämfört 
med vinterhalvåret. Under vinterhalvåret är ögonbesvären i denna studie större. 
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8. Bilagor 
Ref nr:______ 

 
Intervjuformulär för Postenanställda: 

 
Namn: ______________________________ Födelseår:________ Kön: K / M 
 
Kontor: ______________ Block: _________ Datum:_______________ 
 
 
 
1: Hur ofta eller hur länge har du kammat på det blocket du kammar idag? 
 
 Svar: _________________________________________  2004: 5 mån till 5 år   
             2006: 6 mån till 10 år 
2: Hur mår du idag?      
 
1    2     3      4        5   6  7 
                                

2004 (n=27)     2       4       2      5    7   7    
2006 (n=25)            1       6      4   10   4    
Uruselt                           Ok                    Utmärkt 
 
 
3: Har du mycket stress privat? 
     2004 2006 

 n=27 n=25 
 7 ( ) Ja, hög grad     1 
 6 ( ) Ja      
 5 ( ) Ja, en del     3     4 
 4 ( ) Ja, lite      3     3 
 3 ( ) Ibland    10     9 
 2 ( ) Nej     9     8 
 1 ( ) Nej, aldrig     1     1  
       
  
4: Hur många timmars sömn fick du i natt? 
 
 Svar: __________________________    2004: 4-7 timmar 
    2006: 5,5-9 timmar 
 
5: Hur många timmars sömn fick du natten innan? 
 
 Svar:___________________________   2004: 4-9,5 timmar  

2006: 4-8 timmar 
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6: Känner du dig utvilad? 
     2004 2006 
      n=27 n=25 
 7 ( ) Ja, helt och hållet    1       
 6 ( ) Ja     6    6 
 5 ( ) Ja, ganska     6    6 
 4 ( ) OK      4    6 
 3 ( ) Något trött     3    6 
 2 ( ) Nej     2    1 
 1 ( ) Nej, inte alls 
 
7: Trivs du på jobbet? 
     2004 2006 
      n=27 n=25 
 7 ( ) Ja, mycket hög grad    3    
 6 ( ) Ja     5  10 
 5 ( ) Ja, ganska     8    7 
 4 ( ) OK     6    6 
 3 ( ) Så där     5    1 
 2 ( ) Nej      1 
 1 ( ) Nej, inte alls 
 
8: Upplever du ditt arbete som stressande? 
     2004 2006 
      n=27 n=25 

7 ( ) Ja, mycket     3     
 6 ( ) Ja     1     4 
 5 ( ) Ja, en del     5     5 
 4 ( ) Ibland   11   12 
 3 ( ) Sällan     4     1 
 2 ( ) Nej     3     2 
 1 ( ) Nej, inte alls         1 
 
9: Känner du att du har svårt att hinna med alla dina arbetsuppgifter? 
     2004 2006 
      n=27 n=25 

7 ( ) Ja, mycket svårt    1     
6 ( ) Ja     3    4 
5 ( ) Ja, en del     5    4 
4 ( ) Ibland     6    8 
3 ( ) Sällan     6    5 
2 ( ) Nej     5    4 
1 ( ) Nej, inte alls     1     
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10: Är det något arbetsmoment du trivs bäst med? Om ja, vilket eller vilka? 
 2004 2006  
           n=27 n=25 

Ja    ( )                20    12 Om ja, vilket eller vilka? _____________ 
Nej ( )                     7    13 
 

11: Är det något arbetsmoment du inte tycker om?  
 2004 2006  
           n=27 n=25 

Ja    ( )                 10    10 Om ja, vilket eller vilka? ____________ 
Nej ( )                    17    14 
 

12:  Hur  upplever du  kamningen av de ”vanliga” försändelserna  när det gäller 
svårighetsgrad? 

 
1    2     3      4        5   6  7 
                                                           

Mkt Enkelt        Mkt svårt  
7    10       3       7                           2004 (n=27)  
5         12       4       3                           2006 (n=25) 
 
13:  Hur  upplever du  kamningen av de ”vanliga” försändelserna  när det gäller 

tidsåtgång? 
 
1    2     3      4        5   6  7 
                                

Väldigt snabbt               Mkt tidsödande  
5     3       9       7      3          2004 (n=27)     
1          7       7       5      4    1         2006 
 
14: Hur upplever du märkningen av kamfacken? 
 
1    2     3      4        5   6  7 
                                

Mycket                                    Mycket 
lättläst                                                 svårläst   
2     7       4       8      4    2         2004 (n=27)     
1         13       3       5      3          2006 
 
15: Anser du att det är viktigt att förbättra märkningen av kamfacken? 
 
1    2     3      4        5   6  7 
                                

Nej, mycket                               Ja, mycket 
oviktigt                                                 viktigt   
3     2       1       3      4   4 10  2004 (n=27)     

        2006 ej med 
Tack för din medverkan!
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Intervjuformulär för synergonomi 

 
 
Namn:____________________________________ Födelseår:_________________________ 
     
Distrikt:_________ Datum:__________ Typ av arbete: __________________________ 
 
 
 
1 Har Du något eller några av följande ögonbesvär? Om ja på något besvär, fortsätt då med att 

besvara hur ofta det förekommer och svårighetsgraden? 
 
     Förekomst    Svårighetsgrad   
  Ja Nej enstaka varje dagligen  obetydliga måttliga uttalade 
    gånger  vecka   besvär  besvär besvär  
           2004 -2006 (1) (2) (3)    x (1)  (2) (3)  
Sveda i ögonen O 4-5  O 23-20 O O  O  O O O 
Ögonklåda O 4-8 O 23-20 O O  O  O O O  

Gruskänsla O 7-7 O 20-18 O O  O  O O O  

Ögonvärk O 4-2 O 23-23 O O  O  O O O  

Ljuskänslighet O 6-6  O 21-19 O O  O  O O O  

Rödögdhet O 1-4 O 26-21 O O  O  O O O  

Tårögdhet O 2-4 O 25-21 O O  O  O O O  

Torrhet i ögonen O 3-3 O 24-22 O O  O  O O O  

Ögontrötthet O12-9O 15-16 O O  O  O O O  
Huvudvärk O 6-3 O 21-22 O O  O  O O O  
 
 
2 Besvaras av de som angett besvär på ovanstående fråga. Anser Du att besvären har något 
 samband med Ditt arbete? 

       2004 2006 
       n=27 n=25 

 (1) O Ja, absolut         3    2 
 (2) O Ja kanske         9    9 
 (3) O Troligen inte, utan det beror nog på att ______________________   3    3 
 (4) O Nej, absolut inte, det beror på att ___________________________   1    1 
 (5) O Har ingen uppfattning         4    4 
 
3 Hur länge har Du arbetat med Din nuvarande sysselsättning?   
  2004 2006 
  n=27 n=25 
 Antal år:_____    2-43 år 8-45 
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     2004 2006    2004 2006 
4 Använder Du glasögon? Ja O (1) 17 16 Nej O (2) 8 7 
  
 Använder Du linser? Ja O (3) 1 2 Nej O (4) 25 23 
 
 Både glasögon och linser  O (5) 1 2 
 
 
5 Har Du något eller några av följande muskel och ledbesvär? Om ja på något besvär fortsätt 
 då med att besvara hur ofta det förekommer och svårighetsgrad? 
 
      Förekomst    Svårighetsgrad    

Ja  Nej enstaka varje dagligen obetydliga måttliga uttalade 
     gånger  vecka   besvär  besvär besvär  
    2004 - 2006     (1) (2)  (3) x (1) (2) (3)   
Hand vänster O 6-5 O 21-20 O O  O  O O O  
Hand höger O 7-7 O 20-18 O O  O  O O O  
Underarm vänster O 4-4 O 23-21 O O  O  O O O  
Underarm höger O 2-4 O 25-21 O O  O  O O O  
Armbåge vänster O 4-6 O 23-19 O O  O  O O O  
Armbåge höger O 5-4 O 22-21 O O  O  O O O  
Överarm vänster O 3-3 O 24-22 O O  O  O O O  
Överarm höger O 4-4 O 23-21 O O  O  O O O  
Skuldra vänster O 7-9 O 20-16 O O  O  O O O  
Skuldra höger O11-13  O16-12 O O  O  O O O  
Nacke vänster O 10-8 O 17-15 O O  O  O O O  
Nacke höger O 11-9 O 16-16 O O  O  O O O  
Rygg vänster O 13-11 O 14-15 O O  O  O O O  
Rygg höger O 14-10 O 13-15 O O  O  O  O O  
 
 
 
6 Vad tycker Du om belysningsnivån vid Din arbetsplats? 
     2004 2006 
      n=27 n=25 
 Mycket för hög   (1) O        
 Något för hög   (2) O      4  
 Lagom   (3) O      8 20 
 Något för svag   (4) O     13  5 
 Mycket för svag   (5) O      2 
 
7 Upplever Du att ljuset vid Din arbetsplats ger: 
     2004 2006 
      n=27 n=25 
 Mycket för skarpa skuggor (1) O       
 Något för skarpa skuggor (2) O      4    
 Lagom   (3) O     11   22 
 Något för utslätat/diffust ljus (4) O     12    3 
 Allt för utslätat/diffust ljus (5) O 
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8 Vad tycker Du om ljusfärgen från belysningen? 
     2004 2006 
      n=27 n=25 
 Mycket för vitt/kallt  (1) O      2 
 Något för vitt/kallt   (2) O      4  6  
 Lagom   (3) O     20 19 
 Något för rött/varmt  (4) O      1 
 Mycket för rött/varmt  (5) O 
 
9 Besväras Du av skuggbildning i arbetsmaterialet när Du läser? 
     2004 2006 
      n=27 n=25 
 Ja, mycket   (4) O     2   
 Ja, något   (3) O     8  3 
 Nej, knappast   (2) O     9  13 
 Nej, inte alls   (1) O     8  9 
 
10 Besväras Du av för starkt ljus från armaturerna? 
     2004 2006 
      n=27 n=25 
 Mycket ofta  (5) O         
 Ganska ofta  (4) O       2   1 
 Ibland  (3) O       4   2  
 Mycket lite  (2) O       8   8  
 Nästan aldrig  (1) O      14 14 
 
 
11   Brukar Du besväras av dagsljuset från fönstren? 
       
  Under den   2004 2006  Under den           2004      2006 
  ljusa årstiden (n=27) (n=25)  mörka årstiden (n=27) (n=25)  
 Mycket ofta  (5) O      (5) O  1  
 Ganska ofta  (4) O  1    (4) O  1  1 
 Ibland  (3) O  1 1   (3) O   
 Mycket lite  (2) O  2 4   (2) O  2  1 
 Nästan aldrig  (1) O  23 20   (1) O 23 23 
 
 
12 Vilken typ av platsbelysning har Du? 
     2004 2006 
     (n=27) (n=25) 
 Fabrikat:  Postens Parabolux     O  11  
 Fast kamfacks armatur, Riegens    O   25 
 Saknar platsbelysning      O  16 
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13   Vad har du för belysning vid Dina kamfack? 
               2004    2006 
 
                                         (n=27) (n=25) 

 Endast allmänbelysning från takarmatur 16                   
 Endast punktbelysning monterad över varje pelare med kamfack   3 
 Endast punktbelysning monterad över vissa pelare med kamfack  1  
 Både takarmatur och punktbelysning monterad över varje pelare   

 med kamfack  1 20 
 Både takarmatur och punktbelysning monterad över vissa pelare  

med kamfack  9   2 
 
14 Hur ofta använder Du din platsbelysning? 
   
  Under den   2004 2006  Under den            2004     2006 
  ljusa årstiden (n=27) (n=25)  mörka årstiden (n=27) (n=25)  
 Mycket ofta  (5) O  9 23   (5) O 11  23
 Ganska ofta  (4) O  2  1   (4) O   1
 Ibland  (3) O      (3) O   
 Mycket lite  (2) O      (2) O   
 Nästan aldrig  (1) O    1   (1) O  1 
 
15   Vad är Din helhetsbedömning av belysningen på Din arbetsplats? 
 
  Under den   2004 2006  Under den                2004   2006 
  ljusa årstiden (n=27)   (n=25)  mörka årstiden    (n=26)  (n=25)  
 Mycket bra  (5) O   10   (5) O  10 
 Ganska bra  (4) O    5 12   (4) O  4 11 
 Acceptabel  (3) O  15  3   (3) O 14  3 
 Ganska dålig  (2) O    5    (2) O  6  1 
 Mycket dålig  (1) O    2    (1) O  2   
 
 
 
Tack för Din medverkan 
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Intervjuformulär för synergonomi (2006 vinter) 

 
 
Namn:____________________________________ Födelseår:_________________________ 
     
Distrikt:_________ Datum:__________ Typ av arbete: __________________________ 
 
 
 
1 Har Du något eller några av följande ögonbesvär ?  Om ja på något besvär, fortsätt då med 

att besvara hur ofta det förekommer och svårighetsgraden. 
 
     Förekomst    Svårighetsgrad   
  Ja Nej enstaka varje dagligen  obetydliga måttliga uttalade 
      2006 vinter gånger  vecka   besvär  besvär besvär  
            (n=23)  (1) (2) (3)    x (1)  (2) (3)   
Sveda i ögonen O 5 O 18 O O  O  O O O   

Ögonklåda O 6 O 17 O O  O  O O O   

Gruskänsla O 7 O 16 O O  O  O O O   

Ögonvärk O 2 O 21 O O  O  O O O   

Ljuskänslighet O 7 O 16 O O  O  O O O   

Rödögdhet O 5 O 18 O O  O  O O O   

Tårögdhet O 5 O 18 O O  O  O O O   

Torrhet i ögonen O 6 O 17 O O  O  O O O   

Ögontrötthet O 8 O 15 O O  O  O O O   
Huvudvärk O 3 O 20 O O  O  O O O   
 
 
2 Besvaras av de som angett besvär på ovanstående fråga. Anser Du att besvären har något 
 samband med Ditt arbete ? 

        2006 vinter 
         (n=23)  

 (1) O Ja, absolut           3 
 (2) O Ja kanske           5 
 (3) O Troligen inte, utan det beror nog på att ______________________     4 
 (4) O Nej, absolut inte, det beror på att ___________________________     0 
 (5) O Har ingen uppfattning           5 
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3 Deltog du i synundersökningen gjord av Hillevi Hemphälä i maj- juni 2006? 
    2006 vinter 
        (n=23)  
 Ja O        20 
 Nej O         3 
 kommentar_______________________________________________________________ 
 
4 Har du efter denna synundersökning fått en undersökning av dina ögon av: 
 
a Optiker   2006 vinter 
       (n=23)    
  Ja O       9 
  Nej O     14 
  kommentar________________________________________________ 
  
b Ögonläkare  2006 vinter 
       (n=23)    
  Ja O      2 
  Nej O     21 
  kommentar________________________________________________ 
 
5 Hur gamla är dina nuvarande glasögon? 
         2006 vinter (n=23) 
 Antal år______________  månader _____________  Har inga  6 O    0,25-10 år 
 
 kommentar_______________________________________________________________ 
 
6 Vad är Din helhetsbedömning av belysningen på Din arbetsplats ? (n=23) 
 
  Under den ljusa årstiden   2006 Del 3 Under den mörka årstiden   2006 vinter 
 Mycket bra  (5) O   5   (5) O   4 
 Ganska bra  (4) O          13   (4) O  13
 Acceptabel  (3) O   4   (3) O   4
 Ganska dålig  (2) O   1   (2) O   4
 Mycket dålig  (1) O   0   (1) O   0 
 
 
7 Vad är Din helhetsbedömning av den gamla belysningen på Din arbetsplats ? 

(Den som fanns innan de nya kamfacksarmaturerna kom.) (n=23) 
 
  Under den ljusa årstiden   2006 Del 3 Under den mörka årstiden   2006 vinter 
 Mycket bra  (5) O   0   (5) O   0 
 Ganska bra  (4) O            5   (4) O   4
 Acceptabel  (3) O   9   (3) O   8
 Ganska dålig  (2) O   9   (2) O   11
 Mycket dålig  (1) O   0   (1) O   0 
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8 Innan den nya belysningsarmaturen skulle monteras upp, hur trodde du då att belysningen  
 skulle bli i jämförelse med den gamla? (n=23) 
    2006 vinter 
 Mycket bättre  (5) O    13     
 Något bättre  (4) O    7   
 Likvärdig  (3) O    3     
 Något sämre  (2) O         
 Mycket sämre  (1) O 
       
9 Hur pass väl stämmer följande påståenden in på din nuvarande arbetsplats belysning.  
Gradera enligt en skala på 1-5.(1=stämmer inte alls; 5 = stämmer i mycket hög grad) (n=23) 
 
     1 2   3  4  5    2006 vinter 
Bländfritt ljus    O 1 O 1   O 6  O  9 O 6  
Bra ljusnivå   O 1 O 0  O 5  O 10 O 6 bf=1 
För starkt ljus    O 12 O 0  O 6  O  2 O 2 bf=1  
Inga skuggor    O 3 O 6  O 9  O 2 O 3  
(i arbetsmaterialet) 
 
Ombonat ljus   O 1 O 2  O 9  O 5 O 6  
Stickande ljus   O 11 O 4  O 6  O  0 O 0 bf=2 
 
Lätt att läsa brev   O 0 O 0  O 4  O 13 O 6  
Lätt att läsa märkningen  O 0 O 2  O 2  O  11 O 8  
God upptäckbarhet    O 0 O 1  O 6  O  8 O 7 bf=1 
(lätt att hitta namn på märkning) 
 
Välplanerat ljus   O 0 O 2  O 8  O  8 O 4 bf=1 
Varmt ljus   O 0 O 3  O 8  O  6 O 5 bf=1 
Trivsamt ljus   O 0 O 3  O 6  O  6 O 6 bf=2 
Professionellt ljus   O 1 O 0  O 8  O 6 O 5 bf=3 
Grått ljus   O 7 O 3  O 9  O  1 O 0 bf=3 
 
Svagt ljus   O 9 O 3  O 7  O 2 O 1 bf=1 
Fräscht ljus   O 1 O 2  O 8  O  5 O 5 bf=2 
Hårt ljus   O 7 O 1  O 10  O  3 O 1 bf=1 
Mjukt ljus   O 1 O 1  O 13  O  3 O 4 bf=1 
Välfördelat ljus   O 0 O 4  O 8  O  6 O 5  
       
      
Övriga kommentarer 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Tack för Din medverkan! 
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