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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med rapporten är att ta reda på hur man kan förebygga belastningsskador som man får 

av ett stillasittande arbete. I rapporten finns det råd om vad man ska tänka på för att undvika 

att få musarm, ont i rygg och nacke och hur man kan anpassa arbetsplatsen för att inte få dessa 

problem, samt hur man ska undvika buller. Rapporten är baserad på litteraturstudier. 
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1 INLEDNING 

Den här rapporten är ett examensarbete som handlar om hur man ska göra för att förebygga de 

belastningsskador som kan uppstå när man arbetar inom ett stillasittande yrke. 

Uppdragsgivare för rapporten är Karlstads Yrkeshögskola och deras tvååriga 

vårdadministratörsutbildning. 

 

1.1 BAKGRUND 

När man har ett stillasittande jobb är det lätt att få belastningsskador i form av besvär främst i 

ryggen, nacken och handlederna. Om man ofta är stillasittande kan man även få problem med 

hälsan i form av klena muskler, skört skelett, effekter på ämnesomsättningen och hjärt-kärl-

systemet, övervikt, diabetes, högt blodtryck och förhöjda blodfetter. Man kan också få 

ögontrötthet och huvudvärk om man sitter länge framför en datorskärm. Syftet med det här 

arbetet är att ta reda på hur man kan gå till väga för att förebygga de belastningsskador man 

kan få av att sitta stilla framför en dator en hel arbetsdag [1]. 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med denna rapport är att ta reda på hur man kan förebygga de belastningsskador som 

uppkommer vid stillasittande arbete framför en bildskärm. Målet är att få mer kunskap om hur 

belastningsskador som musarm och värk i rygg och nacke kan förebyggas. 
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1.3 AVGRÄNSNING 

Arbetet har angränsats genom att fokusera på vad man ska tänka på när man arbetar och hur 

man ska anpassa arbetsplatsen för att undvika belastningsskador. I rapporten beskrivs också 

varför man får belastningsskador av monotona rörelser. 

 

1.4 METOD 

Arbetet har gjorts genom litteraturstudier. Den information som används har hittats genom 

olika sökningar på Google, Arbetsmiljöverket och en bok som har lånats på Karlstads 

stadsbibliotek. 

 

 

2 GENOMFÖRANDE 

Arbetet har gjorts genom att använda boken Ergonomi för ett gott arbete av Prevent, 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete vid bildskärm, 1177:s vårdguide på nätet, 

Arbetsmiljöupplysningen samt olika sökningar på sökningsmotorn Google, vilka har lett till 

källorna Kurera, Sporthälsa, Utemaningen och Styrkeprogrammet. 

 

3 RESULTAT 

3.1 VARFÖR MAN FÅR BELASTNINGSSKADOR AV MONOTONA RÖRELSER 

I boken Ergonomi för ett gott arbete av Prevent nämns två olika typer av teorier om varför 

man får belastningsskador i form av smärtor i nacke, axlar och armar. I boken står det att vissa 

teorier tydliggör hur delar av en muskel kan bli överansträngda även om muskeln inte arbetar 

med sin maximala förmåga. Det finns också teorier som förklarar hur en begränsad belastning 
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av en muskeldel kan vara roten till smärta, om belastningen pågår över en lång tid. Man 

nämner att det är möjligt att dessa teorier hör ihop och utgör olika delar av sambandet mellan 

arbetsbelastning och smärta [2]. 

 

Man berättar även i boken Ergonomi för ett gott arbete att de muskeldelar som används kräver 

syre och näring som tillförs med blodet och att det finns teorier som säger att muskelaktivitet 

som varar länge ger värk på grund av att blodförsörjningen inte räcker till. Andra teorier 

lägger fokus på att olika kemiska ämnen uppstår i en aktiv muskel som vid lokal belastning 

utan uppehåll inte sköljs ur muskeln i tillräcklig omfattning och att detta irriterar 

sinnesorganen i muskeln och signalerar smärta till det centrala nervsystemet. Om 

smärtsignaleringen håller igång under en längre tid kan nervsystemet förändras och göra att 

smärtan upplevs även när den primära anledningen är borta, det kallas för sensitisering. Det 

här förklarar varför muskelsmärta finns kvar som en belastningsskada fastän det som utlöste 

skadan har avslutats. Om man upplever mycket stress i sitt arbete kan detta leda till mentala 

belastningar. Stress kan även bidra till att den lokala blodförsörjningen minskar och samtidigt 

kan smärta också bidra till ännu mer stress vilket kan bli till en ond cirkel [2]. 

 

3.2 ANPASSAD ARBETSPLATS 

Det är viktigt att arbetsplatsen är anpassad efter arbetsuppgifter och arbetarens kroppsmått. I 

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om arbete vid bildskärm skriver man i paragraf fyra att 

arbetsplatsen ska vara utformad, utrustad och dimensionerad för att arbetaren ska kunna inta 

behagliga arbetsställningar och därtill även kunna skifta arbetsställningar och arbetsrörelser. 

Skrivbordet ska vara tillräckligt stort att en flexibel placering av datorskärm, tangentbord, 

datormus och annan utrustning är möjlig. Utrymmet vid tangentbordet och för datormus, 

Mousetrapper och liknande arbetsverktyg ska vara rymligt nog att arbetaren kan avlasta armar 
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och händer på bordsytan. I paragraf fem i ovannämnda föreskrift står det att bildskärm och 

tangentbord ska kunna anpassas till arbetarens kroppsstorlek så arbetshöjden och blickvinkeln 

till skärmen är passande. Tangentbord och bildskärm ska även kunna vinklas, vridas och 

flyttas efter arbetets behov. Stolen som man arbetar i ska vara stadig och ge möjlighet till 

rörelsefrihet och vara bekväm. Man ska kunna ställa in stolen och sitsen samt ryggstödet ska 

vara anpassningsbar i höjdled och kunna vinklas [3]. 

 

Detta är viktigt då brister i den fysiska utformningen, uppläggningen och organiseringen av 

bildskärmsarbetsplatsen kan medföra både fysiska och psykiska belastningar vilka ofta ger 

besvär i arbetet, samt ohälsa. Som nämnts ovan är problemen oftast i nacke, skuldror och 

armar, detta verifieras av den officiella arbetsskadestatistiken av befarade arbetssjukdomar vid 

arbete vid bildskärmar [3]. 

 

Det kan vara bra att ha en ergonom som kommer och tittar till arbetsplatsen. Ergonomer har 

bra kontroll på hur man ska sitta, hur skrivbordet ska vara inställt och hur tangentbordet, 

datorskärmen och styrdonet ska vara placerat för att det ska vara hjälpsamt för din kropp. 

Många arbetsplatser erbjuder ergonomihjälp via företagshälsovården [4]. 

 

3.3 OLIKA PROBLEMOMRÅDEN  

3.3.1 Långvarigt stillasittande 

Det är viktigt att inte sitta stilla för länge, då detta kan medföra hälsorisker. Till exempel ökar 

risken för blodproppar, bukfetma, benskörhet, högt blodtryck och hjärtinfarkt, med andra ord 

kan långvarigt stillasittande få livsfarliga konsekvenser. Det är därför väldigt viktigt att man 

har möjlighet att stå upp på sin arbetsplats. Det är bra att ta mikropauser var 30:e minut och 
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det finns flera olika pausprogram som hjälper till att påminna om detta, till exempel ErgoPop, 

Microbreak och Pausit. Många arbetsgivare erbjuder även friskvårdsbidrag och 

friskvårdstimmar till sina anställda. Friskvård är till bland annat för att förebygga skador och 

sjukdomar. Exempel på friskvård kan vara avdrag för olika typer av träning, massage, 

kostrådgivning och rökavvänjning [5, 6, 7, 8]. 

 

3.3.2 Musarm 

Ordet musarm är ett samlingsnamn för de problem man kan få med handleder och armar om 

man använder datormus. Musarm uppstår av att man gör många upprepade små rörelser med 

datormusen, vilket leder till värk på grund av att muskler, ledband, senor eller nerver blir 

överansträngda. På 1177.se finns det enkla råd om hur man kan förebygga problem i 

handleden när man använder datormus, till exempel använda kortkommandon på 

tangentbordet, se till att handleden är rak istället för riktat mot lillfingret, vila handen på 

skrivbordet och inte på datormusen när den inte används. Man kan också använda sig av 

hjälpmedel i form av stöd för underarmen eller handleden, vinklad datormus eller styrplatta.  

Det kan också hjälpa att ha armstöd som man kan vila armen på. Om man har ett mindre 

tangentbord, till exempel ett utan siffror på, kan man ha musen närmare kroppen [4]. 

 

3.3.3 Ryggproblem 

Värk och stelhet i ryggen och nacken är problem som ofta uppstår när man arbetar 

stillasittande. Dessa problem uppstår ofta på grund av att ryggmuskulaturen blir 

överansträngd. Den största anledning till att man får de här problemen är att man har dålig 

hållning, man sjunker ofta ihop när man sitter ned. Det är därför bra att sträcka ut ryggen och 

spänna bålen, då en stark bålmuskulatur hjälper till att orka sitta med bra hållning en längre 
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tid. Att träna upp sin bålmuskulatur och få bättre bålstabilitet ger bättre kroppskontroll, bättre 

balans och risken blir mindre att drabbas av problem som diskbråck och belastningsskador. 

Att ha en bra hållning tar även belastningen från lederna, ökar rörelseförmågan, förbättrar 

stabiliteten i bålen och ger bättre kroppskontroll. En bra hållning är något man måste jobba på 

varje dag, det tar lång tid att vänja kroppen vid en annorlunda hållningen än den man brukar 

ha. För att undvika smärta i rygg och nacke ska man även tänka på att arbeta nära kroppen, 

var man placerar till exempel datormusen och tangentbordet. Underarmarna ska kunna vila på 

bordet när man arbetar, för att avlasta skuldermuskulaturen. Tangentbord är ofta breda, vilket 

gör att det inte kan användas nära kroppen. Om man dock har ett tangentbord med separat 

eller avskiljbar numerisk del är det möjligt att placera styrdonet så nära den arbetande som 

möjligt, inom underarmsavstånd och axelbredd. Det är en fördel att kunna använda olika 

styrdon och växla mellan höger och vänster hand för att få omväxling i arbetet. Det som också 

spelar en roll i ergonomin är att bildskärmen är placerad på ett bra sätt. Bildskärmen ska vara 

placerad så att den som arbetar har nacken rak och blicken riktad en aning nedåt [3, 9, 10]. 

 

3.3.4 Buller, värme och elsäkerhet 

Det som också är bra att tänka på är buller, värme och elsäkerhet. Exempel på buller vid 

kontorsarbete kan vara ljud från fläktar i datorn, skrivare och andra kontorsapparater. Ökad 

trötthet, försämrad arbetsförmåga och nedsatt koncentration är bland annat sådant som buller 

kan bidra till. För att förebygga sådana problem kan man, istället för att ha alla apparater i 

samma rum, ha bullrande utrustning som skrivare i ett separat område för att inte störas av 

den, vilket speciellt är viktigt i arbetsrum där man är flera som arbetar. Temperatur och 

luftfuktighet är andra saker som bör tänkas på för att minska obehag. De apparater som 

används vid kontorsarbete frambringar värme och det är viktigt att utrustningen placeras på ett 

sådant sätt att värmen kan avlägsnas och detta ska göras på ett sådant sätt att inte de arbetande 
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upplever obehag som till exempel drag. Kablar ska inte ligga på golvet och samla damm eller 

hindra städning och det är inte heller lämpligt ur elsäkerhetssynpunkt att ha kablar på golvet, 

då de lättare kan bli skadade där [3]. 

4 DISKUSSION 

 

Man hör ofta om belastningsskador inom olika yrken och vid stillasittande arbete är det ofta 

tal om smärtor i nacke, rygg och handlederna. Under min utbildning har jag stött på flera 

vårdadministratörer som har ont i nacke, rygg eller handleder under mina praktikperioder. Jag 

själv har även upplevt värk i nacken när jag har haft praktik. På grund av detta har jag varit 

intresserad av hur man ska göra för att förebygga de här problemen. Eftersom jag är 

nyexaminerad vill jag gärna komma till arbetet och ha lite kontroll på vad som krävs för att 

inte få belastningsskador.  

 

Rapporten har gått bra att skriva och det har varit lätt att hitta den information jag har behövt. 

Det är bra och viktigt att det finns föreskrifter av Arbetsmiljöverket om vad som gäller när 

man jobbar framför en bildskärm och sitter stilla en längre tid under dagen. Det som 

framkommer mest är att det är viktigt med variation i arbetet och därför är det bra om man 

kan justera sin arbetsplats efter sina behov, samt att man kan både stå och sitta upp under 

dagens gång.  
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5 SLUTSATSER 

En stor del av de belastningsskador som uppkommer vid ett stillasittande yrke beror på att 

man använder sig av monotona rörelser och inte har tillräckligt med variation. En annan 

anledning kan vara att man sitter och arbetar på fel sätt. Man ska arbeta så nära kroppen som 

möjligt och man ska ha stöd för handlederna. Det är också viktigt att ha en justerbar 

arbetsplats. Man ska kunna både stå och sitta när man arbetar och det är viktigt att variera sig. 

Det är även viktigt att ta pauser under arbetsdagen, vilket det finns olika program på datorn 

som kan skicka påminnelser och exempel på övningar. Man ska röra på sig under dagen även 

om arbetet som utförs görs sittande. En bra idé kan vara att ställa skrivaren i ett annat rum, då 

får man röra på sig och även minska bullret i själva kontoret. Hur man placerar tangentbord, 

styrdon, bildskärm och skrivbord är väsentligt när det kommer till att förebygga 

belastningsskador. Det är därför bra att om en ergonom kan komma och hjälpa till att ställa in 

arbetsplatsen efter dina behov.  
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