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Sammanfattning 
 

Syfte: Syftet med arbetet är att se om det blir någon förbättring i symptomenkäten efter 

att synergonomiska justeringar har gjorts på arbetsplatsen. 

Material och metod: I studien deltog 15 personer, varav 9 var män och 6 var kvinnor. 

Åldrarna på deltagarna varierande mellan 22-63 år, medelåldern var 44 år. Deltagarna 

fick svara på en synergonomisk enkät, sedan besöktes deras arbetsplats. Under besöket 

mättes luminansen, lux, storleken på versal E, blickvinkel och deras avstånd till 

bildskärmen. Flimmer från lampor och bildskärm noterades och även deras 

arbetsställning. Arbetstagarna fick tips och råd om förbättrad synergonomi och 

arbetsställning. Efter 3 veckor svarade deltagarna på 2 frågor från synergonomenkäten, 

för att se om det hade blivit någon skillnad. En av deltagarna svarade inte på den andra 

enkäten. 

Resultat: Enkätsvaren på fråga 1 och 9 jämfördes innan och efter att arbetsbesökets 

gjordes. Wilcoxon test visade ingen statistisk signifikant skillnad före och efter den 

synergonomiska anpassningen hade genomförts, varken gällande ögon besvär (p=0,236) 

eller muskel- och ledbesvär (p=0,916).   

Slutsats: Det här arbetet visar att under en kortare period förändras inte symptomen 

signifikant gällande ögon, muskel- och ledbesvär, efter arbetstagarna har fått 

rekommendationer för förbättrad synergonomi.   
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Abstract 
 

The aim of this study was to investigate if vision ergonomics advice, could improve 

eye, muscles and joint symptoms.  

 

The participants worked at Profil Gruppen. They all worked in front of a computer part 

of the day. This study included 15 participants, 9 men and 6 women. The average age 

was 44 years. They did not need to have any glasses or lenses, the only criteria was that 

they worked in front of a computer.  

The participants answered Knave’s questionnaire about eye, muscles and joint 

symptoms, illumination at work and some general health questions.  

A visit was made at the participants’ workplace. During the visit the illuminance, 

luminance, distance to the screen, the horizontal line of sight to the screen and the size 

on the letters were measured. The workers were also given advice about improved 

ergonomics.  

Three weeks after the visit they answered two of the questions from the questionnaire 

again, to compare if the eye, muscles and joint symptoms had changed. One of the 

participants did not answer the questionnaire the second time and therefore is not 

included in the study. 

 

The median for eye discomfort were 1.5 before the visit and 1 after. 

The median for muscle and joint discomfort were 3 before and 4 after the visit.  

 

A Wilcoxon test were performed and it shows that there is no significant difference 

before and after the vision ergonomics recommendations.  

 

This study shows that there is no major difference in the symptoms after vision 

ergonomics advice have been given to the participants. 
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1 Inledning 
 
 

1.1 Introduktion synergonomi 
 

Synen utgör 80 % av våra sinnesintryck till hjärnan (Jeffrey & Anshel, 2007). Ögonen 

har en stor betydelse när det kommer till vår arbetsställning och arbetsrörelse.  

Om inte ögonen ser tydligt kommer vi att ändra vår kroppsställning, vilket i sin tur 

påverkar musklerna och lederna. Arbetsmiljön påverkar hur tydligt vi ser, t.ex. 

bländning, för svag belysning och reflexer är några av de saker som kan påverka synen 

på arbetsplatsen (Nylén, 2012).  

Synergonomi är vetenskapen att individanpassa en arbetsplats från alla aspekter. Det här 

leder inte endast till mindre muskelsmärta utan även till nöjdare arbetstagare, vilket i sin 

tur leder till högre produktivitet (Nussbaum, 2008). 

 

1.2 Ackommodation 

När vi ska se något på nära håll behöver ögonen ackommodera för att se tydligt. 

Under ackommodationsprocessen ändrar linsen sin form och därmed ändras linsens 

styrka (dioptrier). Detta görs med hjälp av ciliarmuskeln, som är en muskel som sitter 

vid linsen (Richter, Zetterberg & Forsman, 2015). När ögonen ackommoderar, 

konvergerar de även, ögonen går inåt mot föremålet och pupillerna drar ihop sig, mios 

(Rosenfield & Logan, 2009). Den processen kallas närtriaden. Med åren försämras 

förmågan att ackommodera. Förmågan att ackommodera sjunker vid sena tonåren och 

vid 50-årsåldern börjar man känna av symptomen för presbyopi (Remington, 2012). 

Symptomen för presbyopi, även kallat åldersynthet, är att det är svårare att se ett 

föremål på nära avstånd tydligt, utan man måste istället föra föremålet längre bort för att 

kunna se. Anledningen till presbyopi är att linsen i ögat blir stelare och har därmed 

svårare att ändra sin form, när den ska ackommodera (Nylén, 2012).  

Om man inte kan ackommodera kan man genom att använda sig av en konvex lins göra 

det möjligt att se något tydligt på nära avstånd. (Remington, 2012) Sådana glasögon 

brukar kallas läsglasögon (Nylén, 2012).  

Människor med ackommodations- och vergens svårigheter har större risk att få 

symptom vid arbete framför bildskärm (Gowrisankaran & Sheedy 2015). Detta kan bero 

på flera faktorer, den ena kan vara att arbetsställningen försämras för att kompensera för 

ackommodations eller vergens svårigheterna (Nylén, 2012). 
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Figur 1: Öga i genomskärning. 

 

1.3 Synergonomi 
 
1.3.1 Ergonomi 

 

Enligt arbetsmiljöverket, föreskrift 2012:2, ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren har 

en väl utformad arbetsplats, där hen kan ha god arbetsrörelse och arbetsställning som är 

lämplig för kroppen. Detta ska efterföljas så långt det praktiskt går att möjliggöra.   

Långvariga arbetsställningar som inte är bra för kroppen, ska undvikas. Sådan 

arbetsställningar kan t.ex. vara böjd eller vriden bål och där arbetstagaren har händerna 

över axelhöjd eller under knähöjd.  

Kraftövningar i inte gynnsam arbetsställning inkluderas även i den här föreskriften. I de 

fall särskilda synhjälpmedel krävs för att få en god arbetsställning, står arbetsgivaren för 

det. (AFS 2012:2 § 5) 

Arbete framför en bildskärm ger en statisk belastning på musklerna. En statisk 

belastning innebär att man spänner muskler men man får ingen rörelse i leden. En sådan 

belastning kan leda till ömma muskler och att muskelfunktionen hämmas. Statisk 

belastning kan leda till överbelastning (AFS 2012:2 § 4). 

 

Använder man sig av vanliga progressiva glasögon vid arbete framför bildskärm, är det 

risk att man får ont i nacken, då man får böja den för att se tydligt på datorn.  

Detta är p.g.a. att man måste titta i nedre delen av glaset för att få en skarp bild på 
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bildskärmen. Denna böjning i nacken kallas gamnacke och kan även bero på att 

arbetstagaren har för svag muskulatur i bålen (Nylén, 2012). 

För att undvika skador och/eller besvär på muskler och leder, ska man undvika att ha 

lederna i ytterlägen. Ytterlägen innebär när lederna är sträckta, kraftigt böjda eller 

roterade (AFS 2012:2 § 5) 

Smärta i Trapezius myalgia, kappmuskeln som går mellan nacken och skuldran, är 

mycket vanligt hos de som har ett kontorsarbete. Detta kan bero på att närarbete gör så 

att muskel aktiviteten ökar, vilket på sikt leder till ömma muskler. (Marker m.fl., 2016).  

 

Vid utvärdering av ergonomin på en arbetsplats där bildskärmar används, är 

synergonomin viktig att ta hänsyn till (Marker m.fl., 2016). Detta beror på att 

ögonbesvär är kopplade till bildskärmsarbete.  

Studier visar att med hjälp av rätt korrektion och en förbättrad synmiljö kan man minska 

besvären (Wahlström, 2005).  

Man får ta tillminnes att oftast är arbetsrelaterade smärtor inte endast beror på en sak, 

utan oftast är multifaktoriella (Sjögaard m.fl., 2005). Det kan bero på både fysiska saker 

så som belysningen, arbetsställningen men även psykiska, så som stress (Nussbaum, 

2008). 

  

För att få en optimal vinkel i nacken ska man eftersträva att ha 15-30 grader 

blickriktning nedåt på bildskärmen. En felaktig blickvinkel kan leda till muskel- och 

ledbesvär (Shikdar & Al-Kindi, 2007).  

När det kommer till handleden ska den vara i en sådan rak vinkel det går för att undvika 

smärta. T.ex. vid användning av tangentbord ska tangentbordet inte ha för stor vinkel 

p.g.a. att handlederna ska vara i en neutral position för att undvika besvär (Nussbaum, 

2008).  

Bildskärmen ska vara placerad så fönstret är på sidan av arbetstagaren för att undvika 

bländning och skuggbildningar (Jeffrey & Anshel, 2007). 

 

Människans ögon är skapta för att se på långt håll, inte på nära håll under en längre 

period. Det innebär att ögonen är som mest avslappnade när blicken fokuserar på något 

på långt håll. Därför är det bra att använda sig av 20-20-20-regeln, vid bildskärmsarbete.  

20-20-20-regeln, är en regel som innebär att var tjugonde minut, ska man titta på något 
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på ca 6 meter, i 20 sekunder. Den här blickvilan är effektiv mot spänningar i ögonen 

(Jeffrey & Anshel, 2007). 

 

 

1.3.2 CVS 

 

I dagens samhälle är det många som sitter framför en bildskärm på dagarna och den 

trenden verka fortsätta. Studier har visat att muskel- och ledsmärta och bildskärmsarbete 

kopplas samman, då fler och fler får symptom vid arbete framför bildskärm (Waersted, 

Hanvold & Veiersted, 2010). Computer vision syndrome (CVS) står för en grupp av 

symptom, som uppkommer vid bildskärmsarbete. Många människor lider av CVS, 

uppskattningsvis är det cirka 60 miljoner, världen över. (Ranasinghe et al., 2016).  

De symptom som CVS innefattar är ögon-och synbesvär, nack- och skuldror smärta. 

Vanliga symptom för ögonen är dragningar, brinnande känsla, irriterade, trötta och torra 

ögon. Andra bekymmer vid CVS kan vara ont runt eller i ögonen, dimsyn på nära 

avstånd, smärta i nacke och skuldror och huvudvärk (Chu, Rosenfield, Portello, Benzoni 

& Collier, 2011). 

Dessa symptom har visat sig ha en högre förekomst, hos de som arbetar framför 

bildskärm mer än 4 timmar per dag. Läsning vid bländning, liten teckenstorlek och 

flimmer från lampor eller bildskärm, kan ge yttre ögonbesvär som t.ex. torrhet, irritation 

och brännande känsla. 

Invärtes ögonsymptom kan bero på ackommodation och konvergens problem 

(Gowrisankaran & Sheedy 2015).  

En bidragande faktor till att fler upplever torra ögon, i samband med datorarbete, är att 

vår blinkningsfrekvens reduceras markant vid bildskärmsarbete (Gowrisankaran, 

Sheedy & Hayes, 2007). Muskelsmärta som förknippas med CVS är bl.a. smärta i 

nacke, skuldror, ryggen, handleder och i fingrar (Waersted, Hanvold & Veiersted, 

2010). Det finns flera bidragande orsaker till dessa muskelproblem, både hållning och 

synen påverkar.  

 

Problem med synen kan påverka skuldrorna (trapezius muskeln), framförallt vid statiskt 

arbete. I fall man inte ser bra kommer kroppen anpassa sig så att ögonen ser tydligt, 

även fast man då istället får en ohållbar hållning. Man kan säga att det är ögonen som 

styr vår hållning. Okorrigerade synfel, problem med det binokulära seendet, avvikelser i 
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tårfilmen och störning i ackommodationen bidrar också till att man kan få CVS.  

När det gäller synfel som är antingen okorrigerade, så som t.ex. astigmatism 

(brytningsfel), eller hyperoper (översynthet) som är underkorrigerade och myoper 

(närsynthet) som är överkorrigerade, kan de här personerna få lättare symptom vid 

bildskärmsarbete. En bidragande orsak till att okorrigerade har mer symptom vid 

bildskärmsarbete, utöver sitt synfel, är att de måste ackommodera för att kompensera för 

den suddiga bilden de får på retina. Den här ackommodationen kan leda till smärta och 

spänningar. Symptom som dimsyn vid närarbete, suddigt när hen tittar på avstånd efter 

långvarigt närarbete, är också vanliga hos de personer som har ackommodationsbesvär 

(Gowrisankaran & Sheedy 2015).  

 

Tabell 1: Rekommenderad avstånd till bildskärm i förhållande till teckenstorlek 

Avstånd till bildskärm 

(cm) 

Teckenhöjd, versal e 

(mm) 

40 2,3 

50 2,9 

60 3,5 

70 4,1 

80 4,7 

90 5,2 

100 5,8 

(Nylén, 2012) 

 

1.4 Belysning 

 

1.4.1 Belysningsstyrka och luminans 

 

Ljusflöde som träffar en viss yta anges i storheten belysningsstyrka. Belysningsstyrka 

mäts i lumen (lm) och benämns lux (lm/m2). I standarden SS-EN 12464-1 finns det 

rekommendationer gällande belysningsstyrka på arbetsplatser. Se figur 2. 
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Figur 2: Lux är det infallande ljuset som träffar en yta 

Den upplevda ljusstyrkan hos en ljuskälla eller yta anges i storheten luminans. Luminans mäts i 

cd/m2. 

 

Figur 3: Luminans är det ljus som reflekterar mot en yta. 

 

Luminansen är lägre på ytor som är mörka, då de reflekterar mindre än de ytor som är 

ljusa. I SS-EN 12464-1 finns det inga rekommendationer på luminansen, detta är p.g.a. 

att luminans uppfattas olika mellan personer. Dock bör inte luminansstyrkan överstiga 

2000 cd/m2 i synfältet, då det inte är bekvämt (Nylén, 2012).  

Enligt Starby (2006) bör ljusförhållandet på ett kontor vara 5:3:1. Det innebär att 

luminansen ska variera i kontoret, för att få en bekväm arbetsplats. För att räkna ut 5:3:1 

så tar man skillnaden mellan luminansvärdena på tre olika platser på kontoret. En för 

stor skillnad i luminansförhållandet kan leda till trötthet, då ögon måste adaptera ofta 

(Starby, 2006). Ett ojämnt förhållande i luminansen mellan bildskärmen och den 

bakgrund som är bakom skärmen, orsakar bländning hos arbetstagaren.  

 

The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) har rekommendationer 

gällande illuminans i en arbetsplats där bildskärmar används. Det de rekommenderar är 
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att ljuskällorna ska vara indirekta och ha en belysningsstyrka mellan 300-540 lux 

(Gowrisankaran & Sheedy 2015).   

En arbetsplats som har en ogynnsam belysningsmiljö, som t.ex. direkt bländning eller 

bländning från en skinande yta, är en bidragande faktor till muskelsmärta (Helland m.fl., 

2007). Det beror på att bländning kan leda till att man arbetar i en ohållbar 

arbetsställning, då man försöker undvika ljuset (Nylén, 2012).  

 

 

Tabell 2: Rekommenderad belysningsstyrka vid bildskärmen 

Läsfältet 500 lux 

Arbetsyta 300 lux 

Omgivningen 100 lux 

Infallande mot bildskärm 200 lux 

 

 

 

1.4.2 Belysning på kontor 

 

Belysningen på en arbetsplats är en viktig beståndsdel i den visuella miljön (Shikdar & 

Al-Kindi, 2007), då den både kan hjälpa och stjälpa en arbetstagare (Nylén, 2012). 

Belysning i arbetsmiljön kan orsaka bländning, ögonstress och okomfort (Jeffrey & 

Anshel, 2007). Armaturen bör vara flexibel i den mån så att om möblering skulle ske, 

ska man kunna på ett smidigt sätt flytta lamporna både i sidled och i höjdled.  

Armaturen ska vara placeras så att arbetstagaren inte ser ljuskällan och att den inte 

speglar sig i bildskärmen och där igenom stör arbetstagaren. En sådan placering uppstår 

då lampan hänger rakt ovan skrivbordskanten, så att ljuset faller över arbetstagaren 

(Nylén, 2012). 
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1.5 Bildskärmsglasögon 

1.5.1 Olika design på bildskärmsglasögon 

    

Bildskärmsglasögon är glasögon som är särskilt designade för bildskärmsarbete.  

Dessa glasögon är till för att man skall kunna se lättare och mer bekvämt på 

bildskärmen. Dock kan det innebära att andra avstånd än bildskärm och skrivbord kan 

bli suddiga med glasögonen, t.ex. avstånd. Det finns flera olika design på glasögon som 

man kan använda sig av vid bildskärmsarbete.  

 

Enkelslipade glasögon är en typ av design som har endast en styrka i hela glaset. De här 

glasen är oftast bäst för yngre, som oftast inte behöver något närtillägg. Presbyoper eller 

andra människor som behöver extra närtillägg, kan använda dessa glas som läsglasögon, 

dock kommer det vara suddigt på avstånd (Jeffrey, 2005).  

 

Bifokala glasögonen är glasögon som har två olika styrkor i glaset. Den ena styrkan i 

större delen utav glaset, men med en annan brytkraft i nedre delen utav glaset, i en form 

utav en ruta. I det lilla området får man bättre synskärpa till läsning eller andra arbeten 

på nära avstånd.  

 

Närprogressiva glasögon är glasögon man ser skarpt upp till ca 1 meters avstånd och är 

därför bra för arbetstagare som sitter mycket framför bildskärm. Närprogressiva 

glasögon är ett slags progressivt glas, men till skillnad från vanliga progressiva så är 

närprogressiva endast anpassade till närarbete och mellanavstånds arbete.  

 

Rumsprogressiva är bra när man behöver kunna se omgivningen också, till skillnad mot 

närprogressiva. Dock blir det en kompromiss på näravståndet, då det blir lite smalare än 

mot närprogressiva glasögon. Med rumsprogressiva glasögon ser man tydligt på 

näravstånd och framtill några meter. 

 

Fördelen med när- och rumsprogressiva glasögon är att man inte behöver anpassa 

nacken så att man ser dataskärmen, vilket leder till att man får gamnacke. Den här 

böjningen av nacken är vanligt att man får när man använder sig av vanliga progressiva 

vid bildskärmsarbete. Därför bör man inte använda sig av vanliga progressiva glasögon, 

om man sitter frekvent framför en bildskärm. (Nylén, 2012) Man bör gå på regelbundna 
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synundersökningar, för att vara säker på att man har optimal styrka till sin bildskärm 

(Jeffrey & Anshel, 2007).  

 

1.5.2 Föreskrift om bildskärmsglasögon 

 

Föreskriften gällande arbetsglasögon, innefattar de som utför arbete framför en 

bildskärm (AFS 1998:5 § 1). En arbetstagare, som arbetar framför en bildskärm mer än 

en timme per dag, har rätt till en synundersökning. Visar undersökning att privata 

glasögon inte räcker till och kompletterande bildskärmsglasögon behövs är det 

arbetsgivaren som ska stå för dem (AFS 1998:5 § 6).  

Synundersökningen ska utföras av en legitimerad optiker, eller ögonläkare. 

Undersökningen ska innehålla arbetstagarens synskärpa, refraktion, eventuell närtillägg 

och ordination. Det är viktigt att ta hänsyn till arbetstagarens arbetssituation.  

För att få ett optimalt resultat så kan undersökaren besöka patientens arbetsplats, för att 

göra en arbetsplatsbedömning (AFS 1998:5 § 6).  

 

 

1.6 Synergonomisk enkät och mätprotokoll 

 

Enkäten som används i arbetet är utvecklad av Knave (Knave, Wibom, Voss, Hedström 

& Bergqvist, 1985) och handlar om synergonomi. Enkäten ger en subjektiv bild, hur  

arbetstagaren upplever sin arbetsplats och om hen har några ögon- och  

muskuloskeletalabesvär. Fråga 1 och 9 ger en viss poäng som indikerar hur betydande 

besvären är för individen. Det finns tre alternativ gällande förekomsten av symptomen 

enstaka gånger, varje vecka eller dagligen. Enstaka gånger ger 1p, varje vecka ger 2p 

och dagligen ger 3p. Svårighetsgraden på besvären ger även de poäng. Obetydliga 

besvär ger 1p, måttliga besvär ger 2p och uttalade besvär ger 3 p. För att räkna ut 

poängen för ögonbesvär multiplicerar man förekomsten med svårighetsgraden, sedan 

adderar man ihop poängen för varje besvär. T.ex. har man sveda i ögonen varje dag och 

besvären är måttliga, får man 6 poäng. Fråga 1 om ögonbesvären kan ge max 72 poäng 

och det är de 8 första symptomen man räknar på. För att räkna ut poängen för muskel 

och ledbesvär adderar man endast ihop svårighetsgraden, på besvären. Poängen 

angående muskuloskeletala besvär är max 42 poäng. 
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Resterande frågor i enkäten ger inga poäng, men ger en bild hur arbetstagaren upplever 

sin arbetsplats (Knave, 1985). 

 

Mätprotokollet som används under arbetsplats besöket i det här arbetet är egengjord och 

utgår från Kvalitetsnormen i Synvården. Se bilaga C. 

 

 

1.7 Tidigare studier 

 
Det finns några studier som är liknar detta arbete. En av studierna gjordes på brevbärare, 

vid sortering av post. I studien deltog 12 män. De fick sortera post i två omgångar med 

två olika sorters design på de glasögon de använde. Ena gången hade deltagarna sina 

privata progressiva på sig, medan den andra gången använde de sig av särskilda 

designade glasögon, som var anpassade till arbetet. För att se skillnaden i trapezius 

muskeln mättes spänningen i muskeln med hjälp av elektromyografi. Resultatet i 

studien visade att bakåtböjningen i nacken minskade och även spänningen i 

trapeziusmuskeln. Det fanns en tendens att deltagarnas nacke böjdes framåt och tiden 

för att sortera post ökade (Hemphälä m.fl., 2014).    

 

En norsk studie undersökte om korrekt anpassad arbetsmiljön, ex. belysning och rätt 

korrektion kan minska ögonbesvären för de som arbetar framför bildskärm. I studien 

deltog 150 personer. De delades in i 3 grupper med 50 personer i varje grupp. 

Två av grupperna fick ny belysning, ny arbetsplats och vid behov rätt korrektion.  

Den tredje gruppen var en kontrollgrupp och arbetade som tidigare. Deltagarna fick 

besvara två enkäter innan och efter den synergonomiska anpassningen hade gjorts. 

Enkät ett handlade om huvudvärk, ögonbesvär och synen. Enkät två handlade om 

muskelsmärta, arbetsplatsen och psykologiska faktorer. Deltagarna besvarades enkäten 

igen 2 år efter den synergonomiska justeringen hade gjorts på arbetsplatsen.  

De två grupper som fick förbättrad synergonomi jämfört med kontrollgruppen upplevde 

en förbättrad belysning och synförhållande, även mindre besvär gällande bländning och 

ögonbesvär. Deltagarna i de två grupperna fick mindre smärta i skuldrorna och mindre 

spänningar i trapezius jämfört med grupp 3 (Aarås, Horgen, Bjørset, Ro & Thoresen, 

1998).  
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2 Syfte 
 

Syftet med arbetet är att se om det blir någon förbättring i Knaves symptomenkät efter 

att synergonomiska justeringar och rekommendationer har gjorts på arbetsplatsen.  
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3 Material och metod 
 

3.1 Arbetsplatsen och deltagarna 

 
Profil Gruppen är ett företag med ca 350 stycken anställda. Företaget är beläget i Åseda, 

Uppvidinge kommun. Profil Gruppen tillverkar profiler och komponenter i aluminium. 

Profil Gruppen kontaktades via telefon och mejl, där önskan om att göra det här arbetet 

tillkännagavs.  

Företagets HR-specialist, valde ut 15 personer, som skulle delta i examensarbetet.  

15 personer svarade på enkäten första gången, andra gången svarade endast 14 personer. 

Deltagaren som inte besvarade den andra enkäten finns ej med i arbetet. 

Deltagarna behövde inte ha några synhjälpmedel för att kvalificera sig för studien.  

Alla deltagande arbetar framför bildskärm, dock varierar arbetstiden framför dator 

mellan arbetstagarna. De 14 personer som deltog i arbetet var 5 kvinnor och 9 av dem 

var män. Åldrarna på deltagarna var mellan 22 till 63 år, medelåldern på deltagarna var 

45 år. 
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Tabell 3: Deltagarnas ålder, kön, hur länge de har arbetat på nuvarande arbetsplats, om/vad de 

har för synkorrektion. 

Deltagare Kön Ålder 

(år) 

Arbetat 

(år)  

Glasögon Linser Bildskärmsglasögon 

1 Kvinna 44 10 Ibland Ja Nej 

2 Kvinna 63 14 Ja Nej Ja 

3 Man 51 11 Ja Nej Ja 

4 Man 50 1 Ibland Ibland Nej 

5 Man 22 2 Ja Nej Nej 

6 Man 42 13 Ibland Nej Nej 

7 Man 25 2 Nej Nej Nej 

8 Kvinna 35 0,5 Ja Ibland Nej 

9 Man 46 16 Ja Nej Ja 

10 Man 54 8 Ibland Nej Nej 

11 Man 52 1,5 Ibland Nej Ja 

12 Man 60 3 Ja Nej Nej 

13 Kvinna 37 16 Ja Nej Nej 

14 Kvinna 53 27 Ja Nej Nej 

 

3.1.1 Genomförande 

 

Arbetstagarna kontaktades via mejl, de fick frågan om att delta i arbetet och en 

beskrivning om arbetet. I mejlet bifogades en synergonomisk enkät (Bilaga B). 

Frågorna handlade om ögon- och muskelbesvär, eventuell korrektion och även om deras 

arbetsmiljö. Deltagarna hade 2,5 veckor på sig att svara på enkäten, som sedan mejlades 

tillbaka. Enkäten utvärderades och poängen för ögon, muskel- och ledbesvären räknade 

ihop.  

Under 3 dagar besöktes arbetsplatsen och de arbetstagarna som deltog i arbetet.  

Varje dag besöktes 5 deltagare. Arbetstagarna var med under det cirka 30 minuterna 

besöket tog. Alla de som deltog i arbetet jobbade på kontor, antingen enskilt, delat med 

en till eller delat med två andra kollegor. Deltagarna jobbade som säljare, konstruktör, 

kontorsservice, ekonom, logistik, IT, säkerhet eller ingenjör.  

Deltagarnas arbetsplats utvärderades genom att belysningen, luminansen, deras 

arbetsavstånd till bildskärm och blickvinkeln mättes. 
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Versalen ”E” mättes på arbetstagarens dator och eventuellt flimmer från bildskärm och 

armaturer noterades, med hjälp av en mobiltelefonkamera. Även arbetstagarens 

arbetsställning kontrollerades. Vilken typ av ljuskälla som användes dokumenterades.  

Därefter skrevs det ner förslag på förbättring på arbetsplatsen, beroende på resultatet av 

enkäten och de mätningar, som gjordes.  

Arbetstagarna fick tips och råd om en förbättrad arbetsställning och om det fanns behov 

av eventuella bildskärmsglasögon eller andra synhjälpmedel. Allt dokumenterades i 

mätprotokollet. Se bilaga C. 

För att räkna ut luminasförhållandet på kontoren, så användes mätresultaten vid 

bildskärmen, omfältet och periferin.  

Efter 3 veckor skickades enkäten ut igen. Deltagarna svarade då endast på fråga 1 och 9, 

för att se om det hade blivit någon förändring gällande ögon, muskel- och ledbesvären 

på de 3 veckorna. Enkäten samlades in personligen i Åseda.  

Vissa deltagare var inte på plats och fick därmed mejla in enkäten istället. Poängen 

räknades ihop och jämfördes med tidigare poäng. 

 

3.1.2 Instrument 

 

De instrument som användes som hjälp var Hagner ScreenMaster ljusmätare, måttband, 

linjal och en gradskiva med ett snöre med vikt. Protokollet som användes under 

arbetsplatsbesöket var egengjort. Hagner ScreenMaster är en handhållen ljusmätare, där 

man kan mäta både belysningsstyrkan och luminansen. Cylindern på utsidan mäter 

luminansen, det upplevda ljuset. På insidan av ljusmätaren finns det en vit cirkel, som 

mäter belysningsstyrkan.  

Genom att byta läge på switchen så kan man variera mellan att mäta belysningsstyrkan 

och luminansen. (B. Hagner AB, Solna, Sverige) 
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Bilder på Hagner Ljusmätare Screenmaster 

 

Vid mätning av belysningsstyrkan, så håller man ljusmätaren vågrätt mot ytan man vill 

avmäta. Det gäller inte vid mätning mot en lodrätt yta, t.ex. bildskärm, då håller man 

instrumentet i samma vinkel som ytan har man vill mäta.  

Vid mätning av luminans så är det den genomsnittliga luminansen instrumentet mäter 

inom en viss vinkel. Därmed är det viktigt när man mäter luminans att ytan man vill 

mäta är inom den vinkeln (Osterhaus, Hemphälä & Nylén, 2015).  

Mätvärden bearbetades sedan i Excel 2013, där medelvärde och modalvärde räknades 

ut. Wilcoxen test räknade ut för att se om studien var statistisk signifikant.  
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4 Resultat 

4.1 Enkätsvaren  
 

Meridianvärdet för ögonbesvären var 1,5 och för muskel- och ledbesvären 3 poäng. 

Modalvärdet var 0 respektive 2 poäng, innan arbetsplatsen besöktes. 

Medelvärdet för ögonbesvären 2,6 poäng och för muskuloskeletala besvären 4,5 poäng, 

i första enkäten.  

 

Figur 4: Diagrammet visar poängen för symptomenkäten innan arbetsplatsbesöket.  

De deltagare som inte har några staplar fick 0 poäng i enkäten, inga besvär. 
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Figur 5: Visar poängen för symptomenkäten 3 veckor efter arbetsplatsbesöket. De deltagare 

som inte har några staplar fick 0 poäng i enkäten, inga besvär.  

 

I andra enkäten så hade ögonbesvären sänkts till ett medelvärde på 2,0 poäng och 

muskel- och ledbesvären till 4,4 poäng. Poängen från enkäten har jämförts med tidigare 

poäng utan deltagare 7 poäng. Medianvärdet för andra enkäten är 1 för ögonbesvären 

och 4 gällande muskel- och ledbesvären. Modalvärdet är 0 respektive 4.  

 

 

Figur 6: visar medianvärdet innan och efter arbetsplatsbesöket 

 

Medianvärdet sänktes med 0,5 poäng efter arbetsplatsbesöket. 

Det var 4 deltagare som fick lägre poäng i symptomenkäten, 2 fick högre poäng och 8 

utav deltagarna var poängen oförändrad, gällande ögonbesvär. 
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Figur 7: visar medianvärdet före och efter arbetsplatsbesöket. 

 

Medianvärdet höjdes med 1 poäng efter arbetsplatsbesöket.  

Det var 3 deltagare som fick lägre poäng i symptomenkäten, 3 med högre poäng och 8 

utav deltagarna var poängen oförändrad, gällande ögonbesvär 

Wilcoxon test visar att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad före och efter 

den synergonomiska anpassningen har gjorts. Det gav en mycket liten effekt på 

enkätsvaren.  

p=0,236 gällande ögonbesvär och p=0,916 för muskel- och ledbesvär.  

 

4.2 Mätningar 

Mätningarna som gjorde på arbetsplatsbesöket visade att inget av kontoren, hade det 

rekommenderade luminansförhållandet, 5:3:1. Det fanns både större och mindre 

differenser i förhållandet. Medelvärdet på teckenstorleken på bildskärmarna var 2,8 mm 

och därmed borde avståndet till bildskärmen vara ca 50 cm. Deltagarnas medelvärde på 

avståndet till bildskärmen var ca 72 cm. Deltagarnas blickvinkel till bildskärmen var 

mellan 10-22 grader. Se Bilaga F, G och H för alla mätningar.  
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5 Diskussion 
 

Resultatet för det här arbetet visar att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad 

efter att den synergonomiska anpassningen har gjorts. Medianvärdet för både ögon, 

muskel- och ledbesvären, innan och efter, förändrades i liten grad.  

Det kan finnas flera bidragande orsaker till att inte det blev någon större förändring i 

besvären för deltagarna.  

 

En viktig anledning är tiden. Det var endast 3 veckor efter arbetsplatsbesöket som 

enkäten skickades ut igen och arbetstagarna skulle besvara den. Det skulle vara 

intressant om deltagarna svarade på symptomenkäten igen om 1 år, då de haft mer tid att 

arbeta mer synergonomisk korrekt. Flera av deltagarna berättade vid det andra besöket 

att det var svårt att hinna känna någon skillnad på så kort tid.  

 

Deltagarnas intresse och engagemang till det här arbetet kan vara en orsak till resultat. 

Alla deltagarna fick rekommendationer på en förbättrad synergonomi, sedan är det upp 

till varje individ att följa de rekommendationerna. Hur väl deltagarna följde de råd de 

fick är inget den här studien har observerat. Det kan finnas de deltagare som inte följde 

de rekommendationerna de fick och därmed inte arbetade synergonomiskt.  

 

En annan komponent till den låga förändringen kan vara att deltagarna endast spenderar 

dagarna på arbetsplatsen, vad de gör på sin fritid spelar även det roll i deras besvär.  

Alla besvären kanske inte endast orsakas av arbetsmiljön utan även hemmiljön. Vilket 

inte visar sig i enkäten. Under det här arbetet diskuterades inte deltagarnas fritid något, 

utan endast arbetsmiljön.  

 

En annan problematik med att använda sig av en enkät är att deltagarna svarar hur de 

känner sig just den stunden de besvarar på enkäten. Det tillståndet kanske inte är 

förenlig med hur hen brukar känna sig. Poängen i enkäten kan därmed bli högre 

alternativ lägre än om den besvarades på en annan dag. Även hur de upplever sina 

besvär kan vara olika dag till dag, det kan bero på psykologiska faktorer, så som t.ex. 

stress. 
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Något som bidrar till den låga förändringen i deltagarnas besvär är att inte alla råd och 

rekommendationer de fick under arbetsplatsbesöket kunde genomföras under de tre 

veckorna. Under arbetsplatsbesöket gavs råd om förbättrad ergonomi, ev. 

synundersökning, synergonomiska förbättringar och rekommendationer angående 

belysning.  

Armaturen kunde inte flyttas under besöket då det behövs kompetent personal för att 

göra det. Detta innebär att belysningen inte anpassades till den synergonomiska korrekta 

platsen för arbetstagaren. De som hade blivit rekommenderade att besöka optiker hade 

inte haft möjlighet att göra det, under de 3 veckorna.  

 

Enkäten som användes i det här arbetet passar bra, då den handlar om förbättrad 

synergonomi och att minska besvären. I enkäten angående ögon, muskel- och ledbesvär 

finns det två sätt att beskriva sina besvär, förekomsten och svårighetsgraden. Det finns 

även åtskilliga alternativ och kroppsdelar, så att hen som besvarar kan precisera vilken 

kroppsdel besvären finns och även vilken kroppshalva. Det blir därmed lättare för 

undersökaren lokalisera problemet, om det beror på arbetsmiljön. För deltagarna kan det 

tänkas också vara till en fördel, då de lättare kan beskriva vart besvären är någonstans 

än att endast beskriva dem i fritext.   

En förbättring till enkäten skulle vara att det skulle finnas fritext under fråga 1 och 9, så 

att hen kan utvecklas sitt svar om besvären.  

En fördel med Knaves enkät är att arbetstagaren utvärderar arbetsplatsens belysning.  

Detta är en bra del av enkäten eftersom arbetstagaren kan uppleva att belysningen är 

bra, även om inte arbetsplatsen är inom rekommendationerna för belysningsstyrka eller 

luminansförhållande. 

 

Till liknande arbeten rekommenderas att skriva ner råden som ges till deltagarna och ge 

dem lappen, så de lättare kan komma ihåg vad ni pratade om och vad hen bör tänka på.  

I det här arbetet är det 14 deltagare som besvarade de båda enkäterna. För att få ett 

förbättrat arbete bör det vara med fler deltagare.    
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6 Slutsats 
 

Det här arbetet visar att efter en kortare period förändras inte symptomen signifikant 

gällande ögon, muskel- och ledbesvär, efter arbetstagarna har fått rekommendationer för 

förbättrad synergonomi.   
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Informerat samtycke - Synergonomi 
 

Välkommen som deltagare i mitt examensarbete.  

Syftet med arbetet är att se om det finns ett samband mellan arbetsmiljö och 

ögonrelaterade besvär. Jag skulle vilja börja med att tacka er, som ställer upp som 

deltagare. Utan er skulle inte det här examensarbetet vara möjligt.  

 

Så här går det till. 

Ni kommer att svara på en synergonomiskenkät, därefter kommer jag att besöka er på 

Profil Gruppen. Där kommer jag att synergonomisk anpassa ert kontor. Det gör jag 

genom att mäta belysningen och er blickvinkel till bildskärm. Under besöket kommer 

jag även ge tips till en förbättrad arbetsställning. Efter 3-4 veckor kommer ni få svara på 

en synergonomiskenkät igen.  

 

Tiden det tar att anpassa ditt kontor är ca 45 minuter.  

Du som deltagare kommer inte att utsättas för några risker eller obehag. 

Registreringen av mätningarna kommer vara anonyma, då endast kön och ålder kommer 

att finnas med i mitt arbete.  

 

 

Jag har muntligt och skriftligt informerats om studien och har tagit del av ovanstående 

skriftliga information. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt 

och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

Jag samtycker till att deltaga: 

 

…………………………………………….. 

 

Namn: ……………………………… Datum: ………………….   

 

Födelseår/månad:     ……/…… Man   …  Kvinna   … 

 

Kalmar 2016-03-24 

mailto:Oskar.johansson@lnu.se
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Bilaga B Intervjuformulär för synergonomi 

5  

Intervjuformulär för synergonomi 

 
 

Namn:____________________________________ Födelseår:____________________ 

     

Datum:__________ Arbetsplats/yrke:______________________________________ 

 

Telefonnummer:____________________________________ 

 

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 
    (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 

 

Ögontrötthet O O O O  O  O O O 

Huvudvärk O O 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? 

  

 (1) O Ja, absolut 

 (2) O Ja kanske 

 (3) O Troligen inte, utan det beror nog på att _____________________________________ 

 (4) O Nej, absolut inte, det beror på att __________________________________________ 

 (5) O Har ingen uppfattning 

  

 Vilket/vilka arbetsmoment förknippar du med dina besvär? ________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 



  
 

III 

 

3 Hur länge har Du arbetat med Din nuvarande sysselsättning?   

 

 Antal år: ________ 

 

 

 

4 Använder Du glasögon?  Ja O Nej O Ibland  O   

  

 Använder Du linser?  Ja O Nej O Ibland  O  

  

 Både glasögon och linser samtidigt  O  

 

 

 

5 Använder du arbetsglasögon?  Ja  O (1) Nej O (2)  

  

 Om ja, vilken typ av glas? 

  

 (1) O   En styrka i hela glaset 

 (2)  O Bifokala glas (läsruta nedtill) 

 (3)  O Vanliga Progressiva glas  

 (4) O Arbetsprogressiva glas (anpassade till arbetsavstånd tex dator) 

 (5) O Skyddsglasögon 

 (6) O Vet ej 

 

 

 

6 Hur upplever du att din syn fungerar på följande avstånd med eventuell 

korrektion 

 

      Mycket  Ok  Mycket 

      Dåligt   Bra 

      1 2 3 4 5  

Långt avstånd (mer än 6 m)   O O O O O 

Rumsavstånd (ca 3-4 m)    O O O O O 

Mellanavstånd (ca 70-100 cm)   O O O O O 

Näravstånd (ca 40 cm)    O O O O O 

Annat arbetsavstånd: _____________________ O O O O O 

 

 



  
 

IV 

 

7 Om du får huvudvärk, var brukar den då sitta? (kan vara flera alternativ) 

 

 (1) O   Får inte huvudvärk 

 (2)  O Kring ögonen 

 (3)  O Tinningarna 

 (4) O Runt hela huvudet 

 (5) O Bakhuvudet 

 (6) O Halva huvudet (höger/vänster sida) 

 

 

 

8 När på dagen brukar du oftast få huvudvärk? (kan vara flera alternativ) 

 

 (1) O   Vaknar med den 

 (2)  O På förmiddagen 

 (3)  O På eftermiddagen 

 (4) O Till kvällen 

 

 

 

9 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 
    (1) (2)  (3) x (1) (2) (3) 

 
Hand vänster O O O O  O  O O O 
Hand höger O O O O  O  O O O 
Underarm vänster O O O O  O  O O O 
Underarm höger O O O O  O  O O O 
Armbåge vänster O O O O  O  O O O 
Armbåge höger O O O O  O  O O O 
Överarm vänster O O O O  O  O O O 
Överarm höger O O O O  O  O O O 
Skuldra vänster O O O O  O  O O O 
Skuldra höger O O O O  O  O O O 
Nacke vänster O O O O  O  O O O 
Nacke höger O O O O  O  O O O 
Rygg vänster O O O O  O  O O O 
Rygg höger O O O O  O  O  O O 
 
 
 



  
 

V 

 

10 Vad tycker Du om belysningsnivån på arbetsplatsen? 
  
 Mycket för hög   (1) O 
 Något för hög   (2) O 
 Lagom   (3) O 
 Något för svag   (4) O 
 Mycket för svag   (5) O 
 

 

 

11 Upplever Du att ljuset på arbetsplatsen ger: 

  
 Mycket för skarpa skuggor (1) O 
 Något för skarpa skuggor (2) O 
 Lagom   (3) O 
 Något för utslätat/diffust ljus (4) O 
 Allt för utslätat/diffust ljus (5) O 
 
 

 

12 Vad tycker Du om ljusfärgen från belysningen? 

  
 Mycket för vitt/kallt  (1) O 
 Något för vitt/kallt   (2) O 
 Lagom   (3) O 
 Något för rött/varmt  (4) O 
 Mycket för rött/varmt  (5) O 
 

 

 

13 Besväras Du av skuggbildning när Du arbetar? 

  
 Ja, mycket   (4) O 
 Ja, något   (3) O 
 Nej, knappast   (2) O 
 Nej, inte alls   (1) O 
 

 

 

14 Besväras Du av för starkt ljus från armaturerna? 

  

 Mycket ofta  (5) O         

 Ganska ofta  (4) O         

 Ibland  (3) O         

 Mycket lite  (2) O         

 Nästan aldrig  (1) O       

 

 



  
 

VI 

 

15  Använder Du någon bildskärm under ditt arbete, vilken typ av skärm har Du i så fall? 

 (Kan vara flera svar) 

  

 Ljus bakgrund och mörka tecken (1)  O 

 Mörk bakgrund och ljusa tecken (2)  O 

 Färgskärm    (3)  O 

 LCD skärm (platt skärm)  (4)  O 

 CRT skärm (stor skärm)  (5)  O 

 Jag använder inte någon bildskärm (6)  O (Fortsätt till fråga 17) 

 

16 Brukar Du få blänk och reflexer i bildskärmen? 

  

 Ja, ofta  (1) O 

 Ja, ibland  (2) O 

 Mycket sällan  (3) O 

 Nej, inte alls  (4) O 

 

17 Vilka typer av belysning finns på din arbetsplats? 

 (typ? T ex lysrörsarmatur, vägglampor, nedåtriktat/ uppåtriktad)  

  

 Allmänbelysning: ____________________________________ 

 Annan belysning:  ____________________________________ 

18 Hur ofta använder Du din platsbelysning ? 

   

 Under den ljusa årstiden  Under den mörka årstiden 

 Mycket ofta       (1) O      (1) O  

 Ganska ofta  (2) O      (2) O  

 Ibland  (3) O      (3) O  

 Mycket lite  (4) O      (4) O  

 Nästan aldrig  (5) O      (5) O 

     

 

19 Vad är Din helhetsbedömning av belysningen på Din arbetsplats ? 

 

 Under den ljusa årstiden  Under den mörka årstiden 

 Mycket bra  (1) O      (1) O  

 Ganska bra  (2) O      (2) O  

 Acceptabel  (3) O      (3) O  

 Ganska dålig  (4) O      (4) O  

 Mycket dålig  (5) O      (5) O 

      

 

 

 



  
 

VII 

 

Del 2 Allmäntillstånd: 
 

 

20   Hur mår du idag?  

  

 5 ( ) Utmärkt 

 4 ( )  

 3 ( ) Ok 

 2 ( )   

 1 ( ) Uruselt                   

 

 

 

21 Har du mycket stress privat? 

 

 5 ( ) Ja, hög grad 

 4 ( ) Ja 

 3 ( ) Ibland 

 2 ( ) Nej 

 1 ( ) Nej, aldrig 

 

 

 

22 Hur många timmars sömn fick du i natt? 

 

 Svar: __________________________ 

 

 

 

23 Hur många timmars sömn fick du natten innan? 

 

 Svar:___________________________ 

 

 

 

24 Känner du dig utvilad? 

 

 5 ( ) Ja, helt och hållet 

 4 ( ) Ja 

 3 ( ) Något 

 2 ( ) Nej 

 1 ( ) Nej, inte alls 

 



  
 

VIII 

 

25 Upplever du ditt arbete som stressande? 

  

 5 ( ) Ja, mycket 

 4 ( ) Ja 

 3 ( ) Ibland 

 2 ( ) Nej 

 1 ( ) Nej, inte alls 

 

 

26 Känner du att du har svårt att hinna med alla dina arbetsuppgifter? 

 

 5 ( ) Ja, mycket svårt 

 4 ( ) Ja 

 3 ( ) Ibland 

 2 ( ) Nej 

 1 ( ) Nej, inte alls 

 
  

27  Upplever du att det känns statiskt när du arbetar? (Att det känns ansträngande 

för musklerna när du arbetar i samma arbetsställning en längre tid.) 

 

 5 ( ) Ja, mycket 

 4 ( ) Ja 

 3 ( ) Ibland 

 2 ( ) Nej 

 1 ( ) Nej, inte alls 

 

 

28 Övriga kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 
5.1 Tack för Din medverkan 

  



  
 

IX 

 

Bilaga C Mätprotokoll 
 

Mätprotokoll till arbetsplatsbesök 
Arbetsplats:______________________   Initialer:______ 

 

Belysningsstyrka  Lux 

Läsfält  

Arbetsyta  

Infallande mot bildskärm  

Allmänt  

 

Luminans  cd/m2 

Bildskärmen  

Omfältet  

Periferi  

Fönster  

Mörkaste punkten i synfältet  

 

Blickvinkel till bildskärm:_______ 

Teckenstorlek:______mm 

Arbetsavstånd till bildskärm:________cm 

Typ av 

belsyning:_____________________________________________________________ 

Flimmer:_______________________________________________________________ 

 

Övriga rekommendationer: 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 



  
 

X 

 

Bilaga D Enkätsvar 

  

 



  
 

XI 

 

Bilaga E Enkätsvar efter 3 veckor 

 
 FRÅGA  1 9 

DELTAGARE    

1  7p 5p 

2  0p 4p 

3  0p 6p 

4  0p 4p 

5  3p 0p 

6  0p 4p 

7  0p 0p 

8  0p 3p 

9  8p 2p 

10  2p 4p 

11  2p 14p 

12  1p 0p 

13  5p 12p 

14  1p 4p 

  



  
 

XII 

 

Bilaga F Belysningsstyrka 

 
DELTAG

ARE 

BELYSNINGSS

TYRKA 

LÄSFÄLT 

 

BELYSNINGSS

TYRKA 

ARBETSYTA 

 

BELYSNINGSS

TYRKA 

INFALLANDE 

MOT 

BILDSKÄRM 

BELYSNINGSS

TYRKA 

ALLMÄNT 

1 560 300 460 230 

2 1000 730 330 150 

3 480 500 530 700 

4 1000 700 530 400 

5 900 500 130 130 

6 500 350 250 220 

7 390 600 200 110 

8 430 430 320 220 

9 730 730 540 390 

10 600 570 450 140 

11 1350 1120 730 520 

12 1000 940 490 300 

13 500 500 310 380 

14 950 830 350 500 

  



  
 

XIII 

 

Bilaga G Luminansförhållande 

 
DELTAGARE LUMINANSFÖRHÅLLANDE 

1 3,5:2,5:1 

2 3,3:2:1 

3 6,7:1:2,3 

4 2,6:1,8:1 

5 10:2:1 

6 7,4:4:1 

7 2:1:2 

8 7:3:1 

9 5,4:1,9:1 

10 3,3:3:1 

11 3,9:3,5:1 

12 8,8:5,9:1 

13 2,6:2,3:1 

14 7,8:2:1 

 

 
 

 

 

 

  



  
 

XIV 

 

Bilaga H Övriga mätningar 
 

 

 
DELTAGAR

E 

BLICKVINKEL 

TILL 

BILDSKÄRM 

TECKENSTORL

EK PÅ 

BILDSKÄRM 

(MM) 

ARBETSAVSTÅN

D TILL 

BILDSKÄRM 

(CM) 

FLIMMER 

FRÅN 

BILDSKÄRM & 

ARMATUR 

1 11° 3 78 Ja, nej 

2 20° 4 60 Ja, nej 

3 20° 2 82 Nej, ja 

4 10° 2 80 Ja, nej 

5 18° 3 64 Ja, nej 

6 20° 3 70 Ja, nej 

7 18° 3 78 Ja, nej 

8 17° 2 46 Nej, nej 

9 17° 3 70 Nej, nej 

10 22° 2 82 Nej, nej 

11 20° 3 80 Nej, ja 

12 17° 3 58 Nej, nej 

13 12° 3 84 Ja, nej 

14 12° 3 78 Ja, nej 
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