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Drygt 50 procent av dagens
bildskärmsanvändare anger be-
svär i nacke, skuldror eller ar-
mar; mest utsatta är kvinnorna.
En riskfaktor kan vara dator-
musen. Om musen placeras
utanför tangentbordet måste de
smalaxlade datoranvändarna
lyfta och vrida armen kraftigt
utåt. Idealet är att placera mu-
sen inom axelbreddsavstånd och
vila hela underarmen på bords-
ytan. För smalaxlade personer
kan ett kortare tangentbord
vara en lösning (Figur 1).

Fler och fler använder persondatorer
i sitt dagliga arbete. Sedan 1984 har Sta-
tistiska centralbyrån i sin arbetsmiljö-
undersökning följt datoranvändningen 
i Sverige [1]; 15 procent av både män
och kvinnor använde då persondatorer.
Idag har den siffran stigit till över 50
procent samtidigt som tidsandelen da-
toranvändning också ökat. I USA pekar
prognoser på att 60 procent av den för-
värvsaktiva befolkningen år 2000 kom-
mer att arbeta med persondator under en
väsentlig del av sin arbetstid. 

I samband med utvecklingen av da-
torprogram, bl a med s k fönsterteknik,
har användningen av nya styrverktyg, 
t ex datormus, blivit allt vanligare. Typ av
arbetsuppgift och datorprogram avgör
fördelningen mellan användningen av
tangentbord respektive datormus. Mus
används t ex 65 procent av datorarbets-
tiden vid arbete med grafik-/ritprogram
jämfört med 30 procent av tiden vid
ordbehandling [2].

Arbetsmiljöproblem vid datorarbete
har länge diskuterats. Ögonbesvär, hu-
vudvärk, trötthet, hudbesvär, olika psy-
kiska åkommor samt belastningsbesvär
från övre extremiteter, nacke och rygg

förekommer hos många användare [3].
Muskuloskeletala diagnoser som har
rapporterats kan grovt indelas i myalgi-
er, tendiniter/tendovaginiter och nerv-
entrapment [4-5]. 

Forskningen avseende sjuklighet i
rörelseorganen vid datorarbete har tidi-
gare varit inriktad främst på arbete med
tangentbord som huvudsakligt styr-
verktyg [6-9]. Dessa studier av
bildskärmsarbetare har påvisat sam-
band mellan symtom och sjuklighet i
rörelseorganen och arbetsorganisa-
tion/arbetsinnehåll, belastningsergono-
miska, psykologiska och sociala förhål-
landen samt individrelaterade faktorer
som ålder, kön, längd och vikt. 

Allmänt bildskärmsarbete 
kan ge belastningsskador
Den vetenskapliga litteraturen om

bildskärmsarbete och belastningsska-
dor har redovisats i en nyligen utkom-
men rapport, »Visual display unit work
and upper extremity musculoskeletal
disorders: A review of epidemiological
findings» [10]. En slutsats som  bekräf-
tas i denna litteraturgenomgång är att
människor som skriver vid tangentbord
minst fyra timmar om dagen löper dub-
belt så stor risk som andra att drabbas av
belastningsskador i hand och handled. 

Bildskärmsarbetare upprepar sam-
ma fingerrörelser om och om igen och
vidmakthåller därmed belastningen i
underarm och handled. Undersökning-
ar av belastningen i underarmens musk-
ler under arbete vid tangentbord visar
att den genomsnittliga aktiviteten i un-
derarmsextensorerna utgör ca 10–15
procent av deras maximala kapacitet,
medan underarmsflektorerna endast be-
lastas med ca 5 procent av sin kapacitet
[11]. 

Vidare tyder resultaten på att belast-
ningen ökar med ökad skrivhastighet.
Risken för utveckling av besvär i arm,
armbåge och hand/handled ökar därför
med tiden som ägnas åt bildskärmsar-
bete. 

Det finns också ett samband mellan
besvär från nacke/skuldror och antalet
arbetstimmar samt antalet år med
bildskärmsarbete. Förutom arbetets
varaktighet har man identifierat en rad
andra riskfaktorer, såsom obekväm ar-

betsställning och statiskt muskelarbete.
Ulnardevierad och extenderad handled
visar sig vara riskfaktorer för hand-,
handleds- och armbesvär, medan arbete
med lyftade armar och graden av hu-
vudböjning är riskfaktorer för nack-
och skulderbesvär [10]. 

Psykosociala faktorer och arbetsor-
ganisation verkar dock spela en större
roll för utveckling av symtom i
nacke/skuldra vid bildskärmsarbete. In-
tensivt inmatningsarbete, brist på varia-
tion av arbetsuppgifter, hög inmat-
ningshastighet (dvs hög repetitivitet)
och psykosociala faktorer (t ex stress),
liten möjlighet att själv påverka samt
användning av glasögon (särskilt bifo-
kala glas) visar också ett samband med
muskuloskeletala symtom [10]. 

Det är dock inte helt klart i vilken
omfattning symtomen är ett direkt re-
sultat av dessa faktorer eller om det
finns ett indirekt samband via ar-
betsställningar. Man kan t ex föreställa
sig att användning av glasögon påverkar
nackvinkeln och att arbetets varaktighet
och antalet pauser påverkar möjlighe-
ten till återhämtning. 

I en norsk doktorsavhandling [12]
påvisades ett samband mellan mentala
krav vid bildskärmsarbete och den mus-
kelbelastning som uppmättes vid arbe-
tet. Mentala krav som ökar muskelbe-
lastningen kan resultera i ett mindre va-
rierat aktivitetsmönster, vilket får ses
som ogynnsamt för kroppen. Det krävs
emellertid fler studier om hur olika ty-
per av mentala krav i kombination med
bildskärmsarbete påverkar muskelbe-
lastningen.

Se upp för musen!
Idag sker en mycket snabb utveck-

ling av nya datorstyrdon. Förutom tan-
gentbordet används styrdon som mus,
kula, penna, pekplatta. Även röststyr-
ning utvecklas nu i allt intensivare takt.
Publicerade artiklar om effekterna av
dessa styrdon avseende belastningsska-
dor är få, varför det inte varit möjligt att
dra långtgående slutsatser [10]. Belast-
ningsskador i hand, arm och nacke är
vanligare hos kvinnor än hos män. Or-
saken är fortfarande oklar. Tänkbara
förklaringar är att män och kvinnor to-
talt sett har olika arbetsuppgifter, att
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kvinnor gör mer hemarbete eller att
kvinnor har mindre kroppsvolym än
män. Hormonella eller fysiologiska för-
hållanden kan också spela roll. Kvinnor
och män som använder datorer i jobbet
och som har ungefär samma arbetsupp-
gifter drabbas i lika stor utsträckning av
belastningsskador [10].

CAD-arbete (computer aided de-
sign) har studerats i några undersök-
ningar runt om i världen. Vid CAD-ar-
bete används alternativt styrdon (främst
datormus) i mycket hög grad. I en om-
fattande studie av CAD-operatörer
framkom att de kvinnliga operatörerna
rapporterade mer besvär från nacke, ar-
mar och rygg än sina manliga kolleger
trots att alla hade liknande utbildning,
arbetsinnehåll och egenrapporterad fy-
sisk belastning (Tabell I) [13]. I en jäm-
förelse med läkarsekreterare hade
CAD-operatörerna högre frekvens be-
svär i övre extremiteterna [14]. 

Studien visade också att datormu-
sens placering på arbetsbordet och/eller
tiden med musanvändning verkade vara
riskfaktorer för belastningsbesvär i de
övre extremiteterna. Fler symtom rap-
porterades ju längre tid datormusen an-
vändes. Om musen var placerad utanför

ett »optimalt» område i förhållande till
ledernas naturliga rörelseomfång rap-
porterades också fler symtom.

Möblerna 
har inte anpassats
Datorarbetsplatsernas utformning

har inte utvecklats i samma snabba takt
som de alternativa datorstyrdonen.
Detta har inneburit att datormusen, ku-
lan osv inte fått plats på tangentbords-
skivan eller i brunnen på bordet avsedd
för tangentbordet, vilket medfört dåli-
ga arbetsställningar och extrema ledpo-
sitioner för axel, armbåge och hand
[15].

En dansk undersökning visade att
CAD-arbetet var karakteriserat av höga
syn-, koncentrations- och minneskrav
[16]. Arbetet utfördes i en relativt fast-
låst arbetsställning med många ensidigt
upprepade rörelser av överarm, arm-
bågsled, handled och fingrar. 

Genom att öka tempot vid standardi-
serat CAD-arbete stiger belastningen i
både skulder- och underarmsmuskula-
turen, medan producerat arbete i form
av antalet tecknade figurer inte ökar i
motsvarande grad. Vid en ökning av
precisionskravet skedde inte någon ök-
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Figur 1. Håll armen nära kroppen, dvs
undvik att ha den utåtroterad. Det finns
korta tangentbord för dem som inte är så
bredaxlade.

Figur 2. Kvinnorna arbetade med
uppdragen axel och bakåtförd oavlastad
arm när datormusen var placerad mitt
framför dem.

Figur 3. Männen arbetade med avlastad,
inåtroterad arm när datormusen var
placerad mitt framför dem, vilket speglar
en avspänd arbetsställning.
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ning av muskelaktiviteten; däremot no-
terades en produktivitetssänkning.

I en kanadensisk studie jämfördes
muskelbelastningen och arbetsställ-
ningarna vid olika sätt att använda da-
tormusen. Ett sätt var med under-
armsstöd, vilket minimerade den statis-
ka belastningen i såväl skuldrans som
underarmens muskulatur. Detta kan an-
tas minska risken för utveckling av be-
svär i arm och skuldror [17]. 

I en norsk undersökning fann man på
samma sätt en positiv effekt av under-
armsstöd [18]. 

Ett par svenska studier där bild-
skärmsoperatörer fick arbeta dels med
olika placeringar av datormusen på ar-
betsbordet, dels med datormus och
kula, och där man i båda fallen jämför-
de med avseende på preferens, muskel-
aktivitet och arbetsställningar, gav sam-
manfattningsvis följande resultat: 

Arbete med datormusen placerad till
höger om tangentbordet medförde kraf-
tig utåtrotation och abduktion av skuld-
ran; operatörerna föredrog en muspla-
cering på bordet där armen var så nära
en avspänd neutral position som möjligt
kombinerat med underarmsstöd. Arbe-
te med kula medförde mindre uppdrag-
na axlar och lägre skuldermuskelaktivi-
tet än arbete med mus; arbete med kula
medförde större handledsextension än
arbete med mus. Underarmsstöd mins-
kade muskelbelastningen i nacke/skul-
derregionen; en bordshöjd lägre än 0,03
m ovan armbågshöjd tillät arm- och
skulderstöd utan onödigt uppdragande
av axlarna. Könsskillnader i arbetstek-
nik uppmärksammades (Figur 2 och 3)
[19-20].

Med stöd av dessa undersökningar 
kan vi konstatera: 

• att heldags bildskärmsarbete, högin-
tensivt eller högrepetitivt bild
skärmsarbete och arbete med dåligt
utformade arbetsplatser är riskfakto-
rer för belastningssjukdomar. 
Vidare gäller 

• att arbete med datormus utförs i fast-

låsta arbetsställningar och att mus-
kelbelastningen har en statisk karak-
tär. Det finns inte tillräcklig möjlig-
het för variation, vilket är ogynn-
samt för kroppen och måste betrak-
tas som en betydande riskfaktor.

Framtidens 
bildskärmsarbetsplatser
Det finns idag många olika typer av

inmatningsverktyg. Datormusen till-
verkas i många olika former: telemet-
risk mus, mus utförd som ett lodrätt
handtag, mus som är mekaniskt förbun-
den med tangentbordet så att ett tryck på
t ex mellanslagstangenten utlöser ett
tryck på musen, samt pekplatta, kula
och penna. Precisionskravet vid arbete
med pekdon är generellt högt, vilket be-
tyder att arbetet ställer stora krav på fin-
motorisk koordinering samt stabilise-
ring av hand-/arm-/skulderområdet.

I vilken omfattning växlande mellan
användning av olika verktyg kan varie-
ra belastningen tillräckligt för att säkra
varierad muskelaktivitet vet vi ännu inte
tillräckligt mycket om.

Förutom de handoperativa styrdo-
nen är andra typer av inmatnings-
system under utveckling. Redan idag är
det möjligt att ersätta vissa funktioner
med ett system baserat på röstigenkän-
ning. Tekniken är inte så utbredd ännu,
men används till viss del i USA som av-
lastning för personer som fått belast-
ningsbesvär på grund av bildskärmsar-
bete. 

Det ger dock en stor belastning på
rösten om man skall tala till sin dator
åtta timmar om dagen, och de första
skadorna som följd av överbelastning
av stämbanden har redan rapporterats.
Begränsad användning av taligenkän-
ning kan dock vara en möjlighet för
framtidens bildskärmsarbete. 

Ett annat system som är under ut-
veckling är baserat på att markören (pi-
len) styrs av ögonrörelser.

Det anses dock troligt att den mer
traditionella datormusen kommer att

finnas kvar många år ännu. Det är ange-
läget att nya inmatningsverktyg utvär-
deras i praktisk verksamhet, bl a med
hänsyn till möjligheter att skapa mer va-
riation genom att skifta mellan olika ty-
per av inmatningsdon.

Det är inte sannolikt att problem med
arbetsrelaterade muskuloskeletala sjuk-
domar kan lösas enbart genom ny de-
sign av verktyg. Forskningen pekar på
att det krävs mer radikala grepp för att
säkra tillräcklig variation så att musk-
lerna inte överbelastas.

Strategier 
för för ebyggande av besvär
Det finns behov av en vetenskapsba-

serad förebyggande strategi inom det
informationsteknologiska området.
Problemen är stora och växande och
den målinriktade forskningen inom
området otillräcklig. En sådan förebyg-
gande strategi bör bestå av en kombi-
nerad forsknings- och informationsin-
sats. Det verkar finnas ett stort behov av
information, rådgivning och vägled-
ning.

Denna bör löpande baseras på de ak-
tuella kunskaperna inom området. Den
forskning som pågår kring musarbete är
mycket begränsad och finns i huvudsak
i de nordiska länderna samt i USA och
Kanada.

Aktuella studier 
En stor del av publicerade epidemio-

logiska undersökningar är tvärsnittsstu-
dier, där t ex besvärsfrekvenser för per-
soner som arbetar med datorarbete jäm-
förs med dem hos personer som arbetar
med andra arbetsuppgifter. Många av
dessa undersökningar innehåller inga
specifika exponeringsbeskrivningar;
vidare tillåter inte tvärsnittsstudier att
konklusioner om orsakssamband kan
dras. 

I den nyligen avslutade litteraturge-
nomgången [10] påpekades därför att
det i framtiden bör satsas mer på pro-
spektiva epidemiologiska undersök-
ningar som också omfattar mer detalje-
rade exponeringsmätningar. 

Prospektiva undersökningar är
framåtblickande studier där en given
grupp följs över tid. En sådan studie har
nyligen påbörjats i samarbete mellan
Arbetslivsinstitutet i Stockholm, yrkes-
medicinska enheten i Stockholms läns
landsting och yrkesmedicinska kliniken
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Göteborg.

Syftet är att identifiera och kvantifi-
era risk- och skyddsfaktorer för sjuklig-
het i övre extremiteterna och nacke
samt prestationsnedsättning vid da-
torarbete på grund av sådan ohälsa.
Särskild inriktning görs mot arbete med
datormus och andra datorstyrdon av
icke-tangentbordstyp. Användare vid
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Tabell I. Fördelning av rapporterade symtom från nacke, arm och rygg bland manliga och kvinn-
liga CAD-operatörer i två åldersgrupper [13].

Män, procent Kvinnor, procent

<45 år ≥45 år <45 år ≥45 år
(n=381) (n=94) (n=55) (n=12)

Nacke 24 19 40 25
Vänster skuldra 14 9 20 25
Höger skuldra 18 6 36 33
Vänster axel 4 5 11 8
Höger axel 7 5 22 0
Vänster ambåge 2 5 7 17
Höger armbåge 7 2 11 8
Vänster handled 3 3 4 8
Höger handled 6 3 11 0
Vänster hand/fingrar 3 4 6 8
Höger hand/fingrar 5 11 13 8
Rygg 26 21 38 17



många olika företag och organisationer
studeras. 

Datainsamlingen beräknas pågå un-
der hela 1998, varefter analyser och av-
rapportering kommer att ske.

Prior iterad forskning
Ett annat område som bör prioriteras

i framtiden är forskning som under kon-
trollerade förhållanden undersöker ef-
fekten av specifika exponeringar. Innan
arbetsrelaterade besvär och smärttill -
stånd uppstår pågår dock en lång rad
processer i kroppen. Kunskap om sam-
band mellan en specifik exponering vid
bildskärmsarbete/musarbete och dess
påverkan på kroppen är en nödvändig
förutsättning för förebyggande verk-
samhet. De faktorer i arbetsmiljön som
medför nedsatt funktion i rörelseorga-
nen utgör en risk för sjukdomsutveck-
ling. Följaktligen kan förebyggande av
besvär säkras endast genom att riskfak-
torer helt elimineras eller minimeras
under arbetet samt att tillräcklig tid för
återhämtning åstadkoms. 

Det är önskvärt att forskningen inom
detta område inriktas mot  bl a följande
aspekter: optimering av arbetets för-
läggning; variation i arbetet; arbetets ut-
förande; mjukvarudesign; psykosocial
påverkan; synbelastning; nya typer av
inmatningsverktyg; särskilt sårbara
grupper; möjliga långtidseffekter.

Några goda råd
• Försök att variera arbetsdagen. Byt

ställning ofta, byt mushand, stå och
sitt.

• Lås aldrig kroppen i en ställning,
även om den känns bra.

• Arbeta med armen naturligt nära
kroppen och låt underarmen vila mot
underlaget.

• Använd gärna kortkommandon.
Skall verksamheten köpa nya dato-
rer, försök få den dataansvarige att
påverka valet så att den mjukvara
som skall användas under många år
framöver också kan hanteras med
snabbkommandon eller med andra
inmatningsdon än datormusen, t ex
kula eller penna.

• Undvik utåtroterade axlar och för-
sök placera datormusen inom skul-
derbredden. Kan du välja mellan oli-
ka tangentbord, välj det smalast
möjliga så att datormusen kan place-
ras nära kroppsmedellinjen med
armbågarna intill kroppen.

• Slappna av och sträck ut kroppen.

• Ta fikapaus med arbetskamraterna,
även om du känner dig stressad.
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Summary

Avoiding the ‘mouse-trap’;
strain can be reduced by placing the
mouse within shoulder breadth

Lena Karlqvist

Läkartidningen 1998; 95: 3768-71

Somewhat more than 50 per cent of compu-
ter operators complain of problems in the neck,
shoulders or arms. A possible source of such
problems may be manipulation of the mouse.
Women are more susceptible than men, possi-
bly due to their smaller physical size and mus-
cle power. With the mouse placed to the side of
the keyboard, narrow-shouldered computer
operators must lift their arm and turn it sharply
outwards. It is preferable to place the mouse
within the span of the shoulders and rest the en-
tire forearm on the desk. A shorter keyboard
might be the answer for narrow-shouldered
people.
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