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Sammanfattning 
 
Enligt rapporter från Arbetsmiljöverket är arbetsrelaterade besvär som inte beror på 

arbetsplatsolycka vanliga inom trädgårdsnäringen. Orsakerna till besvären är huvudsakligen 

en följd av påfrestande arbetsställningar, korta upprepade arbetsmoment och tung manuell 

hantering. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vad trädgårdsmästare bör tänka på 

vad gäller belastningsergonomi för att minska risken för skador i sitt arbete. Sökningar 

gjordes i databaserna Medline via PubMed, ScienceDirect och Academic Search Elite med 

sökorden horticulture, gardening, agriculture, ergonomics, pruning, shoveling, stoop, lifting 

technique and musculoskeletal injuries.  

Resultatet visade att när det gäller lyftteknik och arbetsställningar bör man i möjligaste mån 

undvika att utföra dessa med en framåtböjd överkropp och raka ben. Denna kroppshållning 

visade sig vara sämre i jämförelse med andra tekniker och kroppspositioner med hänsyn taget 

till påfrestningsgraden av ländryggen. 

Även vid grävning finns per automatik ett starkt inslag av att luta sig fram med böjd 

överkropp med den följden att ryggen utsätts för krafter som kan vara skadliga. En stor del i 

detta har spadens utformning. En adekvat design på redskapet kan minska påfrestningen.  

Detsamma gäller inom beskärningsområdet. Utformningen av grensågar och sekatörer spelar 

en avsevärd roll i hur stor påfrestningen blir på muskler och leder i hand/arm och handled. 

Utöver ergonomisk formgivning är det också viktigt vid beskärningsarbetet att sekatören är 

bra slipad och att man även här tänker på arbetsställningen för att undvika onödig belastning.  
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1 Introduktion 
Detta arbete avhandlar belastningsergonomi och belastningsskador som kan uppkomma vid 

vanligt fysiskt arbete som utförs av en trädgårdsmästare. 

 

1.1 Bakgrund 

 
Definition av begrepp 
 
Benämningen trädgårdsmästare kan per definition beskrivas som en yrkeskategori med 

mycket stor spännvidd men får i detta examensarbete ses som en pseudonym för någon som 

utövar trädgårdsarbete av fysisk/praktisk karaktär. Enligt Andrén [1] kan de fysiska 

arbetsuppgifterna vid trädgårdsarbete bestå av exempelvis beskärning av träd och buskar, 

plantering, ogräsrensning och jordbearbetning. Den fysiska belastningen är då ofta 

påfrestande på kroppen och för att utveckla idéer om hur man kan minska påfrestningarna 

används teorier som ryms inom begreppet belastningsergonomi. 

Belastningsergonomi är en vetenskap som undersöker och beskriver hur arbetssällningar, 

arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar kroppens rörelseorgan, med 

andra ord muskler, senor, skelett, brosk, ledband och nerver. Dessa förhållanden kan 

exempelvis gälla arbetsplatsens utformning, verktyg och hur arbetet är organiserat. Även 

psykologiska och sociala förhållanden ryms inom begreppet. [2] 

Besvär från kroppens rörelseorgan som uppkommit till följd av arbetet brukar benämnas som 

belastningsskador och utgör 50 % av totalt rapporterade arbetsbesvär och är därmed den 

vanligaste orsaken till uppkomsten av dessa. [3] 

 

 

Arbetsrelaterade besvär inom trädgårdsnäringen 
 
Enligt statistiskt material från Arbetsmiljöverket och SCB [4] har 30,9 % av kvinnorna inom 

gruppen jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, fysiska arbetsrelaterade besvär som inte 

beror på arbetsplatsolycka. Detta kan sättas i relation till utfallet för samtliga sysselsatta 

kvinnor där genomsnittssiffran är 23,5 %. Motsvarande resultat för männen som man valt att 

placera i gruppen växtodlare inom jordbruk och trädgård är 29,5 % respektive 18,9 % [4] 

Dessa resultat för både män och kvinnor pekar på att arbete inom trädgård ligger klart över 

genomsnittet för vad som är normalt när det gäller arbetsrelaterade fysiska besvär.  
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Vanligt förekommande besvär uppgavs generellt komma från hals/nacke, rygg, axel/arm, 

hand/handled/fingrar, höftled/ben/knä. 

Davis och Kotowski [5] har konstaterat i en studie inom den amerikanska jordbrukssektorn 

som även den innefattar trädgårdsnäringen, att förutom skador på tidigare nämnda 

kroppsdelar är även fotskador vanligt förekommande.  

 

 
Orsaken till besvären 
 
Sammantaget för alla undersökta yrkesgrupper med tungt arbete i arbetsmiljöverkets 

undersökningar var orsaken till arbetsrelaterade besvär:  

- Påfrestande arbetsställningar 

- Korta upprepade arbetsmoment 

- Tung manuell hantering 

- Stress och andra psykiska påfrestningar 

- Besvärliga temperaturförhållanden [4] 

 

Vid utskiljning av trädgårdsnäringen är stress och andra psykiska påfrestningar mindre 

förekommande, däremot är de fysiskt förekommande arbetsuppgifterna riskfaktorer för 

belastningsbesvär. En rapport av Chapman och Meyer [6] om den amerikanska 

jordbruksnäringen visar också på att det fysiska arbetet är orsaken till besvären och att man 

prioriterat att bekämpa uppkomsten av dessa bland annat genom ergonomiska insatser. 

 

1.2 Problemformulering 
 
Trädgårdsmästarens arbetsuppgifter såsom beskärningsarbete, grävning, och att bära och lyfta 

tunga föremål kan vara ansträngande och föranleda en onödig belastning på kroppen. 

Det saknas studier som undersöker och sammanställer specifikt för trädgårdsmästaryrket 

vanliga problemområden vad gäller belastningsskador och belastningsergonomiska principer. 

Det är därför viktigt att belysa dessa frågor och genom det skapa möjligheter för hur man som 

trädgårdsmästare på ett bra sätt använder sin kropp och därmed ge en preventiv hjälp för 

yrkesgruppen när det gäller att minska belastningsskador i sitt arbete. 

Även kännedom om vilka redskap som finns och hur de är utformade för att underlätta arbetet 

och minska belastningsskador är viktigt i sammanhanget.  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vad trädgårdsmästare bör tänka på vad gäller 

belastningsergonomi för att minska risken för skador i sitt arbete.  

 

2 Metod 
 

2.1 Design 

Studien är en litteraturstudie och har en beskrivande design.  

 

2.2 Databaser 

De databaser som användes var de som ansågs kunna uppfylla syftet med litteraturstudien och 
var: Medline via PubMed, ScienceDirect och Academic Search Elite (se Tabell 1). 
 

2.3 Sökord  

De sökord som användes i olika kombinationer var: horticulture, gardening, agriculture, 
ergonomics, pruning, shoveling, stoop, lifting technique and musculoskeletal injuries. (se 
Tabell 1). 
 
 

2.4 Urvalskriterier 

Artiklarna som valdes ut skulle kunna svara på syftet med litteraturstudien. De skulle även 

vara vetenskapliga samt skrivna på engelska. 
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2.5 Utfall av sökningarna 

Tabell 1 visar en översikt av databas, sökord utfallet och antal valda artiklar i sökprocessen. 
 
 
Tabell 1.  Databas, sökord, utfall och antal valda artiklar 
 
Databas Sökord Utfall 

1980 - 2009 
Valda 
artiklar 

ScienceDirect Shoveling AND ergonomics AND 
gardening 

7 2 

ScienceDirect Horticulture AND musculoskeletal 
injuries 

20 5 

ScienceDirect Agricultural AND musculoskeletal 
injuries AND stoop 

13 2 

ScienceDirect Gardening tools AND ergonomics 70 1 

Medline via PubMed Pruning AND ergonomics 15 4 

Medline via PubMed 
 

Lifting technique AND stoop 25 5 

Medline via PubMed Shoveling AND ergonomics 5 2 

Academic Search Elite 
 

Agriculture AND ergonomics 21 1 

Manuell sökning     
7 

Totalt  176 29 
 
 
 

2.6 Valda källor 
 
Efter en översiktlig genomläsning av de 29 artiklar som preliminärt utsetts i sökprocessen, 

valdes till sist de artiklar ut som svarade på litteraturstudiens syfte.  17 artiklar exkluderades 

för att de inte var tillräckligt relevanta och inte kunde svara tillfredsställande på syftet. Kvar 

blev 12 artiklar som redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2. Översikt över slutligt valda källor till litteraturstudien samt artiklarnas kvalitetsbedömning 
 
Författare/
År 

Titel Design/Metod Undersöknings- 
grupp 

Dataanalys Kvalitets- 
bedömning 

Bazrgari B. 
et al 2006  

Analysis of squat 
and stoop 
dynamic liftings: 
muscles forces 
and internal 
spinal loads 

Kvantitativ kvasi-
experimentell studie i 
laboratoriemiljö. 3D bild 
av kroppshållningen 
skapades med hjälp av 
LED-markörer och 
kamera 

15 personer utan 
ryggbesvär 

Statistik 
analys 
ANOVA 

Medel 
 
Kommentar: 
Hade kunnat 
kompletteras 
med EMG för 
mätning av 
muskelaktivitet 

Bridger R. 
et al 1998 
 

Spade design, 
lumbar motions, 
risk of low-back 
injury and 
digging posture 

Kvantitativ experimentell 
studie i laboratoriemiljö.  
LMM (lumbar motion 
monitor) – ländryggens 
rörelse 
Lidokas - Tryckplatta som 
mäter kraften mot 
underlaget 

3 personer. Alla 
utan 
ländryggsbesvär 
Ingen hade 
erfarenhet av att 
gräva 

Statistisk 
analys 
Pearson`s 
correlation 

Medel 
 
Kommentar:  
Hög validitet av 
mätutrustning. 
Kunde ha haft 
fler deltagare 

Chang S  et 
al 1998 
 

Ergonomic 
evaluation of the 
effects of handle 
types on garden 
tools 

Kvantitativ experimentell 
studie i laboratoriemiljö. 
EMG – muskelaktiviteten 
Gripkraft  
Upplevd påfrestning – 
Borgs skala 
Kapacitet – kg sand/minut 

10 personer Statistisk 
analys 
ANOVA 

Hög 
 
Kommentar: 
Validitet på 
mätutrustningen 
var tillräcklig 
för studiens 
design. Kunde 
dock bara  mäta 
kapaciteten på  
spaden, inte på 
krattan och på 
ogräshackan 

Faucett J. et 
al. 2005 
 

Rest break 
interventions in 
stoop labour 
tasks 

Kvantitativ experimentell 
studie: Cross-over design. 
Fältstudie. 
Kroppsdiagram med 
färger som anger typ av 
besvär. 6-gradig 
smärtskala. 
Produktivitetsmätning av 
hur många träd som 
ympades 
 

33 fruktträds 
arbetare 
Varav hälften var 
kontrollgrupp 
 

Statistik 
analys 
ANOVA 

Hög 
 
Kommentar: 
Bra design 
(cross-over) 

Freivalds 
A. 1986 
 

The ergonomics 
of shovelling and 
shovel design – 
an  

Kvantitativ kvasi-
experimentell studie i 
laboratoriemiljö. 
Syreupptagningsförmågan 
Påfrestning på ryggen 
beräknades efter en 3-d 
modell med foton- 
Biomechanical strength 
prediction model 
subjectiva bedömningar 
med Borgs skala för 
rankningar. 
Grävkapaciteten – 
kg/sand som grävdes 

8 personer Statistisk 
analys 
ANOVA 

Hög 
 
Validitet på 
mätutrustningen 
var tillräcklig 
för studiens 
design 
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Författare/
År 

Titel Design/Metod Undersöknings- 
grupp 

Dataanalys Kvalitets- 
bedömning 

Freivalds A 
och Kim Y. 
1990 
 

Blade size and 
weight effects in 
shovel design 

Kvantitativ experimentell 
studie i laboratoriemiljö. 
Syreupptagningsförmågan 
Hjärtfrekvensen 
Upplevd påfrestning med 
Borgs skala 
Kapacitet kg sand/min 

5 personer Statistisk 
analys 
ANOVA 

Medel 
 
Kommentar: 
hög validitet på 
mätutrustning, 
kunde ha 
utökats med 
mätning av 
påfrestning på 
ländryggen 

Jin S et al 
2009 
 

Biomechanical 
evaluation of 
postures 
assumed when 
harvesting from 
bush crops 

Kvantitativ Experimentell 
studie i laboratoriemiljö.   
EMG – muskelaktiviteten 
Utrustning för mätning av 
ryggradens böjning i två 
plan 
Tidtagarur användes vid 
produktivitetsmätning 
 
 
 

9 personer utan 
ryggproblem 

Statistisk 
analys 
ANOVA 
MANOVA 

Hög 
 
Kommentar: 
Bra design och 
procedurbeskriv
ning. 

Kingma I. 
et al. 2006 
 

Can low back 
loading during 
lifting be 
reduced by 
placing one leg 
beside the object 
to be lifted 

Kvantitativ experimentell 
studie i laboratoriemiljö. 
3D-metod genom en 
kombination av EMG 
(electromyography) för 
mätning av 
muskelaktivitet, 
tryckplatta i golvet samt 
mätpunkter på kroppen 
för beräkning av 
kroppshållningen 

12 personer. Statistik 
analys 
ANOVA 

Hög 
 
Kommentar: 
Validitet på 
mätutrustningen 
var tillräcklig 
för studiens 
design 

Mirka G. et 
al 2008 
 

An evaluation of 
arborist 
handsaws 

Kvantitativ experimentell 
studie i laboratoriemiljö. 
EMG – muskelaktivitet 
Kamera – 
handledsposition 
tidtagning – sågkapacitet 
subjektiv bedömning – 
rankning 1 - 6  

18 personer 
Ingen var 
professionell 
användare av 
grensågar 

Statistisk 
analys 
MANOVA 
ANOVA 
Turkey- 
kramer post 
–hoc 
analysis 

Hög 
 
Kommentar: 
Hög validitet på 
mätutrustning, 
hög 
trovärdighet i 
data analysen: 
tre olika nivåer 
för att 
säkerställa 
statistisk 
signifikans 

Roquelaure 
Y. et al. 
2001 
 

Transient Hand 
Paresthesias in 
Champagne 
Vineyard 
Workers 

Kvantitativ komparativ  
Enkät 

537 arbetare på 
vinodlingar  

Statistisk 
analys  
Chi – square 
För 
beräkning av 
p-värde  

Medel 
 
Kommentar: 
lite för många 
parametrar i 
frågeformuläret 
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Författare/
År 

Titel Design/Metod Undersöknings- 
grupp 

Dataanalys Kvalitets- 
bedömning 

Roquelaure 
Y. et al 
2004 
 

Biomechanical 
assessment of 
new hand-
powered pruning 
shears 

Kvantitativ experimentell 
studie i fält.  
EMG – muskelaktivitet 
Handledsrörelser mättes 
med elektrisk goniometer 
som synkades med EMG 
mätningen. 
 

4 högerhänta och 
erfarna vinodlare 

Statistisk 
analys  
T-test 

Medel 
 
Kommentar: 
bra design och 
hög validitet på 
mätutrustning 
men för få 
deltagare. 

Wakula J. 
1999/2000 
 

Ergonomic 
analysis of 
grapevine 
pruning and wine 
harvesting to 
define work and 
hand tools design 
requirements 

Kvantitativ kvasi-
experimentell.  
HTWAM – 
mätinstrument för 
utvärdera handverktyg  
OWAS – verktyg för 
analys av arbetsställningar 
EMG - 
muskelaktivitetsmätning 

2 personer Statistik 
analys 

Medel 
 
Kommentar: 
Bristande 
dokumentation 
av metod och 
resultat i vissa 
delar. 
Hög validitet på 
mätmetoderna 

 
 
 
 

2.7 Dataanalys 
 
De slutligt valda 12 artiklarna som kunde svara på syftet lästes igenom ingående ett antal 

gånger. Artiklarnas resultat skrevs ned i tabell och löpande text under arbetets gång. 

Artiklarnas kvalitetsbedömning har gjorts utifrån Forsberg och Wengströms [7] kriterier för 

kvalitetsvärdering där graderingen är: hög kvalitet, medel eller låg kvalitet (se Tabell 2). 

Enligt samma källa bör artiklar med låg nivå inte tas med i en litteraturstudie. 

 
 

2.8 Forskningsetiska överväganden 
 
Eftersom detta var en litteraturstudie och kriterierna var att de artiklar som skulle användas 

var vetenskapliga förutsattes det att eventuella forskningsetiska överväganden redan hade 

gjorts av artiklarnas ursprungliga författare. Urvalet och granskningen av artiklarna har endast 

gjorts med objektivitet utifrån syftet med litteraturstudien. 
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3 Resultat 
 
Resultatet redovisas kortfattat i tabell 2 nedan och därefter i löpande text under rubrikerna 
lyftteknik, arbetsställning, grävning, och beskärning. 
 
 
Tabell 3. Summering av författare, syfte och resultat 
 
Författare/År Syfte Resultat 
Lyftteknik 
Bazrgari B. et al 2006 [8] Jämförande studie mellan två olika 

lyfttekniker; framåtböjd och 
huksittande, vad gäller muskelkraft 
och belastning på ryggraden 

Framåtböjd lyftteknik med raka 
ben var mer påfrestande än 
huksittande lyftteknik med böjda 
ben och rak rygg. 

Kingma I. et al. 2006 [9] Att undersöka om en lyftteknik 
med ett ben placerat på sidan om 
föremålet kan minska belastningen 
på ländryggen vid lyft från marken. 

Huksittande lyftteknik förordades 
förutom vid lyft av bred låda då 
teknik med ena benets fot på sidan 
och det andra benets knä på 
marken bakom lådan 
rekommenderas. Både teknikerna 
utföres med rak rygg. 

Arbetsställning 
Faucett J. et al. 2005 [10] Studera effekten av intervention i 

form av paus från arbete i 
framåtböjd position för att minska 
muskuloskeletala besvär vid 
ympningar av citrusträd 

Vid införande av 5 minuterspauser 
minskade muskuloskeletala besvär 
och trötthetssymptom signifikant i 
försöksgruppen 

Jin S. et al 2009 [11] Jämförelse av arbetsställningar vid 
av skörd paprikor och utvärdering 
av ett ergonomiskt hjälpmedel  

Knästående utan hjälpmedel gav 
minst framåtböjning och 
sammantaget minst påfrestning på 
ryggen. Påfrestningen av 
ländryggen vid framåtböjd position 
med raka knän var över 
gränsvärdet för vad som är 
skadligt. Knä hjälpmedlet gav för 
stor framåtböjning och för låg 
produktivitet för att vara bra för 
ändamålet.  

Grävning 
Bridger R. et al 1998 [12] Jämförande studie av grävning med 

en vanlig spade och en spade med 
ett extra påmonterat handtag med 
fokus på risken  för 
belastningsbesvär i ländryggen 
samt kroppshållning under 
grävningen 

Det extra handtaget gav en 
signifikant mer upprätt 
arbetsställning i momentet för 
framåtböjning än grävningen utan 
extra handtag och bedömdes som 
säkrare i riskanalysen för 
ländryggsbesvär.  

Freivalds A. 1986 [13] Jämförande studie av ergonomi 
under grävning och hur grävningen 
påverkas av bladet på spadens 
vinkel och design i övrigt 

0 graders vinkel på bladet gav mest 
påfrestning på ländryggen i och 
med den djupa framåtböjningen 
som krävdes.  16 och 32 grader var 
de mest optimala vinklar vid 
energiåtgång och på frestning på 
ländryggen sammantaget. I fråga 
om övrig design var kort skaft på 
spaden sämst när det gällde både 
energiåtgång och påfrestning på 
ländrygg 

 8



Författare/År Syfte Resultat 
Freivalds A och  Kim Y. 1990 [14] 
 

Studie av hur spadens storlek och 
tyngd påverkar skottning 

Ett relativt stort blad med låg vikt 
var bäst vid skottning med hänsyn 
taget till graden av uttröttning och 
effektivitet.  

Chang R. et al 1998 [15] Utvärdering av ergonomisk effekt 
av olika handtag på 
trädgårdsredskap 

”Ruggad” yta på handtaget gav 
mest grepp och var mest effektiv. 
Även påverkan på hjärtfrekvensen 
var positiv. 

Beskärning   
Mirka G. et al 2008 [16] Utvärdering av grensågars design, 

och dess påverkan på användaren 
ur ett ergonomiskt perspektiv   

Ju högre man sågade desto mer 
muskelpåverkan. En såg med kort 
böjt skaft gav minst påfrestning på 
handleden vid sågning i den högre 
höjden. Effektivast och subjektivt  
bedömd som bäst var en såg med 
kort böjt handtag, fast blad och 
stora eller fina tänder 

Roquelaure Y. et al. 2001 [17] Att utröna om det fanns ett 
samband mellan beskärning med 
sekatör och  
domningar i handen 

Beskärning med elektrisk sekatör 
gav signifikant mindre domningar 
än med manuell sekatör. 
Domningar i händerna var 
signifikant mer vanligt hos de som 
slipade sekatören med traditionell 
våt slipning med bryne. Dessa 
sekatörer var ”slöare” och krävde 
mer kraft för att beskära med. 
Traditionell slipning krävde  
troligtvis mer av användaren för att 
få ett bra resultat.  

Roquelaure Y.  et al.2004 [18] Bedöma graden av  
muskelaktivitet, effektiviteten och 
påverkan på hand-handled  vid 
beskärning med en sekatör med ny 
design i jämförelse med en 
referenssekatör 

Muskelaktiviteten var signifikant 
mindre och handleden hade en mer 
neutral position i det vertikala 
planet med den ergonomiskt 
utformade sekatören som var 
utrustad med roterande undre 
skänkel, 17 graders vertikal vinkel 
och 7 graders sidovinkel på 
skärhuvudet. Effektiviteten var inte 
signifikant bättre med någon av 
sekatörerna.  

Wakula J. 1999/2000 [19] Jämförande studie mellan olika 
sekatörer och analys av beskärning 
och skördearbete på 
vindruvsodling  för att specificera 
hur verktygen skall designas för att 
minska belastningsskador 

Sekatörer med rörligt mothåll var 
mindre påfrestande på hand-
handled.  En roterande undre 
skänkel gav något mindre 
påfrestning i momentet att öppna 
och stänga sekatören. Trycklufts 
sekatörer var mest effektiva om 
man bara ser till produktiviteten. 
Samtidigt var de tre gånger så 
tunga som de vanliga sekatörerna 

 
 
 
 
 
 
 

 9



 

3.1 Lyftteknik 

 
Bazrgari, Shirazi-Adl och Arjmand [8] visade med en studie att påfrestningen på ländryggen 

både för muskler och ryggrad var signifikant större vid framåtböjt lyft med raka ben i 

jämförelse med huksittande lyft med knäna böjda och rak rygg (se figur 1). Studien utfördes 

för att se vilken lyftteknik som är att rekommendera när det gäller att minska belastningen på 

bålens muskulatur och ryggrad. Försöket utfördes med en vikt på 180 N i handen, från 20 cm 

höjd på golvet till stående. Resultatet visade att med en vikt i handen gav framåtböjt lyft 28 % 

större påfrestning på ländryggen. Försöket utökades med att vikten hölls 88 mm närmre 

kroppen. Även med denna förändring var framåtböjt lyft mer påfrestande på ländryggen. [8] 

 

 
Figur 1.  Jämförelse av lyftteknik: 
a) framåtböjt lyft b) huksittande lyft. 
 

 

I en liknande studie som gick ut på att lyfta en låda från två marknivåer av Kingma, Faber, 

Bakker och Van Dieen [9] utökades jämförelsen av lyfttekniker med två ytterligare tekniker: 

- Lyft med en fot på sidan om lådan, den andra foten bakom lådan, böjda knän och rak 

rygg 

- Lyft med ena benets fot på sidan om lådan, det andra benets knä på marken bakom 

lådan med rak rygg 

Förutom de tidigare nämnda: 

- Framåtböjt lyft med raka ben 
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- Huksittande lyft med böjda knän och rak rygg 

Lådan skulle lyftas från två marknivåer; 5 cm och 29 cm. Dessutom fanns lådan i två 

storlekar; 20 och 60 cm bred. Båda vägde 20 kg. Vid framåtböjning och vid huksittande skulle 

den 20 cm breda lådan lyftas mellan fötterna och den bredare med fötterna bakom lådan.  

Studiens hypotes var att det skulle vara skonsammare för ryggen att sätta en fot på sidan av 

lådan eftersom man då skulle lyfta närmare kroppen, men att vid lyft av den bredare lådan 

skulle detta ge ett asymmetriskt, sämre lyft.  

Den lyftteknik som resulterade i högst påfrestning på ryggen varierade beroende på lådans 

bredd och höjd över marken, men belastningen var signifikant störst vid alla tekniker när den 

breda lådan skulle lyftas från den lägsta nivån eftersom dessa lyft gav en djupare 

framåtböjning av överkroppen. Studiens signifikanta slutsatser var att man bör undvika att 

lyfta lådor som är breda direkt från marken, att mindre lådor som kan placeras mellan fötterna 

bör lyftas med huksittande lyftteknik med böjda ben och rak rygg samt att om man måste lyfta 

en bred låda från marken kan man i stället för huksittande lyft, använda tekniken med ett knä 

bakom och en fot på sidan av lådan för att minska påfrestningen på ryggen.[9] 

 
 

3.2 Arbetsställningar 

Faucett, Meyers, Miles, Janowitz och Fathallah [10] genomförde en studie för att se om en 

paus på fem minuters vila under varje arbetstimme kunde minska belastningsbesvär vid 

ympning av citrusträd. Arbetsuppgifterna i trädodlingen bestod av ympning av 18 cm höga 

citrusträd och utfördes till stora delar i framåtböjd position. Två arbetare ympade varje trä; en 

skar ett exakt snitt på mini-trädet, den andra satte in knoppen som skulle ympas och band fast 

den. I en ergonomisk analys av arbetsuppgiften kunde man se att den bestod av: 

- Knästående under en lång tid. 

- Högrepetitiva griprörelser med händer för att göra snitt, sätta in knoppar och binda fast 

knoppen.  

- Framåtböjning av överkroppen upp till 80 graders vinkel och samtidig rotation av 

kroppen upp till 15 grader.  

- Armarna höjda till 90 grader.  

- Nacke, bål och ben böjda i statiska positioner upp till två timmar. 

Muskuloskeletala besvär minskade signifikant i försöksgruppen som fick fem minuters 

pauser, likaså trötthetssymptomen. Produktiviteten var konstant. [10] 
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Även i en annan undersökning var syftet att se hur man kunde minska framåtböjningen och 

därmed belastningen i ländryggen. Studien av Jin, McCulloch och Mirka [11] som simulerade 

skördearbete av paprikor, utfördes i laboratoriemiljö och jämförde arbetsställningar för att se 

om ett hjälpmedel vid knäsittande arbete kunde minska påfrestningen på ländryggen. 

Arbetsställningarna som jämfördes var:  

- framåtböjd överkropp med raka knän 

- sittande på huk med böjda knän 

- fullt knäsittande med båda knäna i marken 

- knäsittande på knästöd (hjälpmedel) 

”Skördearbetet” utfördes vid en uppbyggd ställning med ”papperspaprikor” där avståndet, 

horisontellt och vertikalt, varierade till det som skulle plockas.  

Knästödet vid knäsittande var konstruerat för att minska trycket på knä och anklar. Storleken 

på knäskydden var 36x20x20 cm, de var formgjutna för att passa knän och sattes fast med 

band runt benen för att användaren lätt skulle kunna förflytta sig med dem.  Hjälpmedlet 

gjorde att man kom upp 16 cm från marken. I jämförelse mellan knäsittande med och utan 

stöd genererade stödet mer framåtböjning troligtvis för att man satt högre och visade sig 

därför inte vara något bra skydd för ländryggen i denna arbetsuppgift. 

Vanligt knäsittande gav signifikant minst påfrestning i ländryggen, eftersom framåtböjningen 

var minst. Däremot var påfrestningen större vid sidoböjning under knäsittande både med och 

utan hjälpmedel i jämförelse med de andra arbetsställningarna. Produktivitetsmätning visade 

att knäsittande med stöd var signifikant minst produktivt. Framåtböjd position och huksittande 

var mindre påfrestande för musklerna. Påfrestningen på ryggradens senor, ligament, diskar 

och muskler sammantaget var däremot dubbelt så hög för den framåtböjda positionen jämfört 

med huksittande och knäsittande med stöd. Jämfört med knäsittande utan stöd var 

påfrestningen sammantaget 5 gånger så stor i framåtböjd position och gav vid mätningen 

utslag som visade på påfrestning på nivåer som är över gränsvärdet för vad som kan ge skador 

på strukturer i ryggraden. [11] 

 

 

3.3 Grävning 

En studie där man jämförde grävning med en vanlig spade och en spade med ett extra handtag 

gjordes av Bridger och Sparto [12] för att se vilken påverkan spadens design hade på 

kroppens hållning under grävningen och på risken för skador i ländryggen. Det extra 
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handtaget monterades på skaftet på en vanlig trädgårdsmästarspade och kunde vridas i två 

lägen, handflatan nedåt och handflatan uppåt. I studien delades grävningen in i olika stadier: 

framåtböjning, grävning, lyft, vända, transportera och vända tillbaka för att gräva på nytt. Det 

poängterades dock att grävningen är en dynamisk aktivitet som pågår hela tiden och att 

momenten överlappar varandra. En riskanalysmodell för belastningsskada i ländryggen 

användes vilken bedömde framåtböjningen som det mest riskfyllda momentet. 

Grävkapaciteten var ungefär lika stor vid alla tre spadförsöken, handtaget med handflatan 

uppåt var dock något sämre än de andra. Spaden med de båda extra handtagen gav en 

signifikant mer upprätt arbetsställning och i riskanalysen var de säkrare i momentet för 

framåtböjning än grävningen utan extra handtag. Trots reducering i framåtböjning bedömdes 

ändå risken vara hög för skador.  

I den rotationsrörelse som fanns i sidled under grävningens transportmoment var spaden med 

extra handtag sämre än spaden utan extra handtag. I riskanalysen bedömdes detta moment 

dock som en rörelse med låg risk för skador. I en inbördes jämförelse av extrahandtagets två 

olika positioner fanns inga signifikanta skillnader. 

En sekundär analys under grävningen gjordes också av övriga kroppsdelar, vilket visade att 

böjning av fot och knä var mindre med de extra handtagen än utan, som en direkt följd av den 

minskade framåtböjningen. [12] Freivalds [13] gjorde en liknande studie på hur spaden skulle 

designas bäst för att minska påfrestningen på ländryggen. De olika parametrarna för spade 

man ville undersöka var: dels bladets vinkel och dels en övrig jämförelse mellan 6 spadar som 

var designade på olika sätt. Försöket hade två moment, det ena bestod i att skotta sand från 

golvet ned i en tunna, det andra i att gräva ned spaden i en sandhög, lyfta en full spade och 

vända tillbaka den i hålet som vid kultivering av jorden vid trädgårdsarbete. 0 graders vinkel 

på bladet gav signifikant mer belastning på ländryggen än de andra eftersom den orsakade en 

djup framåtböjning av överkroppen. Vinklarna 0 grader och 48 grader var signifikant mindre 

effektiva än vinklarna 16 och 32 grader vad gällde energiåtgång, förmodligen för att det var 

svårare att kontrollera spadens last vid 48 grader, vilket gav en hög energikostnad. När det 

gällde övrig design på spade, var kortskaftad spade den med signifikant mest energiåtgång 

och belastning på ländryggen. Vid en subjektiv bedömning av deltagarna i försöket upplevdes 

den också som sämst för skuldror, armar och ländrygg. Sammantaget i studien var 

rekommendationerna för design av spade: 32 graders vinkel på bladet som genererade en 

relativt upprätt arbetsställning i kombination med låg energiåtgång. Övriga rekommendationer 

var långt skaft, stort fyrkantigt blad för skottning och runt blad för grävning. [13] Resultatet i 

ytterligare en studie på samma tema av Freivalds och Kim [14] men som endast studerade 
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graden av uttröttning och effektiviteten vid att skotta med 4 olika spadar: en tung vanlig 

trädgårdsspade, en specialdesignad trädgårdsspade med låg vik, en skottningsspade och en 

skottningsspade med större blad, visade att för stort blad eller för tung spade ökade graden av 

uttröttning och minskade effektiviteten. För litet blad minskade effektiviteten. Ett relativt stort 

blad med låg vikt var bäst att skotta med [14] Även skaftets material och yta har betydelse vid 

utformningen av trädgårds redskap som spadar, krattor och ogräshackor. Detta visar en studie 

av Chang, Park och Freivalds [15] i vilken man jämförde skaft av tre olika material och olika 

ytskikt. Trä, glasfiber slät yta och glasfiber med ”ruggad yta”. Den ruggade ytan som gav 

mest grepp var signifikant bäst när det gällde att ha kontroll över redskapet och hindrade 

redskapet att glida ur händerna vilket gav positiva effekter på effektiviteten och deltagarens 

hjärtfrekvens. [15] 

 

3.4 Beskärning 

En jämförande studie av 6 olika grensågars design med fokus på muskelaktiviteten, 

effektiviteten, handledens position och den subjektiva bedömningen från deltagarna 

genomfördes av Mirka, Jin och Hoyle [16] Sågarna hade fina eller stora tänder, korta eller 

länga skaft, böjda eller raka skaft, fasta blad eller var hopfällbara. I studien tog man även 

hänsyn till höjden på grenen som sågades: armbågshöjd, brösthöjd och nyckelbenshöjd. Man 

kunde inte påvisa några signifikanta skillnader mellan sågarna med hänsyn till 

muskelaktiviteten.  

Höjden på sågningen ökade signifikant muskelaktiviteten generellt hos alla sågar. 

Handledens vinkelrörelse ökade med höjden man sågade, men var mer neutral med en såg 

med böjt handtag.  Effektivast var en såg med kort böjt handtag, fast blad och stora eller fina 

tänder. Det var också vad deltagarna rankade som de bästa egenskaperna vid subjektiv 

bedömning. [16] Ett annat verktyg som används vid beskärning är sekatören. Roquelaure, 

Gabignon, Gillant, Delialieux, Ferrari, Méa, Fanello och Penneau-Fontbonne [17] ville se om 

det fanns något samband mellan beskärning med sekatör och domningar i handen. Man ställde 

frågor till deltagarna i undersökningen om bland annat vilken sekatör de använde och hur den 

slipades. Inget signifikant bevis kunde påvisas för att man fick domningar i händerna av 

sekatören, men de som använde elektrisk sekatör löpte mindre risk för domningar. Domningar 

i händerna var signifikant mer vanligt hos de som slipade sekatören med traditionell 

våtslipning med bryne. Traditionell slipning var signifikant kopplat till fler slipningar/dag. I 

artikeln menar man att traditionell slipningen ger mer belastning, troligtvis på grund av att 
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användaren inte är tillräckligt skicklig på att slipa sin sekatör med denna metod. Ett skarpt 

blad krävde mindre kraft att klippa av grenarna med. Denna teori skulle i slutändan ge mer 

domning i händerna med ett slött blad som vanligtvis var slipat med traditionell slipning. [17] 

Handleden hade i en annan studie av Roquelaure, Dèspagnac, Delamarre och Penneau-

Fotbonne [18] en signifikant mer neutral position och muskelaktiviteten var signifikant 

mindre med en ergonomiskt utformad sekatör som var utrustad med roterande undre skänkel, 

17 graders vertikal vinkel och 7 graders sidovinkel på skärhuvudet för att minska 

handledsrörelserna vid beskärning i jämförelse med en referenssekatör av vanlig typ, 0 

graders vinkel på skärhuvudet och med fast undre skänkel (se figur 2). 

Beskärningshastigheten skiljde sig inte mellan de båda sekatörerna. [18]  

 

 

 
Figur 2 Visar studiens två olika sekatörer. 
a) ergonomisk sekatör med roterande undre skänkel b) referenssekatör. 
 

 Enligt en studie av Wakula, Beckman, Hett och Landau [19] gav sekatörer med rörligt 

mothåll som använde en skärande princip, mindre påfrestning på hand-handled än sekatörer 

med ett fast mothåll. En sekatör med roterande undre skänkel gav mindre påfrestning i 

momentet att öppna och stänga. Tryckluftssekatörerna var 30 % mer effektivare om man 

endast såg till produktiviteten, den var dock tre gånger tyngre än de andra sekatörerna i 

studien vilket skulle kunna leda till andra belastningsproblem som en följd av den tunga 

statiska påfrestningen. [19] 

 15



4 Diskussion 
 
 

4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet i denna litteraturstudie visar att när det gäller lyftteknik och arbetsställningar 

bör man i möjligaste mån undvika att utföra dessa med en framåtböjd överkropp och raka ben. 

Eftersom denna kroppshållning visat sig vara sämre i jämförelse med andra tekniker och 

kroppspositioner med hänsyn taget till påfrestningsgraden av ländryggen. 

Även i grävningsmomentet finns per automatik ett starkt inslag av att luta sig fram med böjd 

överkropp med den följden att ryggen utsätts för krafter som kan vara skadliga. En stor del i 

detta har spadens utformning. Genom att även beakta redskapets beskaffenhet kan 

påfrestningen minskas.  

Detsamma gäller vid beskärningsarbete. Utformningen av grensågar och sekatörer spelar en 

avsevärd roll i hur stor påfrestningen blir på muskler och leder i hand/arm och handled. 

Förutom ergonomisk formgivning är sekatörens slipning viktig.  En slö sekatör har en negativ 

effekt och kan leda till en onödig påfrestning. Utöver redskapet bör man tänka på 

arbetsställningen. Belastningen vid beskärning påverkas av hur högt man håller armarna i 

luften; ju högre desto större muskelpåverkan.  .   

 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vad trädgårdsmästare bör tänka på vad gäller 

belastningsergonomi för att minska risken för skador i sitt arbete.  

 

Lyftteknik 
 
Enligt arbetsmiljöverket [4] utför 31,6 % av kvinnorna i sektorn för jordbruk, trädgård, 

skogsbruk och fiske, och 37,7 % av männen i motsvarande gruppering växtodlare inom 

jordbruk och trädgård lyft på minst 15 kg flera ggr/dag. Detta visar på att tunga lyft är en 

viktig del att fokusera på när det gäller belastningsergonomi inom trädgårdsnäringen. 

Det har gjorts en hel del studier som vill ge bevis för den bästa lyfttekniken, vilket man kan se 

i review artiklar av van Dieen, Hoozemans och Toussaint [20] eller Burgess-Limerick. [21] 
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Dessa sammanställningar av tidigare studier pekar inte entydigt på någon speciell teknik som 

den bäst fungerande i alla situationer, tvärtom förespråkar man mer forskning på området.  

I den relativt nyligen gjorda jämförelsen mellan de två huvudteknikerna av Bazrgari [8]; 

framåtböjd och huksittande, blev resultatet emellertid att den huksittande lyfttekniken var 

mindre påfrestande för ryggen. Denna studie var dock gjord med lyft med en vanlig vikt 

anpassad för att greppa och lyfta med i handen. Det var ett rent lyft där inget specifikt föremål 

lyftes som kunde påverka undersökningens mätdata. I studien av Kingma [9] tillkom fler 

lyfttekniker och dessutom det mest intressanta, ett verkligt föremål, en låda i varierande 

storlek och placerad på två olika höjder över marknivå. Även i denna studie förordades 

huksittande lyftteknik men när ytterligare parametrar tillkom visade det sig att lyft av bred 

låda kan utföras bättre med en annan lyftteknik.  Dock ingick rak rygg också i denna teknik. 

Med detta i åtanke detta bör man ta hänsyn till det föremål man ska lyfta och ibland använda 

alternativa lyfttekniker, men tänka på att hålla ryggen så lodrät som möjligt. 

På senare tid har man börjat ifrågasätta huruvida huksittande lyft verkligen är så mycket bättre 

än framåtböjt lyft, och det ropas efter bevis för detta.  

I en review studie av Leon Straker [22] var syftet att finna bevis för att en relativt outforskad 

teknik som benämns som semi-huksittande skulle vara ett bra alternativ till de båda teknikerna 

huksittande lyft och framåtböjt lyft. Den beskrivs som en blandning det två lyftteknikerna; ett 

lyft med lite rakare knän och lite mer framåtböjd rygg än vid huksittande. Resultatet visade att 

det inte går att säga att denna nya teknik är att föredra, utan det behövs fler studier som kan ge 

bevis för detta. 

För att återgå till de två studierna som granskats, stämmer rekommendationerna om lyftteknik 

väl överens med arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om belastningsergonomi [2]. Där har det 

under många år rekommenderats att lyften bör utföras med rak rygg och böjda knän. Man 

menar att det är en helt riktig rekommendation, men att det har varit svårt att få denna teknik 

att tillämpas av den stora massan. Som komplement till denna lyftteknik nämner man tre olika 

viktiga komponenter att tänka på när det gäller att skydda sin rygg från skador: 

 ” – Undvik tunga lyft om det går, använd tekniska hjälpmedel 

.  – Se till att bördan hålls nära kroppen 

   – Undvik att lyfta och vrida samtidigt. ” 
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Arbetsställningar 
 
Maeda, Okazaki, Suenaga, Sakurai och Takamatsu [23] har i en studie undersökt 

ergonomiska problem och dess samband med ländryggsbesvär hos jordgubbsodlare. Studien 

visade att 50 % av arbetarna hade besvär i ländryggen. I observationen av skördearbetet som 

gjordes i studien kunde man se att arbetsmomentet bestod till 76 % av arbetad timme till att 

stå i djup framåtböjd position med raka ben.  

Statiska positioner i framåtböjd ställning är vanligt förekommande inom trädgårdsnäringen 

och ger i längden en negativ påverkan på ryggen. Positionen kan vara svår att undvika men 

det finns åtgärder som kan minska påfrestningen på ryggen. 

 I studien av Faucett [10] vidtogs åtgärder för att minska tiden man stod framåtlutad vid 

ympning av citrusträd. Varje timme infördes fem minuters pauser. Det intressanta med 

studien var att ryggbesvären minskade signifikant och att produktiviteten fortfarande var 

densamma.  

Studien av Jin [11] studerar ett specifikt utformat knäskydds påverkan på ryggbesvär vid 

skörd av paprikor i jämförelse med knäböj utan skydd, huksittande samt framåtböjd 

arbetsställning. Resultatet visar att knäböjd position kan användas för att minska 

påfrestningen på ryggen eftersom framåtböjningen blir mindre. Knäskyddet visade sig dock 

vara mindre lämpligt eftersom den gav en större framåtböjning för just den studerade 

arbetsuppgiften. Dessutom minskade produktiviteten avsevärt eftersom skyddet var 

begränsade för rörligheten. Ett övertygande resultat för att huksittande arbetsställning skulle 

vara till fördel visades inte i studien däremot var statisk framåtböjd position direkt skadlig. 

  

Arbetsställningar vid det statiska arbete för trädgårdsmästare måste därmed anpassas efter 

arbetsuppgiften men när det är möjligt bör framåtböjdposition undvikas och knäsittande kan 

då vara ett alternativ om arbetsuppgiften tillåter detta. Ett specialutformat knäskydd skulle 

kunna användas vid knäsittande men bör då vara ergonomiskt anpassat för arbetsuppgiften, 

och inte ge en sämre arbetsställning än arbete utan skydd men samtidigt även beakta att 

arbetsuppgiften kan utföras effektivt. Huksittande borde också vara ett alternativ. Denna 

ställning är dock svår för många att arbeta i. Varierande arbetsställningar är att föredra för att 

minska tiden i ett statiskt arbetsmoment. Pauser med jämna mellanrum minskar också tiden 

man befinner sig i den statiska positionen och därmed belastningen på ryggen. 
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Grävning 
 
Lorenzon [24] beskriver grävning som det tyngsta arbetet i trädgården och att det innehåller 

en rad moment som ställer krav på både balans och styrka. Dels måste man få ned spadens 

blad under jord vilket är ett moment som kräver kraft i sig, därefter skall man lyfta upp den 

fyllda spaden med olika grad av böjd rygg eftersom naturlagarna i grävmomentet helt enkelt 

inte tillåter något annat sätt att utföra arbetsuppgiften på, beroende på att man vill 

kompensera den tunga vikten som skall lyftas genom att flytta handen längst ned på skaftet 

ännu längre ned, vilket får den följden att överkroppen böjs framåt och belastar ryggen. 

För att underlätta grävningsarbete verkar spadens utformning kunna påverka 

belastningsgraden på ryggen. Två av de valda artiklarna som handlar om grävningsmomentet 

i denna litteraturstudie undersöker hur man kan påverka förhållandet mellan framåtböjning 

och spadens utformning för att minska belastningen på ländryggen. Ett extra handtag kan 

vara ett alternativ för att få en mer upprätt arbetsställning som studien av Bridger [12] visade. 

Vinkel på bladet och längden på skaftet var också av betydelse enligt Freivalds [13] studie. 

Detta stämmer väl med det tidigare beskrivna resonemanget av Lorenzon [24] om 

naturlagarna i grävningsmomentet. Formen på bladet är ytterligare en faktor at ta hänsyn till 

som också ingick i Freivalds [13] studie. Ett runt blad var att rekommendera vid grävning 

vilket även det kan relateras till Lorentzons [24] beskrivning av att det kräver en viss styrka 

för att penetrera jorden. Även i en annan artikel av Freivalds [14] tittade man på 

energiåtgången vid grävning med spadar med olika design och konstaterade att för att bli 

minst trött vid skottning skulle man använda ett relativt stort blad på spaden med låg vikt. 

Chang [15] visade att hjärtfrekvensen påverkades av materialet i handtaget. Det hade dock 

varit ännu mer intressant om man i båda dessa studier studien även hade undersökt 

belastningsgraden på ländryggen. 

Om man trots att enbart två studier avhandlade belastningen på ländryggen skall försöka 

sammanfatta de olika studiernas resultat och rekommendera vilken spade man skall välja för 

att få minst påverkan på ländrygg och bli minst trött, kan man säga att bladets vinkel bör vara 

ca 32 grader och ha ett långt skaft, samt att man ska tänka på vad spaden ska användas till för 

att kunna välja rätt spadblad. Man bör också tänka på vilket material handtaget har så att man 

får ett bra grepp.  

Om grävningsmomentet kan man slutligen påpeka att förutom att använda rätt utformad 

spade till rätt grävningsuppgift får man naturligtvis inte glömma det kanske viktigaste när det 

gäller belastningsergonomi, att använda sig av rekommenderade arbetsställningar och med 
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den utgångspunkten tänka efter hur man kan utföra uppgiften så säkert som möjligt och 

därefter känna efter hur det fungerar praktiskt. 

 

Beskärning 

 
Beskärning med sekatör vid vinodlingar innebär en mycket hög påfrestning på hand och 

handled. Detta konstaterades i en studie av Roquelaure, Dano, Dusolier, Fanello, Penneau-

Fontbonne. [25] Man visade att arbetet bestod av högrepetitiva handrörelser i kombination 

med ett högt kraftmoment som behövdes för att klippa av grenarna. Detta i sin tur innebar att 

musklerna i hand och arm hade en ständig muskulär aktivitet som var över gränsvärdet för 

vad som var rekommenderat. Handleden var också utsatt för en hög påfrestning genom 

extrem sidovridning både i det vertikala och i det horisontella planet. Dessa båda ytterlägen är 

mycket påfrestande för handleden. 

Två av de granskade artiklarna, Roquelaures [18] och Wakula [16] som behandlar beskärning 

i denna litteraturstudie undersöker om hur muskelaktiviteten och därmed graden av 

påfrestning på handen kan minskas, med hjälp av en roterande undre skänkel på sekatören. 

Båda studierna visar att så är fallet. Wakula [16] påvisade dessutom att sekatörer med ett 

rörligt mothåll, med andra ord med en skärande princip, var bättre ur belastningssynpunkt än 

ett fast mothåll. Angåenden den skärande principen visade också Roquelaure i en annan studie 

[17] ett liknande resultat där de som använde en mindre vass sekatör på grund av dålig 

slipning fick signifikant mer domningar i händerna än övriga. Båda studierna visar på att en 

vass sekatör minskar belastningen på hand och handled. 

En annan del i Roquelaures förstnämnda studie [18] utformades för att komma till rätta med 

det vanligt förekommande problemet att handleden intar en position i extremt ytterläge vid 

beskärning med sekatör. Resultat av studien är mycket intressant eftersom den ergonomiskt 

utformade sekatören gav en signifikant mer neutral position på handleden. Den kan mycket 

väl tänkas bli stilbildande i framtiden vid designen av nya sekatörer. 

Vid beskärning används inte bara sekatörer. Hur handleden påverkas vid beskärning med 

grensåg avhandlas i en artikel av Mirka [16] där man jämför en rad olika sågars beskaffenhet i 

detta avseende. En intressant aspekt med studien var att även höjden man hade händerna på 

vid beskärningen påverkade resultatet. Höjden hade sannolikt i högsta grad även påverkan på 

nacke eller skuldror, men det var inte vad studien gick ut på i detta fall och inget resultat 

redovisades för detta. Förutom handledens påverkan ingick även en effektivitetsmätning, och 
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en subjektiv bedömning av sågarna. Rekommendationen är att sågen bör ha kort böjt handtag 

och fast blad.  

För att återgå till sekatörer finns det flera faktorer att ta hänsyn till eftersom man förutom att 

hålla i verktyget gör en griprörelse med handen. För att få reda på den ergonomiskt mest 

lämpliga sekatören är dock inte de granskade studierna heltäckande, utan skulle behöva 

kompletteras med studier över materialet på handgreppet och sekatörens storlek i förhållande 

till handen. Generellt behövs också en studie i hur höjden påverkar vid beskärning med 

sekatör på liknande sett som framkommit i studien om grensågar. Många faktorer behöver 

objektivt och vetenskapligt studeras för att hjälpa trädgårdsmästaren att hitta rätt i djungeln av 

alla sekatörer som finns på markanden.  När det gäller skötsel av sekatör borde våtslipning 

med bryne som utförs på rätt sätt vara det alternativ som en trädgårdsmästare ska välja ur ett 

belastningsergonomiskt hänseende trots resultatet om mer domningar i händerna vid oskicklig 

slipning i Roquelaures studie. [17] Om man bemästrar traditionell slipning ger det bäst 

resultat och sliter minst på bladets stål. När man väl hittat en bra sekatör som också passar 

utifrån alla de faktorer som ger minst belastning kan en trädgårdsmästare med goda kunskaper 

i traditionell slipning bevara sin sekatör länge.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Ämnet för denna litteraturstudie kan sägas ligga på det tvärvetenskapliga området eftersom 

det berör både trädgårdsvetenskap och medicinsk vetenskap. Detta har medfört att 

databaserna som använts varit både av ren medicinsk karaktär som MedLine och lite mer 

allmänvetenskapliga som Science direct och Academic Search Elite.  

Trots att urvalet i sökningarna i databaserna och det slutliga valet av artiklar gjordes med 

objektivitet, är några artiklar som granskats i denna litteraturstudie skrivna av samma 

författare vilket är en svaghet med litteraturstudien. Dessa studier var dock av mycket god 

kvalitet, korrekt utförda och beskrivna samt var viktiga för resultatet som helhet.  

Det har varit en viss svårighet i precision vid sökning av litteratur, samt vid genomgång och 

tolkningar av materialet eftersom trädgårdsnäringen upptas både i Sverige och i USA i den 

stora jordbrukssektorn.  

En annan svårighet har varit att veta var man skall dra gränsen för vad en trädgårdsmästare 

gör eftersom ju mer man läser om området desto mer mångfasetterat tycks arbetet vara. För 

att på ett enklare sätt skilja ut speciella arbetsuppgifter att studera fokuseras det i 

litteraturstudien därför enbart på det fysiska trädgårdsarbetet. 
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En avgränsning i studien har varit att inte beskriva området stress och andra psykiska 

påfrestningar även om det är djupt integrerat i frågeställningen om belastningsergonomi som 

helhet. Det är ett viktigt område men var inte särskilt förekommande vid trädgårdsarbete i det 

statistiska materialet från Arbetsmiljöverket. Det beskrivs därför inte närmare i denna studie. 

En annan avgränsning har varit att inte ta med någon djupare redovisning av skador på andra 

kroppsdelar som exempelvis på skuldror eller nacke, eftersom de inte studeras i de specifika 

artiklarna. Ytterligare en anledning har varit att det fanns ett behov av avgränsning från detta 

eftersom det inte skulle hinnas med att avhandla i studien. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Förutom ett behov av att beskriva vad trädgårdsmästare bör tänka på när det gäller 

belastningsergonomi var inspirationskällor för denna litteraturstudie 

rehabiliteringsträdgårdarna vid Danderyds rehabklinik och Alnarp. Från de hälsofrämjande 

trädgårdarna finns även mycket inspiration att hämta om man vill utforma en ergonomisk 

trädgård även för allmänt bruk. Nedan följer en kort beskrivning av de ergonomiska delarna i 

respektive rehabiliteringsträdgård och ”funderingar runt” en ergonomisk trädgård för att 

minska risken för belastningsskador. 

 

Hälsofrämjande trädgårdar 
 
Rehabiliteringsträdgården vid Danderyds rehabklinik bedriver trädgårdsterapeutisk 

verksamhet med bland annat hjärnskadade patienter som beskrivs i en artikel av Söderback, 

Söderström och Schälander [26]. En av aktiviteterna var undervisning i ergonomi under 45 

min en gång per vecka, gruppvis eller individuellt. I undervisningen lärde man ut de bästa 

ergonomiska kroppshållningarna vid trädgårdsarbete. Man fick också prova att använda för 

ändamålet utformade och anpassade trädgårdsverktyg. Syftet med de ergonomiska 

aktiviteterna var att det skulle hjälpa till att förhindra uppkomsten av skador och även vara 

smärtlindrande. [26] Det var också meningen att man skulle lära sig att arbeta i de mest 

bekväma arbetsställningarna för att på så vis förhöja den positiva upplevelsen av själva 

trädgårdsskötseln. [27]  

 

Vid Rehabiliteringsträdgården i Alnarp där den vanligaste diagnosen hos patienterna är 

utmattningsdepression eller andra stressrelaterade sjukdomstillstånd består även här en av 
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behandlingsmetoderna i att patienten tillsammans med en sjukgymnast har aktiviteter i 

ergonomi och i att förbättra sin kroppsuppfattning. [28]  

Båda dessa exempel visar på att trädgården som helhet är ett alldeles utmärkt redskap att ha 

ergonomiutbildningar och övningar i eftersom den är mycket mångfacetterad och erbjuder en 

näst intill oändlig mängd praktiska funktionella utmaningar att träna naturligt på.  

 

För trädgårdsmästaren som dagligen utför sitt arbete i trädgården är det viktigt att ha 

kännedom om ergonomi och redskapens utformning för att förhindra uppkomsten av skador 

hos sig själv, men det är även viktigt att ha kännedom om dessa frågor för att kunna lära ut till 

andra. Trädgårdsmästare har ofta en arbetsledande funktion och det kan därför vara 

nödvändigt att ge information eller utbildning till personal som man handleder och har ansvar 

för. 

 

En ergonomisk trädgård 
 
Det finns många ergonomiska lösningar och idéer i de hälsofrämjande trädgårdarna som kan 

appliceras även på vanliga trädgårdar, både vad gäller utformning av platsen och redskapens 

ergonomiska beskaffenhet. Upphöjda odlingsbäddar är väl kanske det man mest tänker på vid 

utformningen av terapiträdgårdar för patienter med funktionsnedsättningar. Tanken med dessa 

odlingsbäddar är att man skall kunna arbeta i trädgården trots att man kanske sitter i rullstol 

eller på annat sätt inte kommer ned i marknivå. Dessa skulle kunna vara ett alldeles utmärkt 

alternativ i många trädgårdar ur ergonomiskt hänseende. Höjden på odlingsbäddarna skulle 

kunna anpassas efter vilket behov som önskas. Den behöver exempelvis inte nödvändigtvis ha 

lika hög höjd som för sittande eller stående arbete utan skulle kunna anpassas efter 

exempelvis knästående eller huksittande arbete. Den viktigaste förtjänsten skulle vara att man 

hade ett medel att motverka framåtböjningen av överkroppen vid exempelvis ogräsrensning, 

och på så vis minska belastningen i ländryggen. Motargument mot upphöjda odlingsbäddar 

finns med hänsyn till det rent estetiska värdet. Många tycker inte de är tillräcklig vackra 

eftersom de oftast ser ut som en i hopsnickrad fyrkantig låda av tryckimpregnerat trä. Det 

finns dock inget hinder för att man skulle kunna utforma upphöjda odlingsbäddar på ett 

betydligt mer tilltalande sätt och det skulle också kunna höja det estetiska uttrycket på en 

trädgård som annars ter sig ”platt” och ointressant. Odlingsbäddar behöver inte vara 

fyrkantiga utan kan designas i mer runda eller organiska former precis som vilken annan 
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rabatt som helst i trädgården (se figur 3). Man kan även använda material som i sig har ett 

hållbart och vackert uttryck som exempelvis lärkträ eller sten. 

 

 
 
Figur 3 Exempel på upphöjd odlingsbädd 
 
 
En annan ergonomisk detalj i trädgården skulle kunna vara väl förankrade och hållbara 

spaljéer av järn eller trä för att hålla sig i vid exempelvis vid beskärning eller skörd och med 

hjälp av dessa undvika en hel del obekväma arbetsställningar.  Övrigt som kan vara bra att 

tänka på, och något som också rekommenderas i artikeln Träningsträdgård för rikare liv [29] 

vid utformningen av en ergonomisk trädgård, är att placera redskapsboden centralt för att ha 

nära till att byta redskap när man växlar mellan olika arbetsuppgifter. Redskapsboden behöver 

fyllas med många alternativa redskap som dels är individanpassade och dels anpassade för det 

specifika ändamål som de skall användas till. 

 

 

Författarens slutord 
 
Olika belastningsergonomiska principer om tekniker, redskap och övriga kvantifierbara data 

är utmärkta som riktmärken att hålla sig till, och litteraturstudien har till stor del fokuserat på 

dessa fakta, men författaren av denna litteraturstudie hyser också den absoluta åsikten att 

belastningsergonomi även sitter lika mycket i användarens huvud. Om trädgårdsmästaren 

präglar in en ergonomisk medvetenhet, kan detta sedan användas vid de flesta situationer man 

ställs inför och man blir inte låst av att behöva veta vilken lyftteknik eller arbetsställning som 

är ”rätt”, dels för att det finns inget som är helt ”rätt” och dels för att som all annan vetenskap 

förändras teorier om belastningsergonomi över tid i takt med att nya teorier utvecklas. Vad 

som är rätt idag behöver inte vara rätt imorgon. Det bästa är att försöka öka medvetande hos 

sig själv om sin kropp och hur den fungerar och förhåller sig till den rumsliga omvärlden där 

naturlagar som tyngdkraften spelar en central roll.  Allt detta sammantaget ger en bra 

anpassningsbar belastningsergonomi. 
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4.5 Framåtblick 

Denna litteraturstudie är på intet vis heltäckande utan beskriver endast ett axplock av vad man 

bör tänka på som trädgårdsmästare när det gäller belastningsergonomi. Fler studier behöver 

göras exempelvis med inventeringar av vilka besvär som trädgårdsmästare och 

trädgårdsarbetare fått i arbetet och hur dessa uppkommit. För att bättre kunna utforma 

allmänna råd, utbildningar och information om ergonomi och belastningsskador till 

yrkesgruppen behövs också precisionen öka i beskrivningarna om vad en trädgårdsmästare 

egentligen gör.  
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