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Abstract    

Objective: The aim of the present study was to investigate if inclinometer estimates of 

arm posture during paper mill work differed between periods of different arm visibility. 

The aim was also to identify strategies for and difficulties in assessing body-visibility 

on video. 

Methods: The study consisted of two parts, where part 1 aimed to investigate the 

validity of observation-based assessment of arm posture during paper mill work.           

Study 2 was a survey among people with experience in assessing the posture of paper 

mill workers from video.                                                                                                 

Results: The total time for the right upper arm visibility indicates that it was on average 

visible in 54%, partly visible 15 %  and not visible 31%. Visibility categories (visible, 

partly visible, not visible) did not significant differ on average in repeated measure-

ments. Inclinometerestimates for arm angle did not significant differ between periods of 

varying degrees of visibility of the right upper arm (visible, partly visible, not visible) 

on video. There are no significantly differences in inclinometer estimate of arm angles if 

the calculation is done with or without periods when the right arm is partly visible or 

not visible on video. Observers describes observation as being quite easy to pretty 

difficult. It was difficult because they could not always see the worker and the video 

have not always satisfactory quality.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Conclusions: In total the results suggest that no important information is lost at obser-

vation, even if the right arm is not always visible. Observation-based assessment of arm 

angle could be an alternative to inclinometer measurements in paper mill work, despite 

the fact that the assessment can not be made for the entire work-shift because the staff 

can not always be observed. The method´s suitability depends of course also on its 

measurement accuracy and costs. 

 

Keywords: Observation, inclinometry, visibility, posture, validity. 
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Sammanfattning                                                                                                               

Bakgrund: Arbete på pappersbruk innebär att arbetarna periodvis kan vara skymda 

bakom olika objekt. Bedömning av deras arbetsställningar kan ske via videobservation 

och inklinometermätning eller en kombination av båda metoderna. Syfte: Syftet var att 

undersöka om, och i så fall hur, skattningar av armvinklar under pappersbruksarbete 

påverkades av omständigheten att armen inte alltid gick att observera när personalen 

utförde sitt arbete samt att belysa strategier för och svårigheter med att bedöma en 

kroppsdels synlighet på videofilm. Metod: Studien bestod av delstudie 1 som är en 

metodstudie för att undersöka validiteten av observationsbaserad bedömning av den 

högra överarmens arbetsställning hos pappersbruksarbetare. Delstudie 2 som är en 

enkätstudie bland personer med erfarenhet av att bedöma arbetsställning hos pappers-

bruksarbetare utifrån videofilmat material för att bedöma synligheten av arbetarnas 

högra överarm under arbetet. Resultat: Den totala tiden för den högra överarmens 

synlighet visar att den var i genomsnitt synlig 54 %, delvis synlig 15 % och inte synlig 

31 %. Samtliga tre synlighetskategorier (synlig, delvis synlig, inte synlig) skiljer sig inte 

signifikant i genomsnitt vid upprepad mätning. Inklinometerestimat för armvinkel 

skiljer sig inte signifikant åt mellan perioder av olika grad av synlighet för höger 

överarm (synlig, delvis synlig, inte synlig) på videofilm. Det finns inga signifikanta 

skillnader i inklinometerestimat för armvinklar oavsett om beräkning av den görs med 

eller utan perioder då höger är delvis synlig eller inte synlig på videofilmat material. 

Observatörer upplever observation som ganska lätt till ganska svårt. Observation kan 

vara svårt eftersom arbetarna ibland är skymda och videobildernas kvalitet inte alltid är 

optimal. Slutsats: Sammantaget tyder resultaten på att ingen viktig information förloras 

vid observation även om höger överarm inte alltid är synlig. Observationsbaserad 

bedömning av armvinkel kan sannolikt utgöra ett alternativ till inklinometermätning i 

pappersbruksarbete trots att bedömningen inte kan göras för hela arbetsskift eftersom 

personalen periodvis inte går att observera. Metodens lämplighet beror givetvis även på 

dess mätprecision och kostnader vid användandet.                                                            

Nyckelord: Observation, inklinometri, synlighet, arbetsställning, validitet. 
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Bakgrund       

Arbetsmiljö och fysisk arbetsbelastning 

Arbetsrelaterade muskuloskeletala sjukdomar är vanligt förekommande (Punnett & 

Wegman, 2004). En god arbetsmiljö är därför viktigt inom arbetslivet (Arbetsmiljö-

verket, 2012a) och den skall om möjligt utformas så att skadliga belastningar kan före-

byggas enligt AFS 2012:2 § 1 (Arbetsmiljöverket, 2012b). Arbetsmiljölagen ställer krav 

på att ett systematiskt arbetsmiljöarbete utförs AFS 2001:1 (Arbetsmiljöverket, 2001).  

Forskning har visat att arbetsmoment kan skapa ogynnsam fysisk belastning som med-

för risker för att utveckla muskuloskeletala besvär (Punnett et al., 2009; Arbetsmiljö-

verket, 2012b) samt att oergonomiska arbetsuppgifter negativt påverkar hållningen av 

rygg och armar, vilket kan utgöra riskfaktorer för att utveckla skador i dessa kropps-

regioner (Afshari et al., 2014).   

Arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) huvudansvaret för hela 

arbetsmiljön (Statens Författningssamling, 1977) och skall undersöka bland annat om 

arbetstagarnas arbetsställningar kan medföra risker för skador AFS 2012:2 § 4 (Arbets-

miljöverket, 2012b). Riskbedömningar bör därför ske utifrån gällande föreskrifter om 

arbetsställningar/arbetsrörelser AFS 2012:2 § 5 (Arbetsmiljöverket, 2012b), manuell 

hantering/kraftutövning AFS 2012:2 § 6 (Arbetsmiljöverket, 2012b) och repetitivt 

arbete AFS 2012: 2 § (Arbetsmiljöverket, 2012b). Bedömning av arbetsställningar kan 

ske via observation (t.ex. via videofilm) eller baseras på mätningar med anpassade 

mätinstrument (t.ex. inklinometer) (Tesche et al., 2009; Trask et al., 2012a; Trask et al., 

2014). 

 

Fysisk arbetsbelastning inom pappersbruksarbete 

Ur arbetsmiljösynpunkt är pappersbruksarbete ett ganska riskfyllt yrke. Förutom att 

personalen utsätts för potentiellt skadliga kemikalier och partiklar (Jungbauer et al., 

2005; Persson et al., 2007; Sikkeland et al., 2007; Anderson et al., 2010), så innebär 

arbetet många olika fysiskt belastande arbetsmoment framförallt för de övre extremite-

terna (Silverstein & Hughes, 1996), vilket kan ge muskuloskeletala symtom (Silverstein 

& Hughes, 1996; Vasseljen & Westgaard, 1997). Pappersbruksarbetare har bland annat 

arbetsmoment som innebär att de skjuter eller rullar stora pappersrullar framför sig, drar 
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stora pappersdelar bakom sig samt stundtals arbetar i extrema arbetsställningar. Detta 

medför mekaniska belastningar för skuldrorna eftersom det bland annat kräver aktiv 

stabilitet genom musklerna samt passiv stabilitet via ledkapseln och ligament, vilket kan 

öka risken för symtom i övre extremiteter (Hoozemans et al., 2014). Pappersbruksarbete 

som innebär att stora tunga rullar och skrymmande maskiner handhas under en stor del 

av arbetstiden påverkar inte bara personalens fysiska belastning utan också bedömning 

av densamma, åtminstone om bedömningen görs med observationsbaserade metoder.   

 

Mätning av arbetsställning 

Tidigare epidemiologisk forskning betonar vikten av att optimalt kunna mäta arbets-

ställning inom industrin (Tesche et al., 2009). Två vanligt förekommande metoder för 

mätning av arbetsställning är observation och inklinometri (Spielholz et al., 2001; 

Hansson et al., 2001; David, 2005; Hansson et al., 2006; Tesche et al., 2009; Takala et 

al., 2010; Li & Buckle, 1999). I en mindre studie av Juul-Kristiansen et al. (2001) inom 

industrin jämfördes videobaserad observation och bland annat inklinometrimätning av 

överarmen och det framkom skillnader mellan de två mätmetoderna där inklinometri 

framstår som en mera exakt metod. Spielholz et al. (2001) utförde en liten studie för att 

granska metoderna självskattning, videoobservation och direkt mätning. Det framkom 

att självskattning var mindre exakt och inte så tillämpbar metod jämfört med de två 

övriga för bedömning av riskfaktorer vid utveckling av muskuloskeletala sjukdomar i 

övre extremiteter. Liknande resultat erhölls av Tesche et al. (2009) i en stor studie 

beträffande självrapportering, observation och inklinometermätning så framkom 

självskattning som en mindre säker metod medan en kombination av observation och 

inklinometri ansågs vara optimalt för mätning av arbetsställning. En nyligen publicerad 

studie (Trask et al, 2015) utförd på 27 flygplansbagagelastare (totalt 80 arbetsskift) 

visade att graden av synlighet (rygg, arm) signifikant påverkade resultatet vid video-

observation av arbetsställningar. 

Observationsbaserad bedömning 

Bedömning av arbetsställning genom observation har fått ökad popularitet (Lu et al., 

2015) och kan göras antingen i realtid på arbetsplatsen (van der Beek & Frings-Dresen, 

1998; Karantonis et al., 2006) eller genom att arbetstagaren videofilmas under arbetet 

och att arbetsställningen bedöms efteråt genom granskning av videofilmen (van der 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Hoozemans%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25035115
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Beek & Frings-Dresen, 1998; Takala et al., 2010; Li & Buckle, 1999; Mathiassen et al., 

2013). Bedömningen kan göras i många avseenden t.ex. genom att kategorisera arbets-

moment/arbetsställningar och/eller uppskatta vinklar och rotation. Observationsmetoden 

begränsas framförallt av hur många bedömningar som kan göras samtidigt, åtminstone 

om observationen sker i realtid. Den är subjektiv, så resultatet kan sannolikt variera till 

viss del beroende på vem som gör bedömningen. I en studie av Lowe (2004) har dock 

visats att bedömning av skuldrans arbetsställning genom videoobservation utförd av 

ergonomer har en god intern validitet. 

Inklinometermätning 

För mätning av arbetsställning kan även inklinometer användas (Hansson et al., 2006; 

Karantonis et al., 2006; Jonker et al., 2009; Wahlström et al., 2010; Trask et al., 2012a, 

Afshari et al., 2014). Den placeras på t.ex. armen och registrerar kontinuerligt kropps-

delens vinkel i förhållande till lodlinjen (kroppslinjen) (Bernmark & Wiktorin, 2002). 

Därigenom kan även vinkelhastigheter mätas med inklinometern (Luinge & Veltink, 

2004), dock inte rotation (Teschke et al., 2009). Metoden är objektiv och har en god 

precision (Hansson et al., 2006), men det är enligt nyligen publicerad forskning mycket 

viktig hur inklinometern placeras på överarmen vid mätning av armvinklar (Jackson et 

al., 2015). Inklinometermätning har hög reliabilitet (Kolberg et al., 2011; Kolber & 

Hanney, 2012). Inklinometermätning kan användas i många typer av arbetsmiljöer 

(Mathie et al., 2004; Luinge &Veltink, 2004; van Driel et al., 2013), men däremot kan 

den bara användas för att mäta ett begränsat antal olika aspekter av en persons arbets-

ställning.  

 

Validitet och reliabilitet vid mätning 

Vid mätning är det mycket viktig att mätinstrumentet har hög validitet och mäter det 

som det avser att mäta samt att mätinstrumentet mäter med en hög tillförlitlighet 

(reliabilitet) (Djurfeldt et al., 2006 s. 108-109). Den intern validiteten (mätningens 

överensstämmelse med verkligheten) (Björk 2012 s. 16) och den externa validiteten 

(generaliserbarhetsgraden) (Björk 2012 s. 17) kan påverkas av reliabiliteten, som i sin 

tur måste var hög för att validiteten skall kunna var det (Björk 2012 s. 277). I metod-

studier undersöks ofta den samtida kriterievaliditeten för olika mätmetoder. Det vill 
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säga att man jämför resultatet från kriterieinstrumentet för att se om den metoden är 

bättre än den andra metoden (Polit & Hungler, 1995 s. 355). 

 

Användbarheten av observationsbaserad bedömning och inklinometermätning av 

arbetsställning inom pappersbruksindustrin 

Forskning har visat att inklinometermätning är dyrare att genomföra än observation 

(Trask et al., 2012a; Trask et al., 2012b), men om datainsamlings- och databearbet-

ningskostnader kombineras så minskar skillnaden och den kan utjämnas helt eller till 

och med bli det motsatta vid användande av ett större antal försökspersoner (Trask et 

al., 2013; Trask et al., 2014). Det gäller att kompromissa mellan kostnader, mätpreci-

sion och antalet mätningar som kan utföras (Trask et al., 2010).  

Det kan kanske möjligen vara så att inklinometermätning är att föredra i arbeten som 

pappersbruksarbete, där personalen helt eller delvis kan vara skymd, om det är så att 

bortfallet som då erhålls i den observationsbaserade metoden påverkar mätningen av 

arbetsställning. Om inklinometerestimat av arbetsställning skiljer sig åt mellan perioder 

då personalen är synlig respektive inte synlig under arbetet, så finns det anledning att 

eftersträva att mätning av arbetsställning görs under hela arbetet, och då borde inklino-

meter vara att föredra. Om däremot inklinometerestimat inte skiljer mellan perioder av 

olika synlighet, så tyder det på att vi inte förlorar värdefull information vid observation 

trots att vi inte kan observera personalen hela tiden. Observation borde då kunna vara  

ett bra alternativ vid mätning av arbetsställning. Föreliggande studiens resultat kommer 

att kunna bidra till en ökad kunskap om hur armvinklar kan och bör bedömas inom 

pappersbruksindustrin.  

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka om, och i så fall hur, estimat av armvinklar under pappers-

bruksarbete påverkades av omständigheten att armen inte alltid gick att observera när 

personalen utförde sitt arbete. Syftet var också att belysa strategier för och svårigheter 

med att bedöma en kroppsdels synlighet på videofilm.  
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Frågeställningar:  

1. Hur stor del av arbetstiden är höger överarm hos pappersbruksarbetare synlig, delvis 

synlig respektive inte synlig på videofilmat material av personalen under arbete? 

2. Vilka strategier används för att bedöma pappersbruksarbetares synlighet under arbete 

utifrån videofilmat material och vilka svårigheter finns med att göra bedömningen? 

3. Skiljer sig inklinometerestimat av armvinklar för höger överarm hos pappersbruks-

arbetare mellan perioder då armen är synlig, delvis synlig eller inte synlig på video-

filmat material? 

4. Skiljer sig inklinometerestimat av armvinklar för höger överarm hos pappersbruks-

arbetare under hela mättillfällen om man inkluderar respektive exkluderar perioder då 

höger överarm är delvis synlig eller inte synlig på videofilmat material?  

 

Metod 

Design 

Studien bestod av två delstudier och därför beskrivs metoden i två delar. Delstudie 1 

som besvarar frågeställning 1, 3 och 4 är en metodstudie för att undersöka validiteten 

("samtidig kriterievaliditet") av observationsbaserad bedömning av arbetsställning hos 

pappersbruksarbetare. Delstudie 2 som besvarar frågeställning 2 är en observations-

studie med tvärsnittsdesign och genomförs som en enkätstudie bland personer med 

erfarenhet av att bedöma arbetsställning hos pappersbruksarbetare utifrån videofilmat 

material. 

 

Studieupplägg, urval och datainsamling 

Delstudie 1 

Delstudien baserades på delar av befintligt material som insamlades under våren 2011 i 

ett forskningsprojekt inom Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) vid Högsko-

lan i Gävle. I projektet gjordes mätningar av arm- och ryggvinklar hos pappersbruks-

arbetare på ett pappersbruk (pappersbruket utgjorde ett bekvämlighetsurval) med hjälp 

av inklinometer (Vita-Move triaxial accelerometer system - 2 M Engineering, Veld-
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hoven, The Netherlands) samtidigt som personalen videofilmades. Mätningar och 

videofilmning utfördes av hel- och visstidsanställda medarbetar vid Högskolan i Gävle, 

som hade fått 8 dagars träning i datainsamlingsmetoderna innan de praktiserade dem på 

arbetsplatsen. Inklinometermätarna applicerades (på ryggen mellan skulderbladen, 

utsidan av höger överarm) och kalibrerades i ett separat rum på arbetsplatsen innan 

pappersbruksarbetarna gick ut i arbetslokalen och påbörjade arbetsskiften. De registre-

rade kontinuerligt arm- och ryggvinklar i 32 Hertz. Videofilmarna stod eller gick runt 

omkring i anslutning till aktuell pappersbruksarbetare och bar videokameran i handen.                                

Totalt gjordes mätningar samt inspelningar (84 arbetsskift, cirka 600 timmar) av 28 

slumpmässigt utvalda heltidsanställda pappersbruksarbetare (av totalt 50 möjliga).  

Inget bortfall fanns bland pappersbruksarbetarna. Tre olika typer av arbetsskift video-

filmades för varje pappersbruksarbetare och dessa arbetsskift valdes ut för att balansera 

förekomsten av de fem arbetsskiften som förekom på pappersbruket (8-timmars förmid-

dagsskift/7-timmars eftermiddagsskift/9-timmars nattskift/12-timmars helgdagsskift/ 

12-timmars helgnattsskift). Under 2012 anställdes tre personer för att individuellt 

bedöma pappersbruksarbetarnas arm- och ryggvinklar och respektive kroppsdels 

synlighet utifrån det videofilmade materialet. Bedömarna fick tre dagars utbildning i 

bedömningsmetoden innan de påbörjade granskningsarbetet.  

I föreliggande studie har delar av videofilmmaterialet granskats och kategoriserats i 

perioder då personalens högra överarm är synlig, delvis synlig eller inte synlig i bild. 

Av tidsskäl granskades en begränsad del av videofilmerna (ca 10 minuter per film) av 

författaren. Videofilmerna granskades i slumpmässig ordning och för varje videofilm 

valdes den granskade delen (cirka 10 minuter) slumpmässigt ut (den påbörjades vid 0%, 

10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% eller 90% av videofilmens totala tid). 

Författaren kategoriserade den högra överarmens synlighet (synlig, delvis synlig, inte 

synlig) under videofilmgranskningarna.                                                                    

Definitionerna av begreppen synlighet som användes i studien var:  

Synlig - hela höger överarm synlig i bild  

Delvis synlig - delar av höger överarm synlig i bild  

Inte synlig - höger överarm inte synlig i bild        

Bedömningen baserades på höger överarm eftersom det var på utsidan av den delen av 

armen som inklinometern var placerad och det var därmed därifrån som armvinklarna 
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registrerades. Den sammanlagda tiden av synliga, delvis synliga och inte synliga 

perioder beräknades i procent av granskningstiden. 

Tidsmarkörerna (klockslag angivna på videofilmen) för de synliga, delvis synliga och 

inte synliga perioderna användes sedan för att ta fram inklinometerestimat av höger 

arms vinkel när höger överarm var synlig, delvis synlig respektive inte synlig på 

videofilmen. Skattningarna togs fram med hjälp av ett Excel-script som beräknade 

medelvärdet av inklinometervärdena över alla perioder inom respektive synlighets-

kategori. Detta resulterade i ett medelvärde per synlighetskategori för varje videofilm. 

Excel-script har använts i ett flertal tidigare studier t.ex. Wahlström et al., (2010) och 

testades av författaren till föreliggande studie innan videogranskningarna påbörjades.    

Delstudie 2 

I delstudie 2 tillfrågades de tre tidigare omnämnda videobservatörerna om de ville 

besvara en kort enkät innehållande frågor om hur de upplevde att det var att bedöma om 

personalens arm respektive rygg (vilket de gjorde i ursprungsuppdraget 2012) var helt 

synlig, delvis synlig eller inte synlig på videofilmen samt hur de tänkte och resonerade 

beträffande detta (Bilaga 1 och 2). Enkäten distribuerades via mail till observatörerna 

och tre påminnelser skickades ut via mail. Enkäten hade innan dess testats på fyra 

frivilliga personer och reviderats utifrån testpersonernas kommentarer beträffande 

frågornas ordval och formuleringar samt enkätens design och layout. 

 

Litteratursökning   

Litteratursökning gjordes i databasen PubMed och söksträngarna redovisas i Bilaga 3. 

Litteratursökning skedde även via Science Direct, men dubbletter och andra inte helt 

relevanta artiklar påträffades mestadels i den sökningen. Först valdes artiklar med 

lämpliga titlar och sökord och därefter valdes för studien intressanta abstrakt för 

genomläsning. Relevanta artiklar valdes sedan ut för läsning och majoriteten av de 

slutligen inkluderade artiklarna och översikterna genomgick även kvalitetsgranskning, 

se artikelmatrisen (Bilaga 4). Sökorden var enligt PICO-modellen:                                                                                          

Population = Paper mill work, work                                                                                                         

Intervention = (Video)observation, inclinometry, accelerometry                                   

Outcome = Visibility, estimate.                                                                                                                                       
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Övriga sökord: Inclinometer, triaxila accelerometer, validity, measurement, assessment 

methods, posture, exposure, upper arm, review, real-time.                                            

Inklusions- och exklusionskriterier enligt Fink (2010 s. 61-62) tillämpades i studien.                                                           

Inklusionkriterier: Svenska, engelska, tyska, norska och danska samt publicerade i 

vetenskapligt granskade tidskrifter.                                                                                                           

Exklusionskriterier: Övriga språk (se inklusionskriterier) samt artiklar som inte var 

tillgängliga i fulltext.  

Några artiklar erhölls genom manuell sökning via andra artiklar och i redan utvalda 

referenser. Kvalitetskriterier för kvantitativa studier enligt Willman et al. (2006) och för 

observationsstudier enligt Vandenbroucke et al. (2007) användes i lämpliga delar som 

underlag vid referensbedömningar, vilka innehöll: Problem, syfte, urvalsförfarande, 

representativt urval, population, bortfall med orsaken angiven, statistisk metod, etiska 

överväganden, valida och reliabla mätinstrument, välbeskrivna mätinstrument, tillför-

litliga resultat, generaliserbarhet samt studiens svagheter. För hög kvalitet krävdes att 

över 80 procent av för studien tillämpbara kriterier var uppfyllda och för medel kvalitet 

krävdes 50-80 procent. Ingen studie med låg kvalitet (under 50 procent) ingick i 

kvalitetsbedömningarna. 

                                                                                                                            

Forskningsetiska överväganden  

Etisk prövning för det befintliga projektet fanns redan tidigare via en ansökan om etik-

prövning till Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala (Högskolan i Gävle, Dnr: 

2011-026). Personalen blev informerade om projektet, att deltagande var frivilligt och 

att de när som helst kunde avbryta deltagandet utan några konsekvenser. Skriftligt 

informerat samtycke hade tidigare också samlats in för deltagande pappersbruks-

personalen. Videomaterial, inklinometermätningar samt kodnycklar förvaras enligt 

forskningsrutiner och riktlinjer (CODEX, 2014) vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

(avdelning för arbets- och folkhälsovetenskap) vid Högskolan i Gävle.                                                                                                      

De tidigare videofilmobservatörerna tillfrågades om att delta och fick information om 

syftet med enkäten samt att  deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande utan några som helst konsekvenser för vederbörande. Enkäterna 

kodades av författaren som förvarar kodnyckeln och allt materialet enligt rutiner och 

riktlinjer vid forskning (CODEX, 2014) tills de förstörs efter avslutad uppsats. 
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Statistisk analys 

Statistikprogrammet SPSS (version 22,0) användes för att utföra statistiska analyser. 

Signifikansnivån sattes till p=0,05. För respektive frågeställning genomfördes följande: 

Andelen tid då höger överarm var synlig, delvis synlig respektive inte synlig på filmen 

(frågeställning 1) angavs med beskrivande statistik (medelvärde, högsta värde, lägsta 

värde).                                                                                           

Videobservatörernas svar (frågeställning 2) sammanfattades i löpande text.                             

Statistiska jämförelser av inklinometerestimat av armvinklar mellan perioder då höger 

överarm är synlig, delvis synlig eller inte synlig på videofilmat material (frågeställning 

3) genomfördes med parametrisk variansanalys (ANOVA för upprepade mätningar).                                                                                                                          

I ANOVAn utgjordes de oberoende variablerna av: 1) kategorierna för den högra över-

armens synlighet i videomaterialet (synlig, delvis synlig, inte synlig) och 2) katego-

rierna för arbetsskiften i kronologisk ordning (1, 2 eller 3). Den beroende variabeln 

utgjordes av medelvärde för höger överarmsvinkel mätt med inklinometer. ANOVAns 

antagande om lika varians och normalfördelade residualer kontrollerades med hjälp av 

Mauchly’s test (av sfäricitet) respektive Kolmogorov-Smirnov test (av normalfördel-

ning). 

Statistiska jämförelser av inklinometerestimat av armvinkel under hela mätillfället om 

man inkluderar respektive exkluderar då höger överarm är delvis synlig eller inte synlig 

på videofilmat material (frågeställning 4) genomfördes med parametrisk variansanalys 

(ANOVA för upprepade mätningar). I ANOVAn utgjordes de oberoende variablerna av 

1) kategorierna för perioder av synlig tid, synlig eller delvis synlig tid, hela mättiden 

och 2) kategorierna för arbetsskiften i kronologisk ordning (1, 2 eller 3). Den beroende 

variabeln utgjordes av medelvärde för höger överarmsvinkel mätt med inklinometer. 

ANOVAns antagande om lika varians och normalfördelade residualer kontrollerades 

med hjälp av Mauchly’s test (av sfäricitet) respektive Kolmogorov-Smirnov test (av 

normalfördelning).                                                                     
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Resultat                                                                                                                              

Delstudie 1    

Totalt granskades cirka 10 minuter per videofilm från 84 olika arbetsskift varav 81 

kunde analyseras (25 pappersbruksarbetare à 3 skift vardera och 3 pappersbruksarbetare 

á 2 skift). Bortfallet i delstudie 1 utgjordes av totalt tre videofilmer (cirka 10 min x 3) 

och berodde i två fall på att det blivit fel på inklinometermätningarna av höger överarm 

samt i ett fall på grund av att synlighetskategorin delvis synlig saknades vid observa-

tion. I variansanalyserna ingick enbart videofilmer där samtliga tre synlighetskatego-

rierna (synlig, delvis synlig, inte synlig) fanns med eftersom det krävdes för att jäm-

förelser skulle kunna göras mellan alla kategorier.     

                                                                                                                                                                           

Frågeställning 1. Hur stor del av arbetstiden är höger överarm hos pappersbruks-

arbetare synlig, delvis synlig respektive inte synlig på videofilmat material av 

personalen under arbete? 

Av den granskade tiden var höger överarm i genomsnitt synlig 54 procent av arbetstiden 

(min 0 % - max 99%), delvis synlig 15 procent av tiden (min 0 % - 62 max %) och inte 

synlig 31 procent av tiden (min 1 % - 99 max %).  

 

Frågeställning 3. Skiljer sig inklinometerestimat av armvinklar för höger överarm hos 

pappersbruksarbetare mellan perioder då armen är synlig, delvis synlig eller inte synlig 

på videofilmat material? 

Mauchly’s test för sfäricitet visade att variansen i data inte skilde sig signifikant åt 

mellan olika kategorier av synlighet (p=0,361) eller kombinationer av synlighet och 

arbetsskift (p=0,054). Däremot var testet signifikant för arbetsskift (p=0,039).  

 

Resultatet av ANOVAn återges i Tabell 1 och visar att genomsnittlig vinkel höger över-

arm inte skiljer sig signifikant åt mellan perioder av olika grad av synlighet (sphericity 

assumed, p=0,810).  

 

 



 

11 

 

Tabell 1  ANOVA för upprepade mätningar - synlighetskategorier. Synlighet = Synlig, delvis 

synlig respektive inte synlig. Arbetsskift = Kategorierna för arbetsskift i kronologisk ordning  

(1, 2 eller 3). När Mauchly´s test för sfäricitet var signifikant, så användes Huyhn-Feldt för 

korrigering eftersom det anses vara den minst konservativa metoden.  

 Sum of       

SquaresType 

III 

df Mean               

Square 

F Sig. 

Synlighet                                       

Sphericity Assumed 

Error (synlighet) 

Huynh-Feldt 

Error (synlighet) 

 

16,8 

1902,8 

16,8 

1902,8 

 

2 

48 

2 

47,7 

 

8,4 

39,6 

8,4 

39,8 

 

,212 

 

,212 

 

,810 

 

,808 

Arbetsskift 

Sphericity Assumed 

Error (arbetsskift) 

Huynh-Feldt 

Error (arbetsskift) 

 

173,7 

20673,8 

173,7 

20673,8 

 

2 

48 

1,7 

40,8 

 

86,8 

430,7 

102 

506 

 

,202 

 

,202 

 

,818 

 

,783 

Synlighet * Arbetsskift 

Sphericity Assumed 

Error 

(synlighet*arbetsskift) 

Huynh-Feldt 

Error 

(synlighet*arbetsskift) 

 

199,3 

3578,5 

199,3 

3578,5 

 

4 

96 

3,4 

82,7 

 

49,8 

37,2 

57,8 

43,2 

 

1,3 

 

1,3 

 

,262 

 

,266 

 

 

Analysen gav 9 residualer (3 mätningar x 3 synlighetskategorier) och 6 av dessa var inte 

normalfördelade (Kolmogorov-Smirnov test). 

 

Det skiljer inte heller mellan perioder av olika grad av synlighet över de olika arbets-

skiften (sphericity assumed, p=0,262), se Figur 1 som visar medelvärde och konfidens-

intervall för de olika synlighetskategorierna. 
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Figur 1  Medelvärde och konfidensintervall (95%) av armvinkel för höger överarm.  

              Synlighetskategorier för vart och ett av de tre arbetsskiften. N=Antal.   

                                    

 

Frågeställning 4. Skiljer sig inklinometerestimat av armvinklar för höger överarm hos 

pappersbruksarbetare under hela arbetsskift om man inkluderar respektive exkluderar 

perioder då höger överarm är delvis synlig eller inte synlig på videofilmat material?  

Mauchly’s test för sfäricitet visade att variansen i data inte skilde sig signifikant åt  

mellan kategorin arbetsskift (0,079). Däremot var testet signifikant för synlighet 

(p=<0,001) och synlighet i kombination med arbetsskift (p=<0,001). 

 

Resultatet av ANOVAn beskrivs i Tabell 2 och visar att genomsnittlig vinkel av höger 

överarm inte skiljer sig signifikant åt om den beräknas endast under synlig tid (dvs då 

armen tydligt går att observera), under delvis synlig tid eller synlig tid (dvs då armen 

någorlunda går att observera) eller om den beräknas på hela mättiden (dvs oavsett om 

armen går att observera eller inte) (sphericity assumed, p=0,815).   
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Tabell 2  ANOVA för upprepade mätningar - hela arbetsskift. Synlighet = Synlig, synlig eller 

delvis synlig, hela mättiden. Arbetsskift = Kategorierna för arbetsskift i kronologisk ordning   

(1, 2, eller 3). När Mauchly´s test för sfäricitet var signifikant så användes Huyhn-Feldt för 

korrigering eftersom det anses vara den minst konservativa metoden. 

 Sum of Squares 

Type III 

df Mean                  

Square 

F Sig. 

Synlighet                                        

Sphericity Assumed 

Error (synlighet) 

Huynh-Feldt 

Error (synlighet) 

 

5,8 

710,4 

5,8 

710,4 

 

2 

50 

1,3 

34,5 

 

2,9 

14,2 

4,2 

20,5 

 

,205 

 

,205 

 

,815 

 

,732 

Arbetsskift 

Sphericity Assumed 

Error (arbetsskift) 

Huynh-Feldt 

Error (arbetsskift) 

 

714 

17471 

714 

 

2 

44,6 

1,7 

 

357 

390,9 

399,4 

 

1 

 

1 

 

,367 

 

,361 

Synlighet * Arbetsskift 

Sphericity Assumed 

Error 

(synlighet*arbetsskift) 

Huynh-Feldt 

Error 

(synlighet*arbetsskift) 

 

119,7 

1387 

119,3 

1387 

 

4 

100 

2,3 

59 

 

29,9 

13,8 

50,6 

23,4 

 

2,1 

 

2,1 

 

,079 

 

,116 

.  

 

Analysen gav 9 residualer (3 skift x 3 synlighetskategorier) och 6 av dessa var inte 

normalfördelade (Kolmogorov-Smirnov test). 

 

Det skiljer inte heller mellan perioder av olika grad av synlighet över de olika hela 

arbetsskiften (sphericity assumed, p=0,815), se Figur 2 som visar medelvärde och 

konfidensintervall för de olika synlighetskategorierna. 
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Figur 2  Medelvärde och konfidensintervall (95%) av armvinkel för höger överarm  

under synlig, delvis synlig plus synlig eller hela mättiden. S = synlig, D = delvis synlig, IS = 

inte synlig. Arbetsskift = Kategorierna för arbetsskift i kronologisk ordning (1, 2, eller 3). 

N=Antal. 

 

 

 

 

Delstudie 2       

Frågeställning 2. Vilka strategier används för att bedöma pappersbruksarbetares 

synlighet under arbete utifrån videofilmat material, och vilka svårigheter finns med att 

göra bedömningen? 

I studien framkom vilka strategier och synpunkter som tidigare videoobservatörer hade 

utifrån sina tidigare granskningar. Totalt besvarade två av de tre tidigare granskarna 

enkäten, vilket ger ett bortfall på en person. I enkätsvaren framkom att upplevelsen av 

hur det var att göra bedömningen av synlighet via videofilm varierade mellan ganska 

lätt till ganska svårt. Det som gjorde bedömning av synligheten svår var att kroppsdelar 
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ofta var skymda. Det som graderades som mest viktigt vid bedömningen av synlighet 

var om kroppsdelen var vänd mot videokameran, om kroppsdelen var dold bakom något 

objekt eller i förekommande fall (armen) dold bakom kroppen. I enkäten framkom även 

att videobildens kvalitet hade betydelse för bedömning av synlighet. Exempelvis så 

kunde mörka, suddiga eller överexponerade videobilder vara svåra att granska. Tidigare 

erfarenheter av observation av kroppsdelar kunde påverkade observatörens bedömning 

av synlighet. 

                  

Diskussion                                                                                        

Resultatdiskussion   

Delstudie 1 

Resultatet av den totala tiden för den högra överarmens synlighet (frågeställning 1) visar 

att den i genomsnitt var synlig 54 procent, delvis synlig 15 procent och inte synlig 31 

procent, vilket visar att majoriteten av tiden var den synlig och i cirka en tredjedel av 

tiden var den inte alls synlig. Dataanalysen av andelen tidsprocent som respektive syn-

lighetskategori (synlig, delvis synlig, inte synlig) uppvisar varierar stort mellan 0-99 

procent. Den stora variationen bland pappersbruksarbetarna kan bero på att de arbetar 

med olika typer av arbetsuppgifter under tiden som data analyserades. Vissa av arbets-

momenten är mycket rörliga och andra är i mera stillasittande positioner. 

Resultatet från den första AVOVAn (frågeställning 3) i föreliggande studie visar att 

inklinometerestimat av armvinkel inte skiljer sig signifikant åt mellan perioder då höger 

arm går att observera (dvs är synlig), delvis går att observera (dvs är delvis synlig) och 

inte går att observera (dvs är inte synlig). Dataanalyserna från den andra ANOVAn 

(frågeställning 4) visar också att det inte finns signifikanta skillnader i inklinometer-

estimat för armvinklar oavsett om beräkning av den görs med eller utan perioder då 

höger arm går att observera (dvs är delvis synlig eller inte synlig på videofilmat 

material). Sammantaget tyder resultaten på att ingen viktig information förloras vid 

observation även om den inte går att genomföra under hela arbetstiden.                        

I det granskade videofilmmaterialet i föreliggande studie skedde inklinometermätningen 

först efter att inklinometern placerats på höger överarm och kalibrerats inför varje 

arbetsskift, vilket gör armvinkelmätningarna säkrare. I en aktuell inklinometerstudie av 
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Jackson et al. (2015) gällande överarmar framkom också att det är mycket viktigt med 

placeringen på muskeln vid överarmens utsida (deltoideusmuskeln) och kalibrering av 

inklinometern när den redan är placerad på aktuell kroppsdel. 

I en nyligen publicerad studie av Trask et al. (2015) beträffande observation av arbets-

ställning hos flygplansbagagelastare så fanns en signifikant skillnad om kategorin delvis 

synlig inkluderades eller exkluderades vid summeringen av estimaten. Om detta kunde 

bero på bias hos observatörerna eller om arbetsexponeringen faktiskt var annorlunda vid 

olika synlighet var oklart. Andra tidigare studier beträffande arbetsställningar har lik-

som Trask el al. (2015) visat att skattningar utifrån observation skiljer sig signifikant 

från inklinometermätningsestimat (Juul-Kristensen et al., 2001; Spielholz et al., 2001). 

Trask et al. (2015) resultat där signifikanta skillnader visades när kategorin delvis synlig 

inkluderades eller exkluderades skiljer sig således helt från föreliggande studies resultat 

där inga signifikanta skillnader för medelvärde av armvinkelestimat kunde ses oavsett 

om höger överarm var synlig, delvis synlig eller inte synlig vid videoobservation. Detta 

kan bero på att yrkesgruppen var en annan och att flygplansbagagelastare är osynliga 

när de kryper i inne i trånga utrymmen och att deras arbetsställningar då kan vara 

extrema. För pappersbruksarbetare beror det på att de ofta är skymda av t.ex. pappers-

rullar, men enligt inklinometerestimaten befinner de sig inte under tiden inte i så 

extrema arbetsställningar (medelvärde av armvinklar för höger överarm varierande 

mellan cirka 30-35 grader). 

 

Delstudie 2 

Resultatet av enkäterna (frågeställning 2) visade att observatör upplevde att bedömning 

av synlighet på videofilm varierar mellan ganska lätt till ganska svårt. Det framkom 

också att synlighet kan uppfattas olika av de som är observatörer och att även deras 

tidigare erfarenheter kan påverka bedömningen. I enkätstudien framkom även att 

kvaliteten på videobilderna har betydelse för hur granskning av synlighet kan utföras. 

Att kroppsdelen inte är synlig kan ha olika orsaker och vanligast är enligt enkätstudien 

att kroppsdelen är skymd av objekt eller kroppsdelar. Det framkom även att svårigheter 

vid observation kunde bero på inspelningstekniska orsaker som kameravinklar, avstånd, 

dåligt ljus och bristfällig kontrast.  
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Författaren i den föreliggande studien upplevde i viss likhet med de tillfrågade 

observatörerna ibland mindre svårigheter vid videogranskningarna, såsom lite dåliga 

ljusförhållanden i vissa delar av videofilmerna, liten kontrast mellan färgen på arbets-

kläder och bakgrunden samt inte helt optimala kameravinklar. Videobilden var ibland 

skymd av utrustning eller andra personer och arbetsuppgifterna gjorde att personalen 

försvann delvis eller helt ur bild. Vid vissa maskiner fanns säkerhetsgrindar som video-

filmaren inte kunde passera, vilket medförde att pappersbruksarbetarna inte kunde ses 

på videobilden.  

 

Vissa av dessa problem (kameravinklar, ljusförhållanden, avstånd kamera och studie-

objekt) vid videofilmning för granskning av nacke, armar och handleder beskrivs även i 

en tidigare studie inom industrin av Dartt et al. (2009). I den studien framkom även 

förslag på att kunskaper behövs om arbetsuppgiften och dess utförande samt att de 

problem som kan uppkomma vid videofilmning bör elimineras innan den påbörjas. 

 

Den föreliggande studiens resultat indikerar att videoobservation för bedömning av 

armvinkel skulle kunna utgöra ett bra alternativ till inklinometermätning vid pappers-

bruksarbete. Detta trots att bedömningen inte kan alltid göras för hela arbetsskift 

eftersom personalen periodvis är skymda. En god teknik vid videoinspelning och 

därmed bra videobilder är viktigt för att granskningen sedan skall kunna genomföras   

så bra som möjligt. 

 

En god arbetsmiljö är viktigt enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och det är därför 

av största betydelse att arbetsmiljön anpassas så inte skador uppstår. Om bedömningar 

gällande arbetsrörelser och arbetsställningar skall kunna ske kontinuerligt på arbetet 

enligt gällande föreskrifter och råd (AFS 2012:2), så måste bedömningsmetoderna vara 

både tillförlitliga och kostnadseffektiva. Utifrån den föreliggande studien resultat så 

verkar videoobservation kunna vara en valid och kostnadsmässigt realistisk metod för 

att bedöma arbetsställningar och därmed även arbetsbelastning inom arbetslivet.   
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Metoddiskussion    

En svaghet i föreliggande studie (delstudie 1) är att det på grund av de mycket specifika 

arbetsuppgifterna och arbetsmiljön som pappersbruksarbetarna befinner sig i gör att  

möjligheten till generalisering av resultatet till andra yrken än inom pappersbruksarbete 

inte är möjligt. Endast tre av alla de totalt 84 videofilmerna utgjorde bortfall, vilket får 

anses vara bra för tillförlitligheten i resultatet. I föreliggande studie (delstudie 1) var det 

bara en videoobservatör (författaren), vilket kan öka risken för bias (mätfel). Risken för 

detta bias kan dock inte helt uteslutas även om flera observatörer granskar videomaterial 

(Trask et al., 2015).                                                                                                                                                                  

I den statistiska analysen valdes ANOVA för upprepade mätningar eftersom det var 

samma pappersbruksarbetare som mättes med inklinometer under tre olika arbetsskift. 

För varje arbetsskift delades varje pappersbruksarbetares mätning dessutom upp i tre 

olika observationskategorier om höger överarm var synlig, delvis synlig respektive inte 

synlig på videofilmat material. Initialt analyserades data om huruvida normalfördelning 

rådde och trots att det fanns en viss positiv snedfördelning så valdes icke-parametrisk 

statistik (Friedmans test) bort och parametrisk statistik (ANOVA för upprepad mätning) 

ansågs var tillämpbar för de statistiska analyser i föreliggande studie. Anledningen till 

detta beslut var att Friedmans test endast kan analysera en oberoende variabel i taget 

och att ANOVA är robust mot inte alltför stora avvikelser från normalfördelning.  

När ANOVAns krav på lika varians i mätvärden mellan kategorierna av de oberoende 

variablerna inte var uppfyllt, gjordes korrigering av frihetsgraderna för inom-individ-

variablerna med Huyhn-Feldt korrektion för att få ett mer rättvisande resultat. 

Residualerna från variansanalyserna visade avvikelser från normalfördelningen, vilket 

gör att det kan finnas en viss osäkerhet i resultatet från variansanalyserna.  

I enkätundersökningen (delstudie 2) var det redan initialt ett mycket litet antal om totalt 

tre videoobservatörer som fanns att tillgå för studien. Ett så litet underlag gör det svårt 

att dra några slutsatser avseende vad videoobservatörer anser om svårigheter att bedöma 

synlighet på videofilm. Bortfallet i enkätstudien utgjordes av en person, vilket kan göra 

resultatet av den lite mera osäkert. 
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Slutsats 

Resultatet av enkäterna visade att observatörer upplevde att bedömning av synlighet på 

videofilm varierade mellan ganska lätt till ganska svårt. Synlighet kunde uppfattas olika 

av de som var observatörer och tidigare erfarenheter kunde påverka bedömningen. Det 

framkom även att kvaliteten på videobilderna hade betydelse för bedömningen. 

Resultatet av den totala tiden för den högra överarmens synlighet visade att den var i 

genomsnitt synlig 54 procent, delvis synlig 15 procent och inte synlig 31 procent. 

Resultatet visade även att samtliga tre synlighetskategorierna (synlig, delvis synlig och 

inte synlig) inte skilde sig signifikant i genomsnitt vid upprepad mätning samt att inkli-

nometerestimat för armvinklar inte skilde sig signifikant åt mellan perioder av olika 

grad av synlighet för höger överarm (synlig, delvis synlig, inte synlig) på videofilm.  

Det fanns inte några signifikanta skillnader i inklinometerestimat för  armvinklar oavsett 

om beräkningen av den gjordes med eller utan perioder då höger är delvis synlig eller 

inte synlig på videofilmat material. Sammantaget tyder resultaten på att ingen viktig 

information förloras vid observation även om höger överarm inte alltid är synlig. 

Observationsbaserad bedömning av armvinkel kan sannolikt utgöra ett alternativ till 

inklinometermätning i pappersbruksarbete trots att bedömningen inte kan göras för hela 

arbetsskift, eftersom personalen periodvis inte går att observera. Metodens lämplighet 

beror givetvis även på dess mätprecision och kostnader vid användandet. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

I framtiden bör vidare forskning om observationsbaserade metoder för bedömning av 

arbetsställning gärna fokusera på andra yrkesgrupper med extrema armarbetsställningar 

(exempelvis andra industrier, byggbranscher, städfirmor) för att granska om de olika 

kategorier av synbarhet (synlig, delvis synlig, inte synlig) har någon betydelse för  

inklinometerestimat av arbetsställning. Detta för att kunna ta reda på inom vilka arbets-

miljöer och yrkesgrupper som olika metoder för bedömning av arbetsställning är att 

föredra.  
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Bilaga 1             Missivbrev till videofilmobservatörer 

 

Hej! 

Jag heter Ingrid Hällsten och är student vid Masterutbildningen i Arbetshälsovetenskap 

vid Högskolan i Gävle. Du har fått denna elektroniska mailenkät för att du tidigare 

(2012) varit videofilmobservatör vid Högskolan i Gävle.  

Syftet med enkäten är att undersöka hur ni videofilmobservatörer upplever de svårig-

heter som kan finnas med att bedöma synligheten av rygg och armar på videofilmer? 

Ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kunde avbryta ditt deltagande utan 

några konsekvenser för dig. 

Resultaten kommer att redovisas så att de enskilda svar inte kommer att kunna identi-

fieras. Enkäterna kommer att kodas av författaren som förvarar kodnyckeln och allt 

materialet enligt rutiner och riktlinjer vid forskning (CODEX, 2014) tills det kommer  

att förstöras när uppsatsen är klar och godkänd. 

Jag är mycket tacksam om du vill ta dig tid och fylla i enkäten eftersom den är en viktig 

och forskningsmässigt mycket intressant del i min mastersuppsats inom Arbetshälso-

vetenskap.  

Har du några frågor så kontakta mig gärna via mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx eller via 

mobiltelefon: xxx-xxxxxx. 

 

Vänliga hälsningar Ingrid Hällsten 

 

 

Handledare: Marina Heiden  

Universitetslektor, doktor i yrkesmedicin vid CBF, Högskolan i Gävle. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxx-xxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2         Enkät till videofilmobservatörer 

 

Enkät 

 

1. I arbetet ingick att bedöma om arbetstagarens armar respektive rygg var synliga, 

delvis synliga eller inte synliga i bild. Hur svår tyckte du att den bedömningen var 

att göra? Markera ett av alternativen på skalan nedan, dels för rygg och dels för 

armar. 

                                    

     Mycket 

lätt 

Ganska 

lätt 

Varken 

lätt eller 

svårt 

Ganska 

svårt 

    Mycket 

svårt 

 

Armar:       

 

Rygg:       

 

 

 

2. Om du svarade ganska lätt eller mycket lätt i fråga 1, vad gjorde att du upplevde att 

bedömningen var lätt att göra? 

 

Om du svarade ganska svårt eller mycket svårt i fråga 1, vad gjorde att du upplevde 

att bedömningen var svår att göra? 

 
 

Armar  Rygg 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

 



 

 

3. a) Vad utgick du från när du gjorde bedömningen av armarnas synlighet på filmen? 

Rangordna de av nedanstående alternativ som du använde dig av (ett eller flera 

alternativ) efter hur viktiga de var för dig i bedömningen av armarnas synlighet 

(1=viktigast, 2=näst viktigast etc.). 

Alternativ Rangordning (1=viktigast, 

etc.) 

Armen var vänd mot kameran  

Armen var dold bakom kroppen  

Armen var dold bakom något objekt  

Andra kroppsdelar, t.ex. bål, var synliga i bilden  

Ledtrådar i bilden indikerade var armen befann 

sig 
 

Övrigt, vad:  

 

b) Vad utgick du från när du gjorde bedömningen av ryggens synlighet på filmen? 

Rangordna de av nedanstående alternativ som du använde dig av (ett eller flera 

alternativ) efter hur viktiga de var för dig i bedömningen av armarnas synlighet 

(1=viktigast, 2=näst viktigast etc.). 

Alternativ Rangordning (1=viktigast, 

etc.) 

Ryggen var vänd mot kameran  

Ryggen var dold bakom något objekt  

Andra kroppsdelar, t.ex. höfter, var synliga i 

bilden 
 

Ledtrådar i bilden indikerade var ryggen befann 

sig 
 

Övrigt, vad?:  

 

4. Vill du förmedla något ytterligare om hur du upplevde bedömningen av kropps-

regionernas synlighet på film? 

 

  

  

  

  

  

  

 

Tack för din medverkan!  



 

 

Bilaga 3 Litteratursökning - söksträngar i PubMed 

 

Sökord   Antal  

artiklar 

Utvalda  

abstrakt 

Relevanta artiklar 

(observation*) 639587   

(observation*) AND (visibility*) 449 82 1  

Trask et al., 2015 

(observation*) AND (visibility*) AND 

(posture*) 

5 5 1  

Trask et al., 2015 

(observation*) AND (posture*) 2783   

(observation*) AND (posture*) AND (work*) 445 102 1  

Jackson et al., 2015 

(observation*) AND (posture*) AND (work*) 
AND (measurement*) 

89 29 10  

Jackson et al., 2015, Van Driel et al., 2013, 

Mathiassen et al., 2010,  Trask et al., 2010, 

Teschke et al., 2009, Lowe, 2004, Punnett et 
al., 2004, Juul-Kristiansen et al., 2001, 

Spielholz et al., 2001, van der Beeck et al., 

1998 

(video-observation*) AND (posture*) 250 28 2 

Trask et al., 2013, Spielholz et al., 2001 

(inclinometer*) 491 32 10 

Jackson et al., 2015, Trask et al., 2014, Trask et 
al., 2013, Asfari et al., 2014, Trask et al., 2012, 

Kolber & Hanney, 2012, Kolber et al., 2011, 

Jonker et al., 2009, Teschke et al., 2009, 
Spielholz et al., 2001 

(inclinometer*) OR (inclinometry*) 527   

(inclinometer*) OR (inclinometry*) AND 

(validity*) 

71 19 2  

Kolber & Hanney, 2012, Hansson et al., 2001 

(exposure*) 684326   

(exposure*) AND (paper-mill work*) 27 8 4 

Anderson et al., 2010, Persson et al., 2007, 

Jungbauer et al., 2005, Silverstein & Hughes, 
1996 

(exposure*) AND (posture*) AND 

(estimate*) 

209 16 1 

Trask et al., 2015 

(posture*) AND (exposure*) AND 
(measurement*)  

329 28 9 

Van Driel et al., 2013, Trask et al., 2012a, 

Trask et al., 2010, Teschke et al., 2009, Jonker 

et al., 2009, Hansson et al., 2006, Punnett et al., 
2004, Spielholz et al., 2001, Van der Beek & 

Frings-Dresden, 1998,  

(posture*) AND (upper arm*) 213 18 7  

Trask et al., 2015, Jackson et a.l, 2015, Trask et 

al., 2014, Asfari et al., 2014, Wahlström et al., 

2010, Hansson et al., 2006, Hansson et al, 2001 

(observation*) AND (assessment methods*) 
AND (exposure*) 

 

 

32 12 3 

Trask et al., 2012a, Trask et al., 2013, Teschke 

et al., 2009,  

(systematic review*) AND (observation*)  

 

3519   



 

 

Sökord Antal 

 artiklar 

Utvalda 

abstrakt 

Relevanta artiklar 

(systematic review*) AND (observation*) 
AND (exposure*) 

424 10 1 

Takala et al., 2010. 

(systematic review*) AND (observation*) 

AND (work*) 

492 14 1 

Hoozemans et al., 2014 

(triaxial accelerometer*)  436   

(triaxial accelerometer*) OR (inclinometer*) 

AND (arm*) 

21 6 1 

Bernmark & Wiktorin, 2002 

(triaxial accelerometer*) OR (inclinometer*) 
AND (real-time*) 

82 12 9 

Jackson et al., 2015, Trask et al., 2014, Asfari 

et al., 2014, Van Driel et al., 2013, Wahlström 

et al., 2010, Karantonis et al., 2006, Bernmark 
& Wiktorin, 2002., Hansson et al., 2001, 

Vasseljen  & Westgaard, 1997 

(accelerometer*) OR (accelerometry*) AND 

(inclinometer*) OR (inclinometry*) 

104 34 13  

Jackson et al., 2015, Lu et al., 2015, Trask et 
al., 2014, Trask et al., 2013, Asfari et al., 2014, 

Trask et al., 2012a, Trask et al., 2012b, Jonker 

et al., 2009, Teschke et al., 2009, Hansson et 
al., 2006, Mathie et al., 2004, Bernmark & 

Wiktorin, 2002, Hansson et al., 2001,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4     

Artikelmatris - Rangordnade i bokstavsordning efter första författarens efternamn 

respektive publiceringsårtal.  

                                                           

Författare         

Publiceringsårtal 

Land Design Metod Population /   

Ämnesområde 

Urval /  

Publikation 

Kvalitet 

Asfari et al.,        2014 Iran Experimentell Kvant Vävare 13 fp RT Medel 

Bernmark & Wiktorin,    

2002           

Sverige Experimentell Kvant Friska 6 fp Frivilliga Medel 

Darrt et al,           2009 USA Observation Kvant Industri 20 fp RT Medel 

David G.C.,        2005 England Litteratur review  Kvant Arb.rel. MSD Artiklar Hög 

Hansson et al.,    2001 Sverige Experimentell Kvant Accelerometrar Triaxiala Medel 

Hansson et al.,    2006 Sverige Experimentell Kvant Laboratorium 6 fp RT Hög 

Hoozemans et al,  

2014 

Holland Litteratur review Kvant  Observation  Artiklar Hög 

Jackson et al.,     2015 Sverige Experimentell Kvant Studenter 19 fp Frivilliga Hög 

Jonker et al.,       2009 Sverige Experimentell Kvant Tandläkare 24 fp RT Hög 

Juul-Kristiansen et al., 

2001 

Sverige 

Danmark 

Observation Kvant  Industri 21 fp RT Medel 

Karantonis et al, 2006 Australien Experimentell Kvant Friska 6 fp Frivilliga Medel 

Kolber, et al., 2011 USA Experimentell Kvant Friska 30 fp RT Medel 

Kolber & Hanney,               

2012 

USA Metodstudie Kvant Friska 30 fp RT Medel 

Li & Buckle,      1999 England Litteratur review Kvant Fysiska belastning  Artiklar  Medel 

Lowe B.D,         2004 USA Observation Kvant Ergonomer 28 fp RT Hög 

Lu et al.,            2015 USA Experimentell  Kvant Friska 8 fp Frivilliga Hög 

Luinge & Veltink., 2004 USA Experimentell Kvant Friska 2 fp Frivilliga Medel 

Mathiassen et al., 2013 Sverige Observation Kvant Hårfrisörer 28 fp RT Hög 

Mathie et al, 2004 Australien Litteratur review Kvant Accelerometri Artiklar Medel 

Punett et al., 2004 USA Litteratur review Kvant Arb.rel. MSD  Artiklar  Medel 

Silverstein & Hughes, 

1996 

USA Tvärsnitt Kvant Pappersbruks- 

arbetare 40 fp 

RT Medel 

Spielholz et al.,  2001 USA Metodstudie Kvant Plantskola 18 fp RT Hög 
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Urval /  
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Takala et al.,      2010 Sverige, 

Canada, 

Finland, 

Danmark 

 

Litteratur review Kvant Observation  Artiklar 

 

Hög 

Tesche et al., 2009 Canada  

USA 

Experimentell Kvant Industri 126 fp RT Medel 

Trask et al.,       2010 Sverige, 

Canada,  

USA 

Metodstudie Kvant Industri 92 fp RT Hög 

Trask et al.,       2012a Sverige, 

Canada 

Metodstudie Kvant Flygplansbagage-

lastare 27 fp 

RT Hög 

Trask et al.,       2012b Sverige, 

Canada 

Metodstudie Kvant Flygplansbagage-

lastare 27 fp 

RT Hög 

Trask et al.,        2013 Sverige, 

Canada 

Metodstudie Kvant Flygplansbagage-

lastare 27 fp 

RT Hög 

Trask et al.,        2014 Sverige, 

Canada 

Metodstudie Kvant Flygplansbagage-

lastare 27 fp 

RT Hög 

Trask et al.,        2015 Sverige, 

Canada 

Metodstudie Kvant Flygplansbagage-

lastare 27 fp 

RT Hög 

Wahlström et al, 2010 Sverige Experimentell-

studie  

Kvant Hårfrisörer 28 fp RT Hög 

Van der Beeck & 

Frings-Dresen,    1998 

Holland Litteraturreview Kvant Fysisk 

arbetsbelastning  

Artiklar  Medel 

Van Driel et al.,  2013 Canada 

USA 

Experimentell- 

studie 

Kvant Friska 8 fp Frivilliga Hög 

Vasseljen & Westgaard, 

1997  

Norge Fallkontrollstudie Kvant Brevbärare, bank, 

försäkringsbolag, 

pappersbruk         

76 fp 

RCT Medel 

Kvant = Kvantitativ, Fp = Forskningspersoner, RCT = randomiserad kontrollerad studie, RT = 

Randomiserad studie,  Arb.rel. MSD = Arbetsrelaterad muskuloskeletala sjukdomar. 

 

 

 

 

 

 


