Synergonomi för hållbart
kontrollrumsarbete

Allt fler arbetar med bildskärmar av något slag. Det kan ge
ögontrötthet, andra ögonrelaterade besvär samt huvudvärk och
besvär från nacke och skuldror.
Synergonomi omfattar samspelet mellan vår syn, ljuset och
objektet vi tittar på och är särskilt viktigt vid dator- och bildskärmsarbete. Skärmarbete ställer höga krav på syn och koncentration och ökar i arbetsuppgift. God synergonomi på
arbetsplatsen är därför betydelsefullt för både medarbetarens
hälsa och för hur väl arbetet kan utföras.
Ett hållbart och inkluderande arbetsliv innebär att arbetsplatser
i så stor utsträckning som möjligt behöver utformas och arbeten
planeras för att fungera även för medarbetare med olika sensoriska, fysiologiska och kognitiva funktionsvariationer.
I broschyren belyser vi synergonomiska förhållanden på
arbetsplatser där man arbetar vid bildskärmar, visar hur dessa
förhållanden motsvarar lagar och riktlinjer samt ger råd och
rekommendationer för färre besvär vid bildskärmsarbete.
Målet är att bättre förebygga sådana besvär.

Ordlista
CVS
Computer Vision Syndrome. Ibland kallad digital ögonansträngning.
En typ av syntrötthet kopplad till bildskärmsarbete orsakad av långvarig
datoranvändning.
Kontrastbländning
En form av bländning som uppstår när olika ljuskällor skapar stora skillnader
i luminans (”ljushet”) inom synfältet.
Luminans
Storhet för ”ljushet” – det ljus som strålar ut från en viss yta. Förkortas L
och mäts i enheten candela per kvadratmeter (cd/m2).
Lux
Enhet för belysningsstyrka. Mäts i lumen per kvadratmeter (lx).
Fixation
Där ögat stannar till för att få tydlig bild.

Synergonomi på arbetsplatsen
Den ständiga utvecklingen och användningen av informationsoch kommunikationsteknologi har lett till att fler anställda
arbetar i olika typer av kontrollrumsmiljöer med övervakning
och kontroll av ett stort antal olika processer. Kontrollrumsarbete finns bland annat inom industriell process- och tillverkningsindustri, inom transportsektorn med exempelvis trafikledning och drift av tåg, flyg och fartyg, samt i mediabranschen
med exempelvis tv-produktion och bildbearbetning.
Synergonomi på arbetsplatsen påverkar även hur väl arbetet
kan utföras. När vi arbetar med synkrävande arbetsuppgifter
i belysning som är för svag eller för stark, med bländning från
armaturer eller solljus, eller med dålig kontrast på bildskärmar
och liknande, så tvingas vi ofta kompensera med vårt synsystem
och vår arbetsställning. Det gör vi exempelvis genom att kisa,
fokusera under en längre tid, titta från en annan vinkel, eller
skjuta fram huvudet. Även om vi löser uppgiften genom att
kompensera så innebär det en ökad risk för såväl ögonbesvär
som för belastningsbesvär. Bristande synergonomi kan också
medföra att arbetsuppgifterna tar längre tid att utföra eller att vi
gör fel. Det kan i sin tur skapa onödig irritation, att vi får göra
om arbetet och i värsta fall leda till olyckor.

Ögat och synen
Synen är ett av våra viktigaste sinnen.
Ungefär 90 procent av informationen
till hjärnans sinnescentrum hämtas
från omgivande miljö och bearbetas
av synsystemet.
Ögats anpassning till ljus och mörker
benämns ljus- och mörkeradaptation.
Pupillerna drar ihop sig kraftigt för
att minska överexponering av näthinnan och minska risken för bländning.

Senhinna
Åderhinna

Normalt fungerar synen utmärkt
både i mycket höga luminanser
(vad ögat uppfattar för ”ljushet”)
och vid fullt solljus. Synen kan även
uppfatta mycket svaga luminanser,
ned till 10-6 cd/m2. Vid alltför stora
luminansskillnader i synfältet, alltså
att ögat uppfattar olika grad av
”ljushet”, försämras synskärpan då
ögat inte är fullt anpassat till alla
rådande luminanser.
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Ljus och belysning
God belysningskvalitet kan beskrivas
utifrån sju basfaktorer1. För kontor,
offentliga utrymmen och industriella
inställningar är de mest använda ljuskällorna för närvarande fluorescerande
kompaktlysrör och fluorescerande
lampor, medan andelen ljusdioder
(LED) ökar stadigt.

Forskning om dagljustillgång har
visat att den dagliga rytmiciteten,
växlingen mellan dag och natt,
förbättrar välbefinnandet och kanske
även prestationer på lång sikt.
Så långt som möjligt bör därför
arbetsmiljön utformas så att den ger
möjlighet till dagsljus och utblick.

Sju basfaktorer av
god belysningskvalitet
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Bländfritt ljus

Bländning
Bländning orsakas av att ögonen
utsätts för ett starkare ljus än vad de
är inställda för. Ljuset kan komma
från artificiell belysning, solsken eller
dagsljus genom fönster, eller som
reflexer från ytor med högt glanstal
(blank yta med hög reflektionsgrad).

faller in genom ett fönster bredvid
en mörkare bildskärm – eller en
ljus bildskärm i ett mörkt rum – har
ögonen svårt att anpassa sig. Den
stora skillnaden i luminans utgör en
synförsvårande situation som kan
orsaka obehag.

Bländning kan delas in i två
huvudgrupper; obehagsbländning
(psykologisk) och synnedsättande
bländning (fysiologisk).

Hög luminans inom synfältet kan
orsaka ögonbesvär som ökad ljuskänslighet, sveda, klåda, gruskänsla,
ögonvärk, rödögdhet, torrhet och
tårögdhet.

När det blir extrema luminansskillnader, exempelvis när dagsljus

Digital ögonansträngning

Computer Vision Syndrome (CVS)
När arbetsuppgifter kräver maximal
belastning på synsystemet under en
längre period orsakas en generell
synstress. Synkrävande uppgifter som
innebär stor koncentration medför i
allmänhet en lägre blinkfrekvens som
kan påverka tårfilmen. Blinkfrekvensen reduceras särskilt när arbetet
kräver en uppåtriktad blickriktning.
Det kan leda till flera typer av ögonrelaterade besvär, exempelvis torrhetskänsla, sveda och rödögdhet.
Tidigare forskning har påvisat orsakssamband mellan ögonrelaterade
besvär och ett flertal arbetsplatsfaktorer: belysning på arbetsplatsen,
bländning, ljusintensitet på skärm,
läsbarhet, kort läsavstånd, flimrande
ljus, uppåtriktad blick och reflexer på
ytor i arbetsmiljön.

De som har mer ögonbesvär
rapporterar också en högre grad av
belastningsbesvär. När ögat måste
anstränga sig för att ställa in skärpan
ökar muskelaktiviteten i trapeziusmuskeln, den så kallade kappmuskeln
i ryggens övre del. Mer eller mindre
omedvetet tenderar vi att kompensera för synergonomiska brister i
arbetsplatsens utformning genom
att anpassa vår arbetsställning eller
kroppshållning. Bristande organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden kan leda till stressrelaterade
besvär, en upplevd tidspress och
alltför långa stunder av stillasittande.
Långvarigt låg fysisk aktivitet kan
medföra problem med muskler, leder
och hjärt-kärlsystemet.

Dator- och bildskärmsarbete
I samband med bildskärmsarbete är
det viktigt att ta hänsyn till exempelvis storlek på teckensnitt, avstånd
mellan tecken, linjeavstånd, kontrast
mellan tecken och bakgrund. Val av
färg och färgkombinationer på tecken
och bakgrund är också viktiga aspekter att ta hänsyn till.

En annan viktig faktor att uppmärksamma är belysningen i omgivande
miljö. Även höjd och placering av
skärmar är en viktig aspekt att ta
hänsyn till då dess placering påverkar
blickvinkel och betraktningsavstånd.

Regler och riktlinjer
för synergonomi
Det finns ett antal regler och riktlinjer som berör arbetsplatsens
synergonomi. De utgår från kunskap om människans förmågor
och begränsningar och syftar till att arbetsuppgifter och arbetsmiljöer ska planeras för att ge goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Arbetsmiljöregler
och standarder
Arbetsmiljölagen ställer allmänna
krav på att arbetsmiljön ska anpassas
efter människors olika fysiska och
mentala förutsättningar. Dator- och
bildskärmsarbete regleras mer i detalj
genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om bildskärmsarbete som berör bland
annat utformning av bildskärmsarbetsplatser, bildskärmar och
tangentbord.
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
arbetsplatsens utformning, berörs
vidare ljusmiljöns planering,
utförande och underhåll.

Reglerna ställer krav på att belysningen på en arbetsplats ska vara anpassad
till verksamheten och av god kvalitet
med avseende på belysningsstyrka,
färgåtergivning flimmer, bländning,
ljusfördelning och kontraster.
Dessa föreskrifter hänvisar till
europeiska standarder om ljus och
belysning för exempel på riktvärden
för belysningsstyrkor och begränsning av bländning för arbetsplatser
inomhus (SS-EN 12464–1:2011) och
för arbetsplatser utomhus (SS-EN
12464–2:2014).

Riktlinjer för digitala arbetsmiljöer
I tillägg till europeiska standarder
för ljus och belysning finns rekommendationer även i standarder som
ges ut av det internationella sällskapet
Illuminating Engineering Society.
Dessa finns samlade i deras Lighting
LibraryTM.
Att skapa en balanserad belysning är
den viktigaste faktorn för att designa
en god belysningsmiljö. På en datorarbetsplats är den rekommenderade
belysningsstyrkan 500 lux i arbetsområdet (ofta skrivbordet) och 300
lux på området kring skrivbordet
och en halvmeter ut. Arbetsytan ska
också belysas så jämnt som möjligt.
En tumregel som brukar anges är
att luminansförhållandena bör vara
cirka 5:3:1 mellan synobjekt, närmaste omgivning och yttre synfält.

Vid omvänt förhållande – när det är
högre belysningsstyrka i det perifera
synfältet och lägre i det centrala synfältet, försvåras seendet.
Genom att placera armaturen
antingen hängande, ytmonterad eller
försänkt i taket ovanför skrivbordets
närmaste kant störs inte operatören
av armaturen i synfältet, och inte
heller av ljus som reflekteras i skärmens yta och som kan uppfattas
som bländning.
När belysningen på en datorarbetsplats ska utvärderas är det viktigt att
mäta upp luminans på såväl bildskärmen, de allmänna ljusnivåerna i
rummet och hos de källor som kan
orsaka bländning, som exempelvis
dagsljus, armaturer och reflektioner.

Forskningsprojektet
Under 2020 besökte vi 20 arbetsplatser och gjorde studier och
mätningar. I det här avsnittet får du ta del av slusatserna från
forskningsprojektets synergonomiska utvärdering.
Det här är de faktorer vi undersökte:
» Belysning i rummet och vid arbetsplatsen.
» Kontrastbländning orsakad av skillnader i luminans mellan
omgivningen och dess material, reflekterande egenskaper
och färgsättning.
» Synavstånd och växlingar mellan dessa synavstånd
» Bildskärmars synbarhet, exempelvis kontrast mellan tecken
och bakgrund och teckenstorlek.

Kontrastbländning
och luminansskillnader
Kontrastbländning kan skapas av att bakgrundsytor, exempelvis
väggar, har högre luminans jämfört med bildskärmars ljusnivå.

Bilden illustrerar luminansskillnader i två olika kontrollrum med olika förutsättningar. Ju mörkare färg i bilden, desto lägre luminans. Ju vitare färg, desto högre
luminans. I exemplet till höger har väggen bakom bildskärmarna en hög luminans.

Växlingar mellan olika
synavstånd och skärmar

Bilden visar exempel på mätningar av ögonrörelser i samband med kontrollrumsarbete. Bilden illustrerar en så kallad ”gaze plot” där varje cirkel
representerar en fixation. Analysen av just den här inspelningen visar totalt
90 fixationsändringar under en minut mellan de olika synobjekten som
operatörerna tittade på under sitt arbete.
Analysen visar även att det var nästan 20 större fixationsändringar under denna
minut mellan de större synavstånden. Avståndsskillnaden i det här exemplet var
1,2 meter mellan skärmarna som stod på arbetsbordet till de andra skärmarna
som satt monterade på en vägg bakom arbetsbordet.

I bilden visas ytterligare ett exempel på en arbetsuppgift som innebar ett stort
antal fixationsändringar. I denna bild illustreras fixationsändringarna, under
en minut, i en så kallad ”heat map”. Fler återkommande fixationer i samma
område presenteras med röd färg.
Där det uppmättes större synavstånd (från 0,4–1,2 meter) i samband med
upprepade fokuseringsväxlingar mellan olika synavstånd har operatörerna i
högre grad rapporterat synrelaterade problem

Slutsatser
Bildskärmars synbarhet
Låg kontrast mellan tecken och
bakgrund på bildskärmen ger en
försämrad förutsättning att kunna se
detaljer tydligt och kan därför öka
synkraven. Resultaten visar att i de
fall där det förekommer försämrad
kontrast mellan tecken och bakgrund
har operatörerna också uppgett en
viss grad av synrelaterade problem.
Upplevda synrelaterade besvär
Resultaten visar att ögontrötthet är
ett vanligt förekommande synbesvär
i samband med arbetsuppgift.
Operatörerna rapporterar främst
ögontrötthet. De synrelaterade

besvär som uppkommer samtidigt är
ögontrötthet, obehag i ögonen, ont i
ögonen, ömma ögon, suddighet samt
upplevelse att synobjekt rör på sig.
Jämförelse mellan två typer
av kontrollrumsarbete
Utvärderingen visar att operatörerna
som arbetar med trafikledning har
en signifikant mindre andel blickriktningar uppåt jämfört med processoperatörerna. Analysen visar även
att processindustrins operatörer har
signifikant fler ändringar mellan olika
synavstånd där skärmar finns placerade på annat avstånd än kontorsbordets synavstånd.

För att säkerställa ett hållbart arbetsliv där människor har
möjlighet att arbeta ett helt arbetsliv, behöver arbetsplatser
och arbetsuppgifter vara utformade så det är möjligt att jobba
utan risk för ohälsa eller olycksfall. Det innebär ett behov av
att kunna göra individuella anpassningar av arbetsplatsens
inredning och kontrollrummens digitala arbetsmiljö.

Belysning
Generellt har kontrollrummen haft
en låg allmänbelysning. I samtliga
kontrollrum har det dock varit
möjligt att kunna justera belysningsstyrkan. Att operatörerna valt en
lägre nivå har berott på upplevda
svårigheter att få bra synbarhet på
de processer och den utrustning
som ska övervakas.

Arbetsbelastning
Resultaten av enkätundersökningarna
visar att operatörer rapporterar en
måttlig arbetsbelastning. Den mentala arbetsbelastningen är den som
skattas högst. Mental arbetsbelastning, tidspress och upplevd ansträngning har hög positiv korrelation vilket
innebär att dessa besvär uppkommer
samtidigt.

I ett flertal kontrollrum förekom
onödigt stora luminansskillnader
mellan bakgrundsytor och bildskärmarnas ljusnivå som orsakar
kontrastbländning inom synfältet.
Denna typ av bländning kan leda
till ögontrötthet och en hög mental
belastning.

Operatörerna som arbetar med trafikövervakning rapporterar en högre
arbetsbelastning än operatörerna i
processindustrin. Signifikanta skillnaderna ses för ansträngning, mental
arbetsbelastning och tidspress.

Synavstånd
I kontrollrum där arbetsuppgifterna
innebar upprepade fokuseringsväxlingar mellan stora synavstånd
rapporterar operatörerna i högre
grad synrelaterade problem. Detta
samband är dock inte statistiskt
signifikant.

Inom processindustrin var det en signifikant större andel operatörer som
arbetar med över 15 graders uppåtblick. Processindustrins operatörer
har också fler fixationsändringar mellan olika synavstånd under en minut.

Ge möjlighet till ögonvila
så operatören kan fästa blicken
på något annat under en tid.

Skärmarna ska placeras så att
operatören inte behöver rikta blicken
uppåt under längre tider.

Praktiska råd och
rekommendationer
Baserat på resultaten från detta projekt ges följande rekommendationer för en god synergonomi och ett hållbart kontrollrumsarbete. Syftet med rekommendationerna är att minimera
onödigt höga synkrav.

Individuell anpassning
av arbetsplatser
Så långt det är rimligt bör det vara
möjligt att individuellt anpassa och
justera arbetsbord, pulpeter, skärmar
och tangentbord i både höjd- och
djupled. Även möjlighet att justera
platsbelysningen efter individuella
behov. Här behöver det vara möjligt
att ta hänsyn till ålder och funktionsvariationer.
Det rekommenderas också att såväl
kontrollrummens utformning som
hur arbetet är organiserat ger möjlighet till ögonvila – att operatören har
möjlighet att fästa blicken på något
annat under en tid.

Minimera onödiga
synavstånd och växlingar
mellan olika synavstånd
När operatörer ska hålla uppsikt över
fler skärmar är det viktigt att arbetsuppgifterna inte innebär för stora
synavstånd och många växlingar
mellan olika synavstånd. Skärmarna
ska också placeras så att inte operatören behöver rikta blicken uppåt
under längre tider. Undvik skärmplaceringar som innebär blickriktning över 15°.

Mer dagsljus och
mindre bländning
Vi mår bra av dagsljus men bländning
gör det svårare att se och ger obehag
i ögonen. Se över källor i kontrollrummet som kan orsaka bländning.
Både synförsvårande och obehagsbländning. Det kan vara exempelvis
dagsljusinfall, armaturer, reflektioner
från blanka ytor och liknande.
Undvik stora luminansskillnader
inom synfältet. Så långt det är rimligt
bör det finnas förutsättningar för
utblick och dagsljusinsläpp men det
får inte orsaka bländning. Detta kan
lösas genom att det går skärma av
fönster vid behov.
God gränssnittsdesign
på datorskärmar
När arbetsuppgifterna ställer höga
synkrav är det ännu viktigare att
gränssnittet är utformat för god
användbarhet. Det finns ett flertal
väletablerade standarder och riktlinjer som ger vägledning om lämplig
teckenhöjd, kontrast mellan tecken
och bakgrund. Vid installation av
bildskärmar är det viktigt att också ta
hänsyn till hur dessa ska användas,
vid vilken synvinkel som skärmen ska
kunna användas och vilka synkrav
som arbetet ställer.

Det finns också anledning att reflektera över hur mycket information
som måste kunna visas på skärmarna
så att det inte blir för mycket eller
onödig information.
Synergonomi som en naturlig
del av arbetsmiljöarbetet
Synergonomin på arbetsplatsen bör
hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det
innebär att även faktorer relaterade
till syn och belysning regelbundet
behöver undersökas, riskbedömas,
åtgärdas och följas upp. Precis som
alla andra arbetsmiljöfaktorer. Även
här är det viktigt att detta görs i
samverkan och tillsammans med
de operatörer som är berörda. Tänk
på att vissa lösningar kan passa alla,
medan andra lösningar eller anpassningar kan behöva göras för ett fåtal
eller enskild medarbetare. I vissa fall
kan en enskild medarbetare behöva
arbetsglaskorrektion som är anpassad
efter det arbete som görs.
Företagshälsan kan bistå med synergonomisk kompetens.
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