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Tre faktorer till Ankis problem och hur de kan bidra till besvär 

 Ankis arbete i kassan är exempel på långvarigt, lågintensivt arbete med statisk belastning. 

Hon gör upprepade rörelser med händerna, och belastar armar och axlar, när hon hanterar varje 

vara för att priskoden ska kunna läsas av (Hedenmo, 2000). Arbetet är ensidigt upprepat med lite 

variation över arbetsdagen. Detta eftersom hon nästan alltid sitter i kassan, Passen är långa: mellan 

2-4 timmar utan paus, dessutom oftast i en vänsterkassa. Hon kan välja både att sitta och stå, men det 

är trångt: i praktiken har hon svårt att variera arbetsrörelser och arbetsställningar.  

Att göra samma rörelser om och om igen påverkar alla de kroppsstrukturer som deltar i 

aktiviteten, och leder till trötthet i musklerna. I Ankis fall gäller det till exempel armar, axlar, 

nacke. Beroende på belastningens storlek kan muskeltröttheten även leda till värmekänsla och att hon 

upplever allmän trötthet. Finns möjlighet att variera utförandet av muskelaktiviteten och lägga in 

pauser för återhämtning fördröjs tidpunkten för muskeltrötthet (Toomingas, 2008, s176). Denna möj-

lighet har inte Anki. Istället har det hela tiden varit samma kroppsstrukturer som belastas. 

 

Kassaarbete är psykiskt påfrestande och innebär ofta stress, som följd av att vara tvungen att 

hinna med inom en för kunderna rimlig tid, och att hantera kundkontakten (Hedenmo, 2000). 

Ankis besvär dök upp i samband med långa arbetspass med många kunder med mycket varor och 

köer, där hon blev bunden utan möjlighet att påverka tempo, möjlighet till variation och återhämtning 

eller avlastning och pauser för toabesök. 

När det blir köer i butiken kan det leda till att Anki känner sig stressad och försöker skynda sig, det 

vill säga ändrar sitt beteende och sin arbetsteknik. Det påverkar även hur hon tänker och känner, 

vilket skapar fysiologiska reaktioner i kroppen, som ökad muskelspänning och påslag av stress-

hormoner (Josephson, Palm, Johansson, Balogh, Ohlsson, Kjellberg, 2010, s7-9). Ju högre krav i 

relation till de resurser Anki har i situationen, desto stressigare upplever hon den (Weman-Josefsson, 

Berggren, 2013, s35). 

 

 Synförhållanden i kassan är inte optimala. Här finns besvärande reflexer och ingen platsbelys-

ning. Hon måste kunna läsa små siffror eftersom vissa förpackningar måste registreras manuellt. 

Eftersom människan är beroende av att kunna se bra för att utföra aktiviteter, får synförhållandena stor 

inverkan på arbetsställningar och -rörelser (Nylén, 2012, s12, 87). Enligt Nyhlén (2012, s90) finns 

många studier som visar att personer med nackbesvär ofta har problem med ögonen. Belysning, syn-

avstånd är faktorer som påverkar arbetsställningen. 

När Anki inte ser bra leder det till att hon kompenserar på olika sätt (Nylén, 2012, s13). Till 

exempel när hon ska läsa små siffror och bokstäver kan det leda till att hon omedvetet lutar sig framåt 

för att bättre urskilja texten på förpackningen (Nylén, 2012, s61, 79). Att försöka se i för dåligt ljus gör 

också att det tar längre tid att uppfatta detaljer som är oskarpa. Detta ökar den statiska muskelaktivitet-

en i nacke och axlar (Nylén, 2012, s79). 

Reflexer från skyltarna är en indirekt bländning, som dels gör att Anki ser sämre, men också 

kan göra att hon får en onaturlig arbetsställning när hon försöker undvika reflexerna. Att utsättas för 

onaturliga arbetsställningar under längre tid ökar risken för att muskler och leder blir stela och gör ont. 

Om inget görs åt saken kan det utvecklas till kronisk värk (Nylén, 2012, s70-71, 88). 
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Teorimodeller som kan förklara uppkomsten av besvär 

Kassaarbete är ett stillasittande arbete där kroppen stabiliserar medan händer/armar utför ett låginten-

sivt, långvarigt arbete. För att kunna utföra handrörelser med viss kraft och precision krävs att hela 

armen är stabil från bröstkorg/ryggrad ända ut i handen. Det betyder att en mängd muskler engageras, 

från nacken via skuldran och ut i underarmen (Toomingas, 2008, s202-203).  

Kassaarbetet leder till en ”statisk” belastning på musklerna (Toomingas, 2008, s194). Statisk be-

lastning i strikt mening betyder att muskeln arbetar utan att röra sig alls. I detta sammanhang menas 

med statisk belastning att musklerna är aktiva under lång tid utan paus för återhämtning, med 

liten variation i kraft och position. Det anses allmänt att det är bristen på vila som leder till besvär 

(Toomingas, 2008, s204-205). Askungemodellen är en teoretisk förklaringsmodell till varför lång-

varigt lågintensivt, statiskt muskelarbete leder till besvär: 

Modellen har fått sitt namn efter Askungen som stiger upp först av alla på morgonen och kommer i 

säng sist av alla på kvällen. När muskelns olika motoriska enheter (ett paket av muskelceller samt den 

nervcell som leder till den) kopplas in sker det alltid efter en viss tågordning. De som slår på först är 

de enheter som håller på längst och slår av sist, när belastningen upphör. De kan alltså vara aktiva 

mycket länge utan att få någon vila. Askungemodellen pekar på att det behövs total vila i muskeln, och 

inte enbart lägre belastning för att få en återhämtning. Det är därför det är så viktigt att variera arbets-

ställningar och -uppgifter så att olika motoriska enheter och muskler används, samt att de få tillräcklig 

vila mellan arbetspass (Toomingas, 2008, s212-214).  

Samma motoriska enheter aktiveras både av psykisk och av fysisk belastning. Det räcker därför 

inte enbart med paus från muskelarbetet. Det behövs även en mental avslappning (Lundberg, 2003). 

Enligt Lundberg finns stöd för att bristen på vila och återhämtning är ett större problem än graden av 

stress och fysisk belastning i arbetet. 

En annan modell som kan förklara uppkomsten av besvär vid långvarigt lågintensivt, statiskt 

muskelarbete är teorin om störd blodcirkulation. Blodet transporterar syre och näringsämnen till 

cellernas ämnesomsättning, och tar med sig koldioxid och slaggämnen därifrån (Toomingas, 2008, 

s201-202). När muskeln drar ihop sig ökar trycket i den. Då får blodet mindre plats att cirkulera på. 

Vid dynamiskt arbete sjunker trycket därpå när muskeln slappnar av. Men vid statiskt muskelarbete 

sker ingen sådan avslappning, trycket förblir högt, vilket stör blodets cirkulation i muskeln. 

Syrebristen leder till att det bildas mjölksyra. Förutom den lågintensiva aktiviteten så kan även 

stressorer via det sympatiska nervsystemet göra så att blodcirkulationen störs (Toomingas, 2008,  

s214-215). Detta skulle kunna gälla för Anki som tidvis upplever stark stress i en situation som inne-

bär höga krav och låg grad av kontroll.  

Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd-modell visar att det finns en samvariation mellan 

variablerna krav i arbetet, kontroll och socialt stöd (Gard, 1999, s65; Melin, 2008, s257), där höga 

psykologiska krav kan vara uppdrivet arbetstempo eller att arbeta i ett serviceyrke med mycket kontakt 

med människor. Ofta är dessa yrken kombinerade med att den anställda har låg kontroll (handlings-

utrymme) över sin situation i arbetet, och ofta även vad gäller sociala kontakter på arbetsplatsen. Detta 

gör att påfrestningen pågår under lång tid utan chans till avspänning och återhämtning (Melin, 2008, 

s257). Studier visar att lågt handlingsutymme kan ge besvär som de Anki upplever (Gard, 1999, s64). 

Om anställda får större handlingsutrymme kan däremot höga krav i arbetet bli en stimulerande ut-

maning som skapar motivation. Att känna stöd från kollegor kan också göra att den anställda tål stress 

bättre (Gard, 1999, s66). 

Ytterligare förklaringsmodeller finns. Till exempel att den förändrade kemiska miljön i muskeln 

leder till besvär. Muskelarbetet frisätter kalciumjoner vilket gör att det bildas olika ämnen som skadar 

vävnaderna och retar smärtreceptorerna. Här kan uppstå en ond cirkel när den lokala inflammationen 
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förstärker effekten i Askungemodellen, att de mest uttröttade motoriska enheterna får arbeta än mer 

(Toomingas, 2008,  s215-216). 

Detta är också ett uttryck för allostatisk belastning (McEwans stressmodell). Allostas är den 

process som ser till att kroppens alla system är i balans, att det råder homeostas i kroppen trots yttre 

påfrestningar. Allostatisk reaktion på en stimulering kan ge en skadlig belastning om den pågår under 

lång tid. Det finns olika situationer när detta kan ske. Till exempel vid upprepad stress, eller när 

personen har svårt att anpassa sig till det som stressar och inte kan minska stressresponsen, eller har 

svårt att stressa av när påfrestningen upphört (Melin, 2008, s245). Alla dessa situationer skulle kunna 

passa in på Anki. Stressmodellen pekar på att brist på återhämtning gör att kroppen får svårt att 

reparera sig vid långvarig stress och allostatisk belastning. Både psykiska och fysiska besvär kan 

uppstå (Melin, 2008, s246-247) 

 
Bedömning av Ankis arbetssituation  

Arbetscykel 

 Bedömningen är att arbetscykeln befinner sig inom rött större delen av arbetsdagarna. 

I en undersökning (Lundberg, 1997) som refereras i rapporten Att arbeta i utgångskassa (Heden-

mo, 2000) servade kassabiträdena i medeltal 48 kunder på två timmar. Det innebär 3 minuter och 20 

sekunder för var kund. Biträdena registrerade drygt tio varor i minuten, som vägde i genomsnitt 667 

kilo. Ofta tvingades de att lyfta varor för att avläsaren skulle registrera priset, eller slå in det manuellt. 

Det är rimligt att anta att Anki arbetar under liknande omständigheter, med ensidigt upprepat 

arbete större delen av dagen (Kihlstedt & Hägg, 2005, s5). Ett typiskt arbetspass sitter hon i kassan i 

totalt åtta timmar, med kort paus varannan timme. Ibland sitter hon upp till halva arbetsdagen i ett 

sträck. Kundtillströmningen styr belastningen, men det är rimligt att anta att det är färre öppna kassor 

när kunderna är få, så att den som sitter i kassan ändå ständigt har fullt upp. 

 

Arbetsställningar, arbetsrörelser 

 Anki har begränsade möjligheter att variera arbetsställningar och arbetsrörelser, eftersom det är 

trångt i kassan. Det vill säga inom gult område. Kravet på att hålla ett visst tempo, viss precision för 

att skanna priskod, och kravet på att kunna se och hålla koll begränsar antalet frihetsgrader ytterligare 

(Hellström, 2008, s181). Frihetsgrader är ”antalet oberoende rörelser som kan göras i en led” (Hell-

ström, 2008, s170). Det motoriska mönstret blir likartat över dagen, och belastar ständigt samma 

strukturer. 

 

Handlingsutrymme 

 Rött! Eftersom arbetet är styrt av antal kunder och hur mycket de handlar är handlingsutrymmet 

minimalt. Hon är bunden till kassan som är utformad på ett visst sätt. Hon har liten möjlighet att 

påverka själv. Hon kan välja vänster- eller högerkassa, och om hon ska sitta eller stå… Men till 

exempel inte gå på rast eller toa när hon vill, utan måste själv ordna avlösning vid varje tillfälle.  

 

Arbetsinnehåll 

 Rött! Anki ägnar sig mest åt att sitta i kassan, där arbetsmomenten inte är så många. 
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Bedömning 

 Om arbetscykeln är inom rött område är arbetet repetitivt, vilket i sig är tillräckligt för att 

bedömas som skadligt. Att övriga faktorer i bedömningen är inom rött och gult gör det hela 

ännu värre. Här krävs åtgärder snabbt! 

 
Rekommendationer till Anki och arbetsgivaren 

Ergonomiska åtgärder som bara vänder sig till individen och inte beaktar organisation och produk-

tionssystem har små förutsättningar att förbättra muskuloskeletal hälsa hos de anställda (Winkel, 

Westgaard, 1999, s117). Att skapa en hälsofrämjande arbetsplats kräver åtgärder på flera nivåer: 

organisations-, grupp- och individnivå (Wijk, Halling, 2006). Participativ ergonomi är en metod för 

förändring som innebär att de anställda är delaktiga i processen (Gard, Odenrick, 1999, s55). Fram-

gångsrikt arbetsmiljöarbete måste alltså bygga på samverkan mellan arbetsgivare och anställda med 

åtgärder på alla nivåer i företaget. 

 

Organisations- och gruppnivå 

Att personalen skadas, är sjukskriven eller behöver rehabilitering innebär en kostnad för företaget, så 

det finns goda skäl att förebygga ohälsa. Dessutom har arbetsgivaren laglig skyldighet att förebygga 

ohälsa och skapa god arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren föra ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete, utreda arbetsskador och undersöka risker. Dessutom finns skyldighet att anpassa 

förhållanden i arbetet till de anställdas förutsättningar (AML, s20, 21). I föreskrifterna om belastnings-

ergonomi finns skrivningar som särskilt vänder sig mot den typ av arbete som Anki gör. Det är arbets-

givarens sak att se till ”att arbete som är ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet normalt inte 

förekommer.” (AFS 2012:2).  

Föreskriften ger också svaret på vad som kan göras: skadliga belastningar kan förebyggas med 

”arbetsväxling, arbetsutvidgning, pauser eller andra åtgärder som ökar variationen i arbetet” (AFS 

2012:2). Allt detta talar för att arbetsgivaren bör göra något! 

Genom åtgärder som riktar sig till organisationskulturen kan man skapa förutsättningar för att ergo-

nomiska problem blir en del av vardagsarbetet i företaget (Winkel, Westgaard, 1999, s119). Därför 

skulle jag främst vilja trycka på vikten av ett levande systematiskt arbetsmiljöarbete. Hur fungerar 

det rent praktiskt på den här arbetsplatsen?  Görs det fortlöpande riskbedömningar, skriftlig dokumen-

tation och handlingsplaner?  

En rapport från Arbetsmiljöverket ”Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö” (Lorén, 2013) visar att av 

717 inspekterade företag fick cirka 70 procent påpekanden om att åtgärda brister i arbetsmiljön. De 

vanligaste brister var: 

 att de inte hade undersökt arbetsförhållandena i verksamheten och gjort belastnings-

ergonomisk riskbedömning,  

 att de anställda hade för dåliga kunskaper för att kunna undvika risk för överbelastning i 

arbetet, samt 

 att man fann att det fanns arbetsuppgifter som innebar stor risk för överbelastning. 

Arbetsgivarna var dock oftast positiva till att risker för belastningsskador kom på bordet. Inspek-

tionen ledde till att många arbetat vidare med risker och åtgärder (Lorén, 2013). En hjälp på vägen att 

komma igång kan vara olika guider och checklistor: 

 Checklista för detalj- och partihandeln (Prevent, u åa) 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete - för den lilla butiken (Handelns arbetmiljökommitté, u å) 

 Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, u å). 
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Arbetsmiljöverkets broschyr Att arbeta i kassa (Arbetsmiljöverket, 2009) beskriver olika åtgärder 

som arbetsgivaren kan göra för att minska risken för belastningsskador hos kassapersonal som Anki: 

 Begränsa tiden i kassan. Kassaarbete ska följas av vila eller varierade arbetsuppgifter. 

 Utbildning i god arbetsteknik. 

 Se över kassaområdet vad gäller mått, arbetsutrymme, placering av arbetsobjekt mm, så att 

det möjliggör en god arbetsställning med möjlighet till variation. 

Andra åtgärder kan vara: 

 Genomgång av arbetsplatsens belysning och synförhållanden, till exempel med Enkel 

checklista belysning/synergonomi (Prevent, u åb). Det kan behövas bättre platsbelysning 

samt avskärma reflexer från skyltarna. 

 Synkontroll hos optiker – behöver Anki glasögon?  

I arbetet med att förbättra arbetsmiljön skulle jag rekommendera arbetsgivaren att ta hjälp 

av företagshälsovård. Där finns personer med rätt kompetens att göra riskbedömningar och hitta åt-

gärder för att förebygga och ta itu med redan identifierade risker (Prevent, 2011; Josephson, Palm, 

Johansson, Balogh, Ohlsson, Kjellberg, 2010). 

Min nästa rekommendation till arbetsgivaren och de anställda är att det är nödvändigt att kassa-

personalen får mer varierade arbetsuppgifter. I Handels rapport ”Arbete i utgångskassa” (Heden-

mo, 2000) skrivs att belastningsskador uppstår ofta inom ett år om man måste sitta i kassan varje dag. 

Åtgärder kan vara: 

 schemalagd arbetsrotation där alla anställda ingår, 

 en plan för hur varje medarbetare ska få fler arbetsuppgifter och bredare kompetens.  

Rapporten pekar på att det ofta finns hinder i form av att vissa anställda vägrar att sitta i kassan, 

eller lära sig nya arbetsuppgifter. Detta kan bygga på skillnader i status eller hierarkier på arbets-

platsen. Att råda bot på detta ligger på arbetsgivaren, men eftersom det handlar om att ta itu med en 

konflikt finns ofta ett visst motstånd (Hedenmo, 2000). 

 

Individnivå 

För personer som redan har belastningsbesvär har individuellt anpassade åtgärder där den 

anställda är aktivt involverad ofta en positiv effekt. Anki och övriga anställda skulle kunna ha 

nytta av att träna arbetsteknik, kondition, styrka eller avslappning (Winkel, Westgaard, 1999, 

s111).  

Forskning har visat att utbildning i lyft- och förflyttningsteknik på kort sikt förbättrar de anställdas 

arbetsteknik och minskar belastningen, men på lång sikt ger det ändå dålig effekt på besvär från 

rörelseorganen. Kassapersonalen bör därför också få utbildning i förhållningssätt till stress och hög 

arbetsbelastning (Josephson, Palm, Johansson, Balogh, Ohlsson, Kjellberg, 2010). 

 

Återkoppling till personalen  

Mitt första råd till de anställda är att ta aktiv del i frågor om sin arbetsmiljö, snacka med skyddsombud 

och arbetsgivare. De anställda är en stor kunskapsresurs för att förbättra de belastningsergonomiska 

förhållandena på jobbet. Därför är det viktigt att de ser sin roll i arbetsmiljöarbetet: berättar om risker, 

besvär, möjliga lösningar och återkopplar om gjorda åtgärder fungerar eller inte (Prevent, 2011). Att ta 

vara på personalens kunskaper och kreativitet ökar deras engagemang och bidrar till god psykosocial 

arbetsmiljö (Weman-Josefsson, Berggren, 2013, s122).  

För det andra: socialt stöd har visat sig ha en skyddande effekt mot stress. Om den psykosociala 

arbetsmiljön upplevs som god klarar medarbetarna en högre nivå av stress (Weman-Josefsson, Berg-
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gren, 2013, s60). Att det finns en gemenskap, där man hjälps åt, och tar ett gemensamt ansvar för det 

dagliga arbetet har stor betydelse för välbefinnandet i arbetet (Weman-Josefsson, Berggren, 2013, s37, 

129). Detta är ett råd som även arbetsgivaren bör ta till sig. 

Ett tredje råd kan vara att det personliga hälsobeteendet påverkar hur mycket belastning man tål. 

Att stärka sin kropp med motion och fysisk aktivitet gör den motståndskraftig, både mot stress och 

fysisk belastning (Weman-Josefsson, Berggren, 2013, s56-58, 87). 
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