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Distansföreläsning Synergonomi 

Sundsvall 2019-09-10

Per Nylén

Arbetsmiljöverket

per.nylén@av.se
010-730 97 53

Vi anpassar 

kroppen efter 

ögonen, 

inte tvärt om!

Synproblem ökar risken för belastningsbesvär

1. Kisar 

- skärmar störande ljuskällor

(effektivare för äldre)

- minskad bländare 

- ger ökat skärpedjup

- minskar ev närsynthet

2. Lägesförändringsreflex

Vad händer, oftast omedvetet, 

om vi ser oskarpt?

Synförmågan

• Nedsatt visus

• Samsyn

Synhjälpmedlen

• För svaga/starka glas

Belysningen

• För svag/stark

• Felriktad

Arbetsobjektet

• Liten/oskarpt text

• Felplacerad

Synergonomiska faktorer som kan 

medföra belastningsbesvär:

Lägesförändringsreflex

Vad händer om vi inte kan ändra läge?

mailto:per.nylén@av.se
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Oskärpa
Kant(o)skärpa

LLLL L

Oskärpa aktiverar nackmuskulaturen

- Minskad blinkfrekvens

- Huvudet fixeras

- spänd nacke och skuldra 

Zetterberg, C., Forsman, M. & Richter, H. (2013). Effects of visually demanding 

near work on trapezius muscle activity. Journal of Electromyography & Kinesiology, 

23 (5), 1190-1198.

För att söka stabilisera oskarpt synintryck:

1. Omedveten fixering av huvudet genom

ökad nack- / axelspänning

2. Minskad blinkfrekvens

• Koppling oskärpa - trapezius muskelaktivitet

• Visuellt krävande närarbete ökad musketonus

• Risk obehag/skada nacke/axlar 
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• Låg teckenskärpa/kontrast

• För liten teckenstorlek

• Kromatisk avvikelse

• Lysa skarpt

• Låg ljusintensitet

• Bristande visuellt hjälpmedel

• Instabil / vibrerande

• Arbetsobjekt

• Synsdefekter observatör

Oskärpa - orsaker

Gamnacke

Gamnacke forts

Vanliga progressiva glas

Rumsdistans

40 cm - 4,0 meter

Gamnacke forts

Omvänd gamnacke?
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Example
Blickriktning

Bäst samspel mellan ögonens 

• Ackommodation (A)

• Konvergens (K)

• Pupillstorlek

vid nedåtriktad blick ca 20
o

K
0 A

Vinkelappen ”Measures”
- Nackflexion

- Blickvinkel

Blickriktning

• BILD Pers Gamnacke

Relativt horisontallinjen Nyströmlinjen

Bländning

Direkt bländning

(högst 500-1000 cd/m2

i synfältet) 

Indirekt bländning

(högst 200 lux mot 

bildskärmen)

<45
o
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Bländning  (forts.)

Kontrastbländning

(ex luminanser

i relation 10:3:1 i 

synfältet)

Adaptationsbländning

(luminanser ändras 

snabbt, ljuset eller 

blicken varieras)

tid
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Ingen

bländn.

Stark

bländning

Ljuskänslighet

Ögonbesvär

Ögonbesvär Två huvudtyper av bländning

Obehagsbländning (psykologisk)

Synnedsättande bl. (fysiologisk) 

Kontrastbländning Kontrastbländning ramen

• Luminans ca 10:3:1 – 5:3:1

Active screen Active screenActive screen

Kontrastbländning

Luminanser: 5:3:1 i synfältet

5

3

1
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5
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7000 (140)2000 (40) 2000 (40)
200 (4)

50 cd

Färgåtergivning

• 13 § En ljuskällas återgivning av färg skall 

vara lämplig för arbetsuppgiften. Belysning 

skall vara utformad så att varningsskyltar, 

nödstoppsdon och liknande är lätta att 

uppfatta.

Lysrör 
dagsljus

Lysrör 
varmvit

Kvicksilver-
lampa

Natrium;
högtryck

Natrium;
lågtryck

Färgåtergivning Färgtemperaturen betydelse
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Inte bara belastningsbesvär

• Icke-optimal belysning kan ge extrema besvär

Flimmer

• 14 § Belysningen ska vara utformad så att 

besvärande flimmer inte uppstår. 

Ljusmodulation (flimmer)

0 %

Solljus

ms
50 100 150 200

Glödlampa

5-10 %

ms
50 100 150 200

35-40 %

Lysrör, 27 mm

äldre armatur

ms
50 100 150 200

<1 %

Lysrör, 27 mm

modern armatur (HF)

ms
50 100 150 200

Ökat flimmer!

100 Hz;  35-40 % ca120 - >300 Hz; 100 %

Lysrör, 27 mm

äldre armatur

ms
50 100 150 200

LED, 

Pulsviddsdimmad

ms
50 100 150 200

0

0

Flimmer

• 14 § Belysningen ska vara utformad så att 

besvärande flimmer inte uppstår. 

Ljusappen ”Ljus”

- Belysningsstyrka

- Flimmer

(Ännu bara Iphone)

Alla mobilkameror

- Flimmer grovt
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Pixel 

registrering 

when turned on

Pixel 

registrering 

when turned off

Single LED diod; PWM dimmed Rörliga delar/stroboskopeffekter

• 15 § Åtgärder ska vidtas för att förhindra att 

olycksfall inträffar på grund av att rörliga 

maskindelar, arbetsobjekt eller liknande 

föremål skenbart verkar röra sig långsamt eller 

stå stilla när de betraktas i periodiskt varie-

rande belysning. 

10 § Belysningen ska 

• planeras 

• utföras

• underhållas 

• undersökas 

• bedömas 

i den omfattning som behövs för att förebygga 

ohälsa och olycksfall. 

Förflyttningar

§12

Belysningen och arbetsplatsens utformning ska 

vara sådana att man med tillfredsställande 

säkerhet och utan onödiga 

anpassningssvårigheter kan förflytta sig mellan 

eller i olika lokaler eller arbetsområden med 

skilda belysningsförhållanden. 

Arbetsplatsens 

utformning; AFS 2000:48

§ 11

……

Belysning skall ha en för den enskilde

lämplig fördelning och riktning. ….
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Äldres synförmåga

• Mindre ackomodationsområde

• Lägre synskärpa 

• Högre ljusbehov

• Högre kontrastbehov

• Längre lästid

• Svårare för snabba förlopp

• Fler ögonbesvär

• Blickriktning

• Bländning

• Flimmer 

• Kontrast

• Läsbarhet

• Reflexer

• Kantskärpa

• Synavstånd

• Etc, etc, etc

Synergonomi

Bra synförhållanden ger

• bättre kvalité?

• högre kvantiteter?

• färre sjukskrivningar?

• färre olycksfall?

• ett mer komfortabelt arbete?

Läsa mer ?


