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Det är väl känt från olika delar av världen att det 
manuella arbetet i lantbruket är förknippat med 
belastningsergonomiska problem. Det saknas dock 
kunskap om hur den ergonomiska situationen ser 
ut i svensk frilandsodling.

En enkätundersökning genomfördes där-
för till samtliga odlare av köksväxter (760) 
och jordgubbsodlare (377) i Sverige. Ca en 
fjärdedel av arbetsgivarna kände till att deras 
personal hade fysiska besvär, framförallt i ryg-
gen av det manuella skördearbetet. Odlarna 
av köksväxter beskrev försök till arbetsväxling 
och arbetsrotation för att minska den ensidi-
ga belastningen men vid jordgubbsplockning 
fanns få arbetsuppgifter att växla emellan. 

Förutom enkätundersökningen genomför-
des fältstudier hos fem odlare där också det 
manuella arbetet på friland videofilmades. 
Videofilmning genomfördes för att registre-
ra arbetsställningar i olika arbetsmoment vid 
skörd av broccoli, blomkål, isbergssallat samt 
jordgubbar. Analysen av filmerna visade att 
djupa ryggböjningar framåt förekom frekvent 
och att arbetsmetod och odlingssätt hade en 
avgörande inverkan på ryggbelastningen. 

Ryggbelastningen reducerades till hälften 
om köksväxterna som skördades lades på 
transportband i bra arbetshöjd istället för om 
arbetstagaren bar med sig en låda på fältet.  

Vid jordgubbsplockning reducerades rygg-
belastningen mest om odlingssättet var i kru-
kor på ca 1100mm höjd jämfört med odling 
på bädd eller direkt på marken. Vid de två sist-
nämnda odlingssätten sitter arbetstagaren på 
maximalt böjda knän vilket även ger en alltför 
hög belastning på knälederna liksom en låst 
arbetsställning med böjd och vriden rygg och 
ibland även arbetsrörelser med armar ut från 
kroppen. Ibland observerades arbetstagaren att 
stå djupt framåtböjd med raka ben och plocka 
jordgubbar eller skära av köksväxter, vilket 
innebar hög ryggbelastning med risk för skad-
lig inverkan. Vid fältstudierna observerades att 
arbetstagaren bar de plockade jordgubbarna 
till en uppsamlingsplats. Upp till en tredjedel 

av arbetstiden kunde utgöras av denna trans-
port, vilket kan ses som en typ av arbetsväx-
ling. 

Filmerna visade att arbetstagare spontant 
valde olika arbetssätt vilka inte alltid var de 
bästa ur belastningssynpunkt. Anpassad be-
lastningsergonomisk utbildning kan ge ökad 
medvetenhet hos arbetstagarna vilket skulle 
kunna minska deras fysiska belastning. Var 
fjärde odlare önskade få tillgång till sådan 
specifik utbildning och information till ar-
betstagarna.

Användning av arbetshjälpmedel liksom av 
bra skyddsutrustning har stor betydelse för 
att reducera den fysiska belastningen. Det är 
även nödvändigt med utveckling av odlings-
sätt, arbetsmetoder och arbetsupplägg då det 
i dagsläget förekommer belastningar i svensk 
frilandsodling som riskerar ha skadlig inver-
kan på arbetstagaren och där enbart tekniska 
arbetshjälpmedel troligen inte ensamt kan få 
bort dessa belastningar. 

Bakgrund
Arbete i nedböjda och knäsittande positio-
ner förekommer i lantbruk över hela världen. 

Många arbetsuppgifter i lantbruk innefattar 
dessa svåra arbetsställningar (Kirkhorn, 2010; 
Fathallah, 2010) vilka kan innebära stora be-
lastningar på rygg, axlar/skuldror och ben 
(Jin et al., 2009). Böjda och vridna arbetsställ-
ningar kan, liksom arbete i leders ytterlägen, 
utgöra en riskfaktor för belastningsbesvär 
(Punnett & Wegman, 2004; Kourinka et al., 
1995).  Tidigare undersökningar i Sverige har 
visat på stora belastningsergonomiska pro-
blem vid arbete i växthus (Lundqvist et al., 
2008) men hur den ergonomiska situationen 
ser ut för de anställda i frilandsodling är inte 
tidigare studerat. 

Syfte
Projektets målsättning var att få ökad kun-
skap om de belastningsergonomiska förhål-
landena vid det manuella arbetet på friland. 
Syftet var även att ta fram rekommendationer 
och goda exempel på hur arbetet kan utföras 
på ett bra sätt samt hur den fysiska belast-
ningen kan reduceras. 
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och dokumenterades arbetsställningar, ar-
betsteknik, utrustning och hjälpmedel etc. 
Två observatörer videofilmade samtidigt 
skördearbetet.

Belastningen av det manuella skördearbetet 
analyserades utifrån representativa sekvenser 
från videofilmerna med hjälp av datorpro-
grammet ALBA biomekanik utvecklat vid 
KTH (Vogel, 2013).  ALBA biomekanik är 
en datorbaserad manikin (docka) där man kan 
ställa in olika ledpositioner liksom kroppsmått 
och ev. börda. Programmet beräknar vridmo-
ment över olika leder samt ländryggskompres-
sionen i statiska positioner (Figur 1).

Resultat

Enkät till arbetsgivare/odlare
472 köksväxtodlare (62%) och 377 jord-
gubbsodlare (61%) svarade på enkäten. Ca 
hälften av de svarandes enkäter exkluderades 
från studien eftersom de hade uppgivit att de 
ej var arbetsgivare, hade inga anställda, hade 
slutat odla, hade ingen frilandsodling eller 
manuell odling.

Sammanfattning av enkätsvaren
•	 Köksväxt- och jordgubbsodlarna hade ar-

betat 22 år resp. 23 år med odling.
•	 50% av köksväxt- och 43% av jordgubb-

sodlarna hade en odlingsareal på 2 Ha el-
ler mindre, medan 23% resp. 10%  odlade 
på 10 Ha eller mer.

•	 39% av köksväxt- och 14% av jordgubb-
sodlarna odlade ekologiskt

•	 I medeltal arbetade sju personer i åldern 
39 år med det manuella arbetet i köksväx-
todling (37% kvinnor, 63% män). Mot-
varande arbetade 20 personer i åldern 33 
år i jordgubbsodling (55% kvinnor, 45% 
män).

•	 59% av köksväxt- och 49% av jordgubb-
sodlarna hade arbetsintroduktion till sina 
anställda. I enkätsvaren beskrevs inte inne-
hållet i introduktionen på ett sådant sätt att 
det går att uttala sig om den innehåller be-
lastningsergonomisk information eller inte.

•	 80% av köksväxt- och 64% av jordgubb-
sodlarna tillhandahöll skyddskläder till 
sina anställda.

•	 58% av köksväxtodlarna tillämpade ar-
betsrotation mellan grödorna och 50% 
tillämpade arbetsrotation inom grödorna. 
43% av jordgubbsodlarna tillämpade ar-
betsrotation. 

•	 Var fjärde köksväxt- och var femte jord-
gubbsodlare uttryckte behov av mer be-

lastningsergonomisk kunskap kring det 
manuella arbetet.

•	 29% av köksväxt- och 22% av jordgubb-
sodlarna kände till att deras anställda hade 
fysiska besvär, framförallt ryggbesvär, av 
det manuella arbetet.

Intervjuer med arbetsgivare/
arbetsledare inför fältstudierna
•	 I intervjuerna framkom att arbetstagarna 

hos 4 av 5 arbetsgivare kom från annat 
europeiskt land som Polen, Rumänien 
eller de baltiska länderna. En arbetsgivare 
hade även svenska skolungdomar.  Samt-
liga arbetstagare var anställda av odlaren/
arbetsgivaren och nästan alla hade en ar-
betsintroduktion som fr.a. handlade om 
hur man får fram en ”bra” slutprodukt; 
utseende, mognad osv. Någon arbetsgiva-
re hade timlön, andra hade timlön med 
gruppackord. Någon arbetsgivare hade 
haft individuell ackordslön men frångått 
det, då kvaliteten av produkten försämra-
des.

•	 Flera av arbetsgivarna hade egna erfaren-
heter av det manuella arbetet och sökte 
förbättra/ underlätta arbetet så gott det 
går. Någon påpekade att de bästa idéer till 
förbättring ofta kom från arbetstagarna. 
Samtliga arbetsgivare var medvetna om 
betydelsen av arbetstidens längd och att 
arbetstagarna skulle ta lämpliga pauser. 
Några av arbetsgivarna lät arbetstagarna 
själva styra pauserna medan andra hade 
dem schemalagda. Skördeperioderna har 
toppar beroende på vilken gröda, väder 
men också på efterfrågan från konsumen-
ten.  Arbetsdagarna kunde således i perio-
der bli längre än 8 timmar. 

•	 Enstaka arbetsgivare hade haft anställda 
som fått stora fysiska besvär så att per-
sonen behövt söka vård. Däremot hade 
några erfarenheter av att arbetstagare inte 
orkat med arbetet utan avbrutit den över-
enskomna arbetsperioden.    

Intervjuer med arbetstagare i samband 
med fältstudierna.
Ingen av de intervjuade arbetstagarna hade 
svenska som modersmål utan intervjuerna 
gjordes på engelska och delvis med hjälp av 
arbetsledare som agerade tolk. Detta innebar 
stor svårighet i kommunikationen och där 
arbetstagaren ofta inte förstod vad som efter-
frågades. Det fanns därför en bristande tillför-
litlighet i svaren. 

Metod
Studien innehöll flera delmoment; enkät till 
odlare i Sverige, arbetsplatsstudier med inter-
vjuer av odlare och arbetstagare samt obser-
vationer av det manuella skördearbetet i och 
under knähöjd. Ett tredje delmoment utgjor-
des av biomekaniska analyser av det manuella 
arbetet.

En enkät skickades via Jordbruksverket till 
samtliga arbetsgivare/odlare i Sverige som 
odlar köksväxter och jordgubbar. Enkäten 
innehöll frågor om vilka grödor som odlas, 
odlingssätt, odlingsareal, manuella arbetsmo-
ment, antal personal, arbetstider, arbetsrota-
tion, arbetsväxling, pauser i arbetet, löneform, 
arbetskläder, hjälpmedel, belastningsbesvär 
mm.  Påminnelsekort och ytterligare ett en-
kätutskick gjordes till de som inte besvarade 
enkäten i första omgången.

Arbetsplatsstudier genomfördes hos 5 oli-
ka odlare i Skåne och i 8 olika frilandsod-
lingar (2 odling av blomkål, 2 isbergssallat, 2 
broccoli och 2 odling av jordgubbar) där det 
manuella skördearbetet studerades. Arbets-
platsstudierna omfattade både intervjuer och 
observationer.

Inför fältstudierna intervjuades odlaren/
arbetsgivaren bl.a. om sin syn på det manuel-
la arbetet, egna erfarenheter, vad som ev. för-
ändrats i det manuella arbetet, om odlingssätt, 
arbetsmetod och ev. belastningsproblem han 
hade kännedom om. Under fältstudierna in-
tervjuades totalt 15 arbetstagare (9 män och 
6 kvinnor) om arbetstider, pauser, träning och 
om deras upplevelser av fysiska besvär mm.

Vid observationsstudierna registrerades 

 
Figur 1. Belastningsberäkning i datorpro-
grammet ALBA biomekanik



Fakta från Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM)
Info nr 30

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap 2014

På frågan om vad som var det bästa med ar-
betet var svaren genomgående ”tjänar bra” 
resp. ”utomhusarbete”. Av de som svarade på 
vilken betydelse väderleken hade, var de alla 
eniga om att kyla och regn var negativt lik-
som stark sol.  

Av de intervjuade som arbetade med skörd 
av broccoli, blomkål resp. isbergssallat, angav 
flera besvär från ryggen och några markerade 
även besvär från skuldror/axlar, handleder/
händer, knän, fötter/fotleder. 

De som arbetade med jordgubbsplockning 
angav samtliga besvär från nedre delen av 
ryggen. Några angav även besvär från knäna 
och lyfte fram som en orsak, hårda ojämn-
heter och stenar i marken. Generellt tycktes 
kvinnorna uppleva besvär från fler kropps-
områden än männen och angav även besvär 
från axlar/skuldror och händer.

Analys skördearbetet
Det förekom olika arbetsmetoder vid skörd 
av köksväxter. Vid skörd av broccoli och 
blomkål blev det tydligt att arbetsmetoden 
var avgörande för antal djupa ryggböjningar 
framåt liksom för den totala belastningen i 
arbetet. De fyra arbetsmomenten som före-
kom var; att skära av, att rensa från blad, att 
lägga köksväxten i låda eller på transportband 
samt att leta efter färdig växt (Figur 2).

Skörd av broccoli/blomkål
•	 Att skära av växten innebar djup ryggböj-

ning framåt och hög ländryggskompres-
sion i båda arbetsmetoderna. 

•	 Att lägga ner broccoli/blomkålet i låda 
innebar dubbelt så många djupa rygg-
böjningar framåt som att lägga växten på 
transportband på bra arbetshöjd.

•	 Höjden på transportbandet kan styra ar-
betstagaren att räta upp i ryggen eller ej 
under arbetsmomenten.

•	 Att bära med sig låda med skördade broc-
coli/blomkål innebar högre belastning 
och mindre möjlighet till generell åter-
hämtning jämfört med att lägga dem på 
transportband.

Vid skördearbetet av isbergssallat observera-
des två olika arbetsmetoder; att lägga sallaten 
i tiltade lådor som var placerade på en fast 
arm på bra arbetshöjd resp. att ha låda bred-
vid sig på marknivå. De fem arbetsmoment 
som förekom var; att skära av, att rensa från 
blad, att lägga sallaten i plastpåse, att lägga ner 
i låda på marken eller på arm samt att leta 
efter färdig växt (Figur 3). 

Figur 3. Arbetsställningar vid skörd av isbergssallat med användning av låda på mark respe-
ktive på tiltad arm. Ländryggskompressionen beräknades i N för kvinna respektive man.

Figur 4. Arbetsställningar vid skörd av jordgubbar vid odling i kruka, på mark och på bädd. 
Ländryggskompressionen beräknades i N för kvinna respektive man.

Figur 2. Arbetsställningar vid skörd av broccoli/blomkål med användning av låda respektive 
transportband. Ländryggskompressionen beräknades i N för kvinna respektive man.
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Skörd av isbergssallat
•	 Att skära av sallaten innebar hög ryggbe-

lastning i båda arbetsmetoderna.
•	 Att renskära isbergssallat i stående position 

innebar 50 % lägre ländryggskompression 
jmf med vid knäsittande. 

•	 Lådor placerade på ”arm” i bekväm höjd 
istället för på marknivå ger möjlighet till 
rörligare och friare arbetsrörelser för in-
dividen.

•	 Knäsittande innebär en låst arbetsställning 
med risk för skadlig inverkan och be-
gränsning av variation i arbetsrörelser som 
bedöms ge högre generell statisk belast-
ning än vid stående/gående arbete. 

Vid jordgubbsodlingarna observerades och 
analyserades olika odlingssätt (i krukor, på 
bädd resp. på marken) som visade sig påver-
ka arbetsställningar och arbetsrörelserna vid 
skördearbetet och ha stor betydelse för den 
fysiska belastningen (Figur 4).

Skörd av jordgubbar
•	 Vid odling i krukor kunde skördearbetet 

ske i upprätt ställning och är att föredra ur 
belastningsergonomisk synpunkt. 

•	 Odling på bädd är att föredra framför od-
ling på marknivå. 

•	 Ryggböjning framåt med raka ben ger 
dubbelt så hög ryggbelastning som vid 
knäsittande. 

•	 Förflyttning av bären mellan plockstället 
och uppsamlingsplatsen kan ses som en 
typ av arbetsväxling.

•	 Det sittande arbetet medför stor belast-
ning på knälederna i ytterlägen liksom 
obehag från hårda ojämnheter, väta och 
kyla på marken.   

Slutsatser
Mycket hög ryggbelastning (ländryggskom-
pression) kunde konstateras i det manuella 
skördearbetet i och under knähöjd av de fyra 
analyserade grödorna. Val av arbetsmetod och 
odlingssätt hade en avgörande betydelse för 
den totala fysiska belastningen. Användning 
av arbetshjälpmedel liksom av bra skydds-
utrustning har stor betydelse för att redu-
cera den fysiska belastningen. Det är även 
nödvändigt med utveckling av odlingssätt, 
arbetsmetoder och arbetsupplägg då funna 
belastningar riskerar ha skadlig inverkan på 
arbetstagaren. Anpassad belastningsergono-
misk arbetsintroduktion till arbetstagarna är 
också viktig som förebyggande åtgärd. 

Rekommendationer
•	 Välj arbetsmetod och odlingssätt som 

minskar den totala arbetsbelastningen.
•	 Arbetstagarna bör ha tillgång till bra ar-

betskläder och skyddsutrustning.
•	 Informera och instruera arbetstagarna om

•	 bästa möjliga arbetsställningar och ar-
betsrörelser i det aktuella arbetet.

•	 att växla mellan olika arbetsställningar 
och arbetsrörelser för att minska risken 
för belastningsbesvär. 

•	 att arbetsväxling ofta ger positiv inver-
kan på den fysiska belastningen.

•	 vikten av paus, vila och återhämtning.
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