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I denna broschyr hittar du tips om hur arbetet 
kan bli mer skonsamt. Det tar i regel en 
lång tid innan en förslitnings skada uppstår. 
Det är därför viktigt att du i god tid börjar 
förebygga skadorna.
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Arbetsmiljön vid arkeologiskt 
fältarbete är mycket speciell. 
Arbetet är i hög utsträckning 
engagerande, stimulerande och 
spännande, men bedrivs ofta 
under besvärliga fysiska förhål
landen.

Några negativa arbetsförhållan
den är:

Svåra arbetsställningar 
Tunga lyft
Dåliga klimatförhållanden 
Otillräcklig belysning 
Tidspress



Risk för 
skador

Risken är stor att personal i 
arkeologiskt fältarbete förr eller 
senare får besvär i rörelse
organen.

Främst drabbas:

Knän
Landrygg
Handleder

Till exempel grepputformning
en på handverktyg har stor 
betydelse i ergonomiskt hän
seende. Ett smalt handtag kan ge 
ökad spänning från handen- 
armen-skuldran-nacken. Ett 
kraftigare handtag med låg frik
tion kräver mindre kraft.

Dåligt
väder
-bra
klädsel
Fukt och kyla ökar risken för 
skador. Belastningsskador och 
urinvägsinfektioner är några 
exempel. Värm därför upp dig 
före arbetet. Tips på lämpliga 
rörelser finns i detta häfte.

Ändamålsenlig klädsel och bra 
skyddsutrusting är A & O. Rör
lighet, inga glipor, skydd mot 
väta, god ventilering och upp
byggnad enligt flerskiktsprincip- 
en är några viktiga krav. Kom
plettering med knäskydd, knog- 
skydd och sittdyna är ofta 
nödvändigt.

För att se 
krävs ljus

Arkeologiskt fältarbete är syn- 
krävande. Fynd har nästan sam
ma färg som marken och av
viker föga när det gäller form 
och struktur. För att se så bra 
som möjligt (bästa synavstånd) 
intar man ofta konstiga arbets
ställningar. Goda ljusförhållan
den underlättar seendet och ar
betsställningen kan bli mer vil
sam.

Arbeta, om möjligt, med sol- 
ljusetellerextrabelysningen från 
sidan. Ljus som faller in fram
ifrån blir lätt bländande, ljus 
bakifrån gör att du skuggar din 
arbetsyta.



Stående
arbete

Vid arbete med fyllhammare är 
det svårt att inta en bra arbets
ställning. Växla därför ofta din 
arbetsställning!

Pröva ett redskap med 
skaft så skonar du ryggen





s kyffling

Stå stadigt och bredbent 

Håll ryggen rak 

Använd benet att skjuta på 

Undvik att vrida kroppen



U1ppvärmning

Börja arbetsdagen med 
att värma upp dig!

Jogga på stället med avspända 
axlar och löst hängande armar

Trampa upp och ner med tå och 
häl 1-2 minuter

Lätt sidoböjning med avspända 
axlar och nacke fem gångeVhåll

/

Knäsvikt med samtidiga arm
svängningar framåt-nedåt- 
bakåt, tio gånger

Armsträckning uppåt-utåt



Muskelträning (1—11

1-2. Ligg med böjda ben och 
pressa upp höfterna. Knip ihop 
skinkorna så att det känns i stjärt- 
musklerna. Sänk sedan stjärten 
igen.

3^t. Ligg med böjda ben. Rulla 
upp huvud, axlar och skuldror 
tills det känns i magmusklerna. 
Släpp inte svanken från golvet. 
Rulla ner. Håll fotterna nära sätet 
och fotsulorna i golvet under 
hela övningen.

5-6. Här får alla småmusklema 
kring ryggraden träning i att 
stabilisera ryggen. Börja med 
att stå på alla fyra. S tå med händer 
och knän isär och vikten fördelad 
lika. Sträck ut höger ben rakt 
bak och vänster arm rakt fram, 
så att de bildar en vågrät linje, 
inte en båge uppåt. Byt till andra 
armen och benet.

7-8. Stå på alla fyra med benen 
lätt isär och vikten fördelad på 
händer och fötter. Kuta med 
ryggen genom att dra in stjärten 
och titta mot naveln. Känn att du 
rundar ryggen mjukt och lång
samt. Slappna av i ryggen. 
Svanka inte för mycket.

9. Stå på knän och gör arm- 
hävningar. OBS! Det får inte 
göra ont. Avsluta med övning
arna 7-8.



) & Töjning (12-14)

12. Sträckning av lårets fram
sida. Stå på golvet. Böj ett knä, 
greppa höger fot med högerhand. 
Knä skall peka nedåt. Höft och 
rygg raka, för fram höften och 
håll i 10 sekunder. Upprepa 
rörelsen och byt ben.

13. Sträckning av lårets bak
sida. Sätt det ena benet på en 
bänk eller stol. Håll knäet rakt 
och fäll fram överkroppen. Obs! 
Rak rygg hela tiden. Håll i 10- 
30 sekunder. Upprepa rörelsen 
och växla ben.

10. Ligg på magen med pannan 
vilande mot golvet. Sträck en 
arm framåt/uppåt och en arm 
bakåt/nedåt. Växla.

11. Stå med ryggen mot en vägg 
med fotterna cirka en fotlängd 
från väggen (45°-50°). Tårna 
skall peka rakt fram. Tryck ryg
gen mot väggen och böj knäna 
till ca 100 graders vinkel. Sträck 
benen långsamt. 4-5 knäböj
ningar, öka successivt.

14. Luta huvudet åt ena hållet 
och pressa arm och axel åt 
motsatt håll. Det ska dra ordent
ligt i muskeln på sidan av hals
en. Gör likadant åt andra hållet.



Förbered dig inför varje fältsäsong 
så att din kropps uthållighet och 
styrka byggs upp.

Var regelbundet fysiskt aktiv utanför 
arbetet. Övergången från vintern 
till fältsäsongen blir då skon
sammare för din kropp. Därigenom 
minskar också risken för skador.



Tunga lyft

Lyft så nära kroppen som möj
ligt

Böjda knän, rak rygg 

Stå bredbent

Fördela tyngden jämnt på båda 
benen

I stället för tungt fyllfat använd 
öskar och två hinkar



Knästående
arbete

Variera arbetsställning 

Använd knäskydd 

Växla stödhand 

Ta stöd vid uppresning



Omväxling
Ensidiga och monotona rörelser ger lätt upphov 
tillbelastningsbesvär. Växla därför metod, grepp 
och arbetsställning. Ta ofta korta pauser, skaka 
loss och slappna av redan innan du känner 
trötthets symptom.



Sållning

Stå nära

Ta stöd vid sållgenomgång

Anpassa arbetshöjden (kvinnor 
ca 1 m, män ca 1,1 m)
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