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Lena Ljung. Flexion of the neck while sitting and standing during computer work - a comparative 

study.  

Projektkurs i arbetshälsovetenskap, University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies 

 

Abstract 

Neck pain is frequent during computer work. Standing during computer work has been shown 

to have a beneficial effect on neck pain. Flexion of the neck may cause an increased load on 

the neck. The aim of this study was to compare flexion of the neck while sitting and standing 

during computer work for people who perform computer work during most of the day in their 

regular work. 

Ten individuals, eight women and two men, working in an occupational health service 

participated in the study. They worked with computer work in customer service, healthcare 

advice or sickness and recovery service (a service where employers get service to carry out 

sickness and recovery notifications, statistics of sick leaves, and counseling services to 

persons on sick leave). 

Neck flexion was measured on two occasions, during two hours per person each time, sitting 

and standing for one hour each. The measurement was made with triaxial accelerometers 

placed on the forehead, on Thoracic segment I, and on the outside of the thigh to verify the 

positions. The relative angle between Thoracic segment I and the forehead formed the flexion 

angle. No 0-position was used in the calculations. 

Results: The comparison of neck flexion between sitting and standing computer work, in this 

study, did not show any difference between the two positions (averaged neck flexion, sitting 

29.2°,  standing 28.1°, p:0.35). 

The result supports the need for more research to examine the load of the neck during 

standing and sitting computer work examining more variables than neck flexion, for example, 

if muscular activity in the neck differs between the two positions during arm work. 

 

Keywords: Computer work, sitting, standing, neck flexion.  
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Sammanfattning 

Nackbesvär är vanligt förekommande vid datorarbete. Stående datorarbete har i visats ha en 

gynnsam effekt på nackbesvär. Nackflexion kan ge en ökad belastning på nacken. Syftet med 

studien var att jämföra flexion i nacken vid sittande och stående datorarbete för personer som 

utför datorarbete under en stor del av dagen i sitt ordinarie arbete.  

Sammanlagt tio personer, åtta kvinnor och två män, som arbetar på en företagshälsovård 

deltog i studien. De arbetade med datorarbete i växel, kundservice, sjukvårdsrådgivning eller 

sjuk och frisktjänst (en tjänst där arbetsgivare får hjälp att hantera sjuk och friskanmälningar, 

sammanställning av sjukskrivningsstatistik samt med rådgivning till sjukskrivna). 

Nackflexion mättes vid två tillfällen, två timmar per person, sittande och stående under en 

timme var. Mätningarna gjordes med triaxiala accelerometrar med placering i pannan, över 

Thorakalkota I samt på utsidan av låret för att säkerställa positionen.  Den relativa vinkeln 

mellan Thorakalkota I och pannan utgjorde flexionsvinkeln. Ingen 0-position användes vid 

beräkningen. 

Resultat: Jämförelsen av nackflexion mellan sittande och stående datorarbete kunde i den här 

studien inte påvisa någon skillnad mellan de två positionerna (medelvärde för nackflexion i 

sittande 29,2°, stående 28,1°, p:0,35) .  

Resultaten i den här undersökningen stödjer behovet av att undersöka fler variablar än 

nackflexion för belastning av nacken vid stående och sittande datorarbete till exempel om den 

spänning i nackmuskulaturen som arbete med armarna kan ge skiljer sig mellan de olika 

positionerna.  

 

Nyckelord: datorarbete, sittande, stående, nackflexion 
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Bakgrund 

Datorarbete och förekomst av nackbesvär 

Datorer används frekvent i arbetslivet. Nära 70 % av den yrkesarbetande befolkningen 

använder dator dagligen, 20-30 % i stort sett hela dagarna (1). Yrkesgrupper som ofta 

använder dator som arbetsredskap är till exempel olika tjänstemannagrupper med 

administrativt arbete, sekreterare och personer i callcenter. Nackbesvär är vanligt 

förekommande vid datorarbete (2,3). Enligt Arbetsmiljöverkets statistik 2012 rapporterade 

cirka 8% av svenska sekreterare besvär från hals och nacke samt cirka 12% från skuldra och 

axel (4). I en svensk studie från 2008 (5) rapporterade tre av fyra som arbetade i callcenter 

besvär från nacke/axlar eller arm/hand. Den höga användingen av datorer i samhället (1) och 

de nackbesvär personer som arbetar med datorer kan få (2,3) aktualiserar frågor om hur  

fysiska, psykosociala och individuella faktorer påverkar nacken vid datorarbete.  

Fysiska riskfaktorer för nackbesvär vid datorarbete 

Fysiska faktorer kan innebära risk för nackbesvär. Fysiska faktorer involverar både 

förhållanden i den yttre miljön till exempel de redskap som används och förhållanden 

relaterade till individen till exempel arbetsställningar.  

Fysiska riskfaktorer för att få nackbesvär i samband med arbete har relaterats till 

kroppsställningar,  rörelser och kraftutnyttjande (6). De arbetsställningar som föreslagits 

utgöra en risk är positioner där nacken är i framåtböjd och/eller i vriden ställning. Det kan 

också vara arbetsställningar där samma ställning av nacken bibehålls under en stor del av 

dagen och där arbetet utförs utan stöd för armarna (6,7). En riskfaktor relaterad till rörelser 

och kraftutnyttjande kan vara förekomst av repetitivt arbete. I Arbetsmiljöverkets föreskrift 

om belastningsergonomi, AFS 2012:2 (7) rekommenderas en arbetsställning för nacken som 

innebär att nackens position ska kunna hållas i neutralställning samt att det ges möjlighet till 

fria rörelser under en väsentlig del av arbetsskiftet. Det tidsperspektiv som Arbetsmiljöverket 

använder för att uppmärksamma en arbetsställning som en riskfaktor är att den förekommer 

under en väsentlig del av arbetsskiftet. En väsentlig del av arbetsskiftet innebär minst halva 

skiftet av 7-8 timmars arbetsdag utan avbrott eller endast med korta avbrott.   

Rekommendationer för att uppnå bra arbetsställningar vid datorarbete är enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrift, Arbete vid bildskärm, AFS 1998:5 (8) att utrustningen är lätt 
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att ställa in efter varje individs behov, att bildskärmen placeras så att nacken han hållas rak 

och att armarna kan avlastas vid arbete med tangentbord och mus.  

Rekommendationen om att nacken ska kunna hållas i ett rakt läge är kopplad till att den 

positionen kan innebära en mindre belastning på nacken jämfört med när den är flekterad 

(framåtböjd). Det beror på att vid en flexion (framåtböjning) av nacken kommer huvudet att 

förskjutas framåt i förhållande till nackkotpelaren (9, s. 142). Huvudets placering kan i den 

positionen ge en statisk belastning på nackmusklerna, vilket innebär en muskelaktivitet under 

en längre period utan att ställningen eller kraften förändras (10, s. 205). Statiskt muskelarbete 

har föreslagits ha en koppling  till nackbesvär (10, s. 206). 

Arbete med armarna på tangentbord och med mus är ytterligare faktorer som kan ge en 

statisk belastning på nacken. Den ökade aktiviteten i underarmsmusklerna vid 

tangentbordsarbete har visats ge en ökad aktivitet i trapezius* (se ordlista, bilaga 1) vilket kan 

bidra till den statiska belastningen i nacken (11). En anledning till den statiska belastningen i 

nacken är att det krävs en stabilitet i nacke, skuldra och bål för att ge stöd till den 

muskelaktivitet som arbetet med armarna utövar (10, s. 202). Belastningen kan minska när 

underarmarna har stöd (11). 

Synförhållanden kan påverka nackmuskulaturen framför allt genom att ökade synkrav kan ge 

ökade spänningar i trapezius* dvs en ökad statisk belastning (12).  

Utvecklingen av nackbesvär är även beroende av exponeringstid. Datorarbete längre än två 

timmar utan uppehåll har visats kunna innebär en ökad risk för att utveckla nackbesvär (2, 5).  

En rekommendation vid datorarbete är därför att individen ska ha möjlighet att variera 

arbetsställningar och ta pauser (8).   

Den statiska belastningen av nackmuskulaturen med risk för nackbesvär, som den yttre 

miljön, arbetsställningar och synförhållanden kan ge vid datorarbete kan förstärkas av 

psykosociala faktorer genom att de kan framkalla en ökad spänning i muskulaturen (13).  

Psykosociala riskfaktorer och nackbesvär vid datorarbete  

Vid datorarbete har höga krav och låg kontroll i arbetet visats ha en koppling till nackbesvär 

(3). Personer som upplevde höga krav och en låg kontroll hade en ökad spänning i trapezius* 

samt en ökad flexion i nacken vid datorarbete jämfört med de som upplevde lägre krav och 

högre kontroll (14). Lågt socialt stöd från kollegor och arbetsledare och lågt inflytande har 
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också kunnat kopplas till nackbesvär för personer som arbetade på callcenter (5). Mentalt 

koncentrationskrävande datorarbete har visats ge en stress med ökad hjärtfrekvens, muskulär 

spänning i extensormuskulaturen* i nacken samt en framåtskjuten position av huvudet. Vid 

ytterligare psykosocial stress ökade spänningen i trapezius* men inte i de övriga 

extensormusklerna i nacken och inte heller förändrades positionen av nacken (13). Studierna 

visar också på att fysiska och psykosociala faktorer tillsammans kan påverka både 

nackmuskulaturens spänning och huvudets position och därmed risken för nackbesvär vid 

datorarbete.   

Individuella riskfaktorer som kan ha betydelse för att få nackbesvär vid datorarbete 

Utöver fysiska och psykosociala faktorer kan individuella faktorer kopplas till risken att få 

nackbesvär vid datorarbete. En individuell riskfaktor som visats ha samband med nackbesvär 

är tidigare nackbesvär (15).  

En bakomliggande faktor skulle kunna vara att personer med nackbesvär har visats ha ett 

annorlunda aktivitetsmönster i nackmuskulaturen jämfört med de utan besvär där en faktor är 

att de har en generellt ökad spänningsnivå i nackmusklerna vid datorarbete (16). De har även 

visats ha en kvarstående spänning i övre delen av trapezius* efter att ett arbetsmoment 

slutförts (17) samt en ökad uttröttbarhet i trapezius* (10, s. 176). Personer med nackbesvär 

har också visats ha en oliksidig spänning av trapezius* vid datorarbete, där höger trapezius* 

har uppvisat en högre spänning jämfört med vänster (18). Personer utan nackbesvär hade 

jämfört med personer med nackbesvär en liksidig aktivering av trapezius* i en lägre 

spänningsnivå.  

Ytterligare ett exempel på ett annorlunda aktivitetsmönster som påvisats för personer med 

nackbesvär är en förändrad respons vid det så kallade ”flexion relaxationsfenomenet” vilket 

är en avspänningsreaktion i muskulaturen när nacken eller ryggen är i ett framåtböjt läge 

(19). För personer med nackbesvär har inte motsvarande grad av avspänning visats som för 

de utan besvär. Det kan tyda på att personer med nackbesvär har en större spänning i 

muskulaturen när de har nacken i ett framåtböjt läge jämfört med personer utan nackbesvär. 

Den ökade spänningen kan, enligt författarna (19) spegla att personer med nackbesvär kan ha 

ett större behov av att muskulärt skydda nacken mot ytterligare skador.  

Utöver ett förändrat aktivitetsmönster i muskulaturen har personer med och utan nackbesvär 

olika stora rörelseutslag i nacken. Personer med nackbesvär har visats ha mindre rörlighet i 
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det sammanlagda rörelseutslaget för protraktion* och retraktion* jämfört med personer utan 

besvär (20).  

De individuella skillnaderna vad gäller mönster för muskelaktivitet och rörelseutslag kan 

innebära att likartad extern exponering kan medföra olika intern exponering och därmed olika 

risker på individnivå att få nackbesvär.  

Hållning och belastning av nacken 

En god hållning innebär att kroppens segment är placerade så att tyngdpunkten för varje del 

är orienterad över centrum för understödsytan på kroppsegmentet som är under (21, s. 78). 

Positionen kan då hållas genom en minimal muskulär ansträngning.  

Ett exempel på god hållning i stående innebär att lodlinjen för kroppens tyngdpunkter är 

placerade så att den går genom en punkt cirka fem centimeter framför anklarna, genom 

centrum för knäleden, genom höftleden eller strax bakom den, något framför axelleden och 

genom processus mastoideus*, ett utskott på skallen strax bakom hörselgången (21, s. 78).  

En hållning som avviker från god hållning kan leda till ojämnt belastade ledytor samt ökad 

belastning på ledband och muskler (21, s. 83). Små hållningsförändringar i nacken har kunnat 

associeras med besvär i nacke och skuldra (22). I sittande kan olika ställningar av ryggen 

påverka hållningen och bidra till att nacken belastas olika mycket. Sittande med ländryggen i 

en ihopsjunken ställning har visats ge nacken en ökad flexion jämfört med sittande med 

bibehållen svank i ländryggen eller sittande med en aktivt uppsträckt bröstrygg (23). När 

ryggen är i en ihopsjunken ställning har nackmuskulaturen visats ha en högre spänning än när 

den är i en neutral ställning (24, 25).  

Nackmuskulaturen kan även påverkas olika vid armarbete beroende på vilken position 

nacken har. I en undersökning där ett armlyft utfördes när huvudet var i framskjuten 

respektive i neutral position visades en mindre belastning på övre och nedre trapezius* när 

nacken var i en neutral position jämfört med när den var framåtskjuten (26).  

Ställningen på nacken kan påverkas av olika aktiviteter vid datorarbete och därmed ge olika 

belastning på nacken. Tangentbordsarbete har i jämförelse med musarbete visats ge en ökad 

nackflexion och en ökad aktivitet i trapezius* (27). Utöver den påverkan på huvudets 

ställning som olika aktiviteter kan ge vid utförande av datorarbete kan även datorarbete 

påverka den habituella hållningen och därmed huvudets position även när datorarbete inte 
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utförs. I en australiensisk undersökning (22) visades det att det fanns ett samband mellan den 

habituella hållningen och antalet timmar av datoranvändning hos ungdomar. Ett samband var 

att pojkar som spenderade längre tid vid datorn hade en hållning med en ökad flexion i 

nacken jämfört med de som spenderade kortare tid.  

Frågan om personer med nackbesvär har en större nackflexion när de utför datorarbete 

jämfört med de utan besvär har inte gett entydiga svar. I en laboratoriestudie (28) visades det 

att personer med nackbesvär hade en ökad nackflexion och en ökad aktivitet i trapezius* 

under en timmes datorarbete. I en annan studie på flygtrafikledare som arbetade i sitt 

ordinarie arbete saknades det sambandet (29).   

En god hållning, med huvudet placerat i en neutralställning ovanför nackkotpelaren, kan 

innebära en gynnsam belastning för nacken både i stående och sittande genom att bidra till en 

jämn fördelning av belastningen på lederna och minska på den muskulära belastningen som 

en framskjuten nackställning kan innebära.   

Sittande och stående datorarbete 

Datorarbete utförs ofta i sittande vilket har uppmärksammats kunna ge belastningsrelaterade 

besvär och ohälsa (30, 31). I en svensk studie (32) av personer som arbetade i callcenter 

visades det att de flesta arbetade sittande 80 % av dagen.  

Nackbesvär visades minska hos försökspersoner i en intervention som stimulerade till ett ökat 

stående vid datorarbete (30). I en jämförelse mellan sittande och stående datorarbete visades 

det att stående arbete kunde kopplas till mindre spänning i trapezius* jämfört med sittande 

(11). Det överensstämmer med resultaten i en studie där en jämförelse mellan stående och 

sittande kassa-arbete gjordes. Där gav den stående arbetsställningen mindre belastning på 

nackmuskulaturen (33). 

 Ohälsa i form av bland annat hjärt och kärlsjukdom har visats ha samband med långvarigt 

sittande (31). Författarna i en artikel (34) diskuterade kring konsekvenserna av de minskade 

belastningsförhållandena i arbetslivet där stillasittande datorarbete är ett exempel och 

föreslog ett paradigmskifte där belastning kan rekommenderas i ett hälsoperspektiv.  

Nackpositionen vid sittande och stående datorarbete har jämförts i tidigare undersökningar 

(35, 36). Nackpositionen vid sittande och stående var oförändrad i en av studierna (35). I den 

andra ökade nackflexionen i stående (36). En svaghet i undersökningarna kan vara att 
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exponeringstiden för stående, 5 minuter (35) respektive 13 minuter (36), kan vara kort tid i 

förhållande till den exponering personer i arbetslivet kan utsättas för under en vanlig 

arbetsdag. Den undersökning som visade en oförändrad nackflexion (35) var en 

laboratorieundersökning där försökspersonerna var studenter vilket kan minska validiteten för 

personer med datorarbete i ordinarie arbete. Den undersökning som visade en ökad 

nackflexion i stående (36) genomfördes på ett företag där jämförelsen mellan sittande och 

stående datorarbete var en av flera frågeställningar. Den dominerande frågeställningen var att 

göra en jämförelse av vilken belastning två olika dataprogram innebar. I den undersökningen 

genomförde endast 7 av 15 försökspersoner den stående arbetsställningen. Det förekom ingen 

standardisering av bordshöjden i stående vilket också författarna kommenterar som en 

osäkerhetsfaktor; en otillräcklig höjning av bordet i stående kunde ha påverkat flexionen i 

nacken.  

Problemformulering 

Det finns studier (30,31) som ger indikationer på att datorarbete i stående är mer gynnsamt än 

sittande både ur ett belastnings- och ett hälsoperspektiv. Mot bakgrund av att datorarbete 

utförs i stor utsträckning av befolkningen i Sverige (1) kan olika aspekter kopplade till 

datorarbete vara angelägna att belysa, där belastningsförhållandena på nacken vid sittande 

och stående datorarbete är en aspekt. En ökad medvetenhet om hur nacken belastas i sittande 

och stående arbete kan ge möjligheter för personer som arbetar med datorarbete att välja en 

arbetsställning som är gynnsam utifrån belastningen på nacken. Det kan också ge stöd till 

ergonomer och arbetsgivare när det gäller rekommendationer av arbetsställningar och 

inredning av arbetsplatser för datorarbete, med möjligheter att välja gynnsamma 

arbetsställningar för nacken ur ett belastningsperspektiv. Utgångspunkten för den här 

undersökningen var att mäta hur flexionen av nacken påverkas vid datorarbete i sittande och 

stående när det utförs av personer som arbetar med datorer under en stor del av tiden i sitt 

ordinarie arbete.  
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Syfte 

Syftet med studien är att jämföra flexion i nacken vid datorarbete i sittande och stående för 

personer som arbetar med datorarbete under en stor del av dagen i sitt ordinarie arbete. 

 

Frågeställning 

Innebär stående arbetsställning mindre flexion i nacken än sittande för personer som arbetar 

med datorarbete under en stor del av dagen i sitt ordinarie arbete? 

 

Metod 

Design 

Studiedesignen var en experimentell crossover studie i AB/BA format vilket gav möjlighet att 

jämföra hur två olika faktorer påverkade samma person (37). Det innebar att de svårigheter 

som kan uppstå i experimentella studier med separata försöks- och kontrollgrupper, när det 

gäller att hitta grupper med matchande individer, försvann. En crossover studie passar när 

försöksgruppen är liten vilket var aktuellt i denna studie.  

Försökspersonerna stod respektive satt en timme vid datorarbete. Flexionen i nacken mättes 

med triaxiala accelerometrar, USB Accelerometer Modell X8M-3. Försöket upprepades en 

annan dag med samma försökspersoner då stående och sittande skedde i motsatt ordning. 

Försöken skedde under olika delar av arbetsskiftet. För att kontrollera om eventuell trötthet 

kopplat till den tid av arbetspasset som mätningen genomfördes kunde påverka resultatet 

skattades trötthet med Borgs CR10 skala (38) inför varje mätning. Mätningarna genomfördes 

på försökspersonernas ordinarie arbetsplats. Samtliga hade bord med möjlighet till elektrisk 

höjning och sänkning av bordsytan. Åtta använde kontorsstolar av standardtyp, en använde en 

sadelstol och en satt på boll. Antal skärmar/person som användes var mellan en och fyra.  

Försökspersoner 

Sammanlagt tio personer, åtta kvinnor och två män som arbetar på en företagshälsovård 

deltog i studien. De arbetade med datorarbete i växel, kundservice, sjukvårdsrådgivning eller  
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sjuk och frisktjänst (en tjänst där arbetsgivare får hjälp att hantera sjuk och friskanmälningar, 

sammanställning av sjukskrivningsstatistik samt med rådgivning till sjukskrivna). 

Åldersfördelningen hade följande spridning: 20-30 år,en person, 30-40 år, två personer, 40-50 

år, fem personer, 50-60 år, en person, >60 år, en person. Arbetstiden var i medeltal (SD) 37,8 

(6,6) timmar/vecka. Antal år på arbetsplatsen var i medeltal (SD) 4 (3,3) år. Sex personer 

rapporterade någon form av synnedsättning men ingen rapporterade otillfredställande syn vid 

datorarbete.  

Litteratursökning 

Litteratursökning har gjorts i Discovery, Cinahl, Medline, Academic Search Elite, ISI Web of 

Science, Scopus samt genom litteraturlistor i artiklar. Sökning har gjorts med olika 

kombinationer av standing, sitting, computer work, posture, neck, neck disorders, trapezius, 

stress. 

Datainsamling 

Förberedelser 

Kontakt togs med marknadsområdeschefen för företagshälsovården som godkände att studien 

fick genomföras. Fyra operativa chefer för växel, kundservice, sjuk och frisk-tjänst och 

sjukvårdsrådgivning kontaktades och informerades om studien. Namn på tio intresserade 

medarbetare förmedlades av de operativa cheferna. Deltagarna informerades individuellt om 

studiens syfte och metod, att det var möjligt att avbryta deltagande när som helst samt att 

kopplingen mellan mätresultat och person som fanns under studiens gång skulle förstöras när 

studien var klar. Planering av tider skedde där pass på två timmar vid två tillfällen bokades in 

för varje deltagare.  

Mätning 

Mätningarna gjordes på försökspersonernas arbetsplatser. Information lämnades 

inledningsvis om hela mätproceduren. En enkät fylldes i med bakgrundsinformation (bilaga 

2) om kön, ålder, arbetade år på arbetsplatsen, synnedsättning och syn vid datorarbete, antal 

skärmar, nackbesvär de senaste sex dagarna respektive de senaste sex månaderna samt 

trötthet skattat med Borg CR 10 skala (38). Accelerometerar applicerades på pannan, över  
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Thorakalkota I samt på lårbenet. Accelerometrarna i pannan och på Thorakalkota I 

registrerade data som underlag för beräkningar av flexionen i nacken. Accelerometern på 

låret säkerställde den aktuella positionen, sittande eller stående. Den relativa vinkeln mellan 

Thorakalkota I och pannan utgjorde flexionsvinkeln. Ingen 0-position användes vid 

beräkningarna. Bordet ställdes in i stående med bordsytan ungefär i nivå med 

försökspersonens armbåge. Om försökspersonen föredrog att arbeta i något lägre eller högre 

nivå skulle bordsytan i sittande och stående ha samma höjd i förhållande till armbågen i de 

båda positionerna. Detta standardiserades genom att ett streck ritades på armen i nivå med 

överkanten av bordsytan när försökspersonen var i stående, vilket var riktlinje för bordsytans 

höjd i sittande. Höjdinställningen av bordet gjordes för att höjden på skärmen i förhållande 

till ögonen skulle vara lika i sittande och stående. Försökspersonen ställde in båda 

positionerna en gång innan mätningen började. Utgångpunkt vid inställningarna var att 

försökspersonen skulle få arbeta i sin ordinarie arbetsställning. I stående ställning utfördes 

referensrörelser av nacken; framåt och bakåtböjning samt sidoböjningar åt båda sidor. 

Försökspersonen fick instruktion om att stå respektive sitta i en timme samt ordningsföljden i 

vilket det skulle ske. Starttid, positionsbyte och stopptid noterades av försökspersonen på ett 

protokoll, där också eventuella avvikelser från arbetsplatsen noterades som tid där avvikelse 

startade och återgång till arbete. Som tidtagning användes datorns klocka vilket också 

mätutrustningens tidsinställning utgick ifrån. 

Vid andra mätningen genomförs samma procedur. Enkäten med bakgrundsinformation 

fylldes i endast om något förändrats. Mätningen pågick under två timmar under ordinarie 

arbete. Möjlighet till frågor fanns via den interna chatten eller telefonen.  

Efterarbete 

Efter mätningen sparades datafilen för senare analys. Mätutrustningen laddades en 

gång/dygn.  

Analys 

Analys gjordes av den beroende faktorn nackflexion för de båda oberoende faktorerna 

stående och sittande datorarbete. Nollhypotesen var att det inte förelåg någon skillnad i 

nackflexion mellan stående och sittande datorarbete. 
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För analys användes data som togs under 30 minuter i mitten av varje position. Analysen 

gjordes med parat T-test i Excel för att undersöka medelvärdet av nackflexion vilket är 

kontinuerlig data i en kvotskala. Medelvärde och standardavvikelse togs fram för flexion i 

nacken i de båda positionerna samt en analys om det var en signifikant skillnad mellan 

sittande och stående. 

 Tre olika jämförelser gjordes:  

1. För samtliga mättillfällen (2 tillfällen/person, sammanlagt 20 tillfällen).  

2. För mättillfällen där ordningsföljden vid undersökningen var sittande först och stående sen 

(ett mättillfälle/person, sammanlagt 10 mättillfällen).  

3. För mätningar där ordningsföljden var stående först och sittande sen (ett 

mättillfälle/person, sammanlagt 10 mättillfällen). 

En beskrivning av de enskilda mättillfällena gjordes med utgångspunkt från vilken position, 

sittande eller stående, som visade den största nackflexionen. 

Forskningsetiska överväganden 

Försökspersonerna deltog frivilligt och informerades muntligt om att de när som helst kunde 

avbryta deltagande samt att det var möjligt att vara anonym. Försökspersonerna kodades från 

ett till tio. Avidentifiering skulle ske direkt efter undersökningens slut. Försökspersonerna 

kommer att delges studien när den är slutförd. 

 

Resultat  

Statistisk analys 

Undersökningen kunde inte påvisa någon signifikant skillnad mellan flexion av nacken i 

sittande jämfört med i stående (tabell 1). Nollhypotesen gick ej att förkasta. 

 

Tabell 1 Jämförelser av nackflexion i sittande och stående.  

1. Samtliga mätningar (2 mätningar/person, sammanlagt 20 mätningar).   

2. Mätningar där ordningsföljden vid undersökningen var sittande först och stående sen (en 

mätning/person, sammanlagt 10 mätningar)  

3. Mätningar där ordningsföljden var stående först och sittande sen (ett mätning/person, 

sammanlagt 10 mätningar). 
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Ordning Position Medelvärde 

flexion 

Standard-

avvikelse 

1. Sitt/stå  

Stå /sitt (n=20) 

Sitt 

Stå 

29,2  

28,1 (p: 0,35) 

7,33 

9,08 

2. Sitt/stå (n=10) Sitt 

Stå 

30,4 

29,7  (p:0,65) 

6,86 

8,52 

3. Stå/sitt (n=10) Sitt 

Stå  

28,0  

26,5 (p:0,42) 

7,95 

9,80 

 

 

Beskrivning av de enskilda mättillfällena 

Sammanlagt 20 mätningar gjordes, 2 för varje individ. Vid 13 mätningar var flexionen i 

nacken större i sittande än i stående, vid  7 mätningar var flexionen i nacken större i stående 

än i sittande (figur 1). 

 

Figur 1. Skillnader i nackflexion mellan sittande och stående i de olika mätningarna. 

Siffrorna på den lodräta axeln visar grader av flexion där de negativa värdena innebär att 

flexionen var större i sittande än i stående och de positiva värdena att flexionen var större i 

stående än i sittande. De tjugo staplarna motsvarar de tjugo mättillfällena. Varje 

försöksperson deltog i två mätningar vilket motsvarar två staplar/person.  

Försöksperson 1: Stapel 1-2. 

Försöksperson 2: Stapel 3-4. 
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Följande  staplar enligt samma mönster med två efterföljande staplar för en försöksperson till 

och med stapel 19-20 för försöksperson 10. 

 

Det förekom både mätresultat där flexionen var större i stående än i sittande och där 

flexionen var större i sittande än i stående. Det förekom personer som hade större flexion i 

sittande än i stående vid båda tillfällena. Det förekom personer som hade större flexion i 

stående än i sittande vid båda tillfällena samt personer som hade större flexion i sittande än i 

stående vid ett tillfälle och större flexion i stående än i sittande vid det andra. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Design och analys 

Undersökningen genomfördes som en crossover studie vilket minskade de nackdelar som en 

experimentell studie, med försökgrupp och kontrollgrupp, kan ha när det gäller att hitta  

matchande individer i respektive grupp. Studiedesignen där varje individ jämfördes med sig 

själv innebar att inga hänsyn behövde tas till individuella konfounders. De två mätningarna 

gjordes under två olika dagar vilket gjorde att tiden mellan mätningarna bedömdes tillräcklig 

för att det inte skulle vara någon påverkan av den första mätningen på den andra.  

Undersökningstiden var 60 minuter för varje position vilket kan ge möjlighet för fortsatt 

analys av mätresultatet där variationen för varje individ över tid kan jämföras till exempel 

nackflexion i början respektive i slutet av en position. Analysen gjordes genom att 

medelvärden för flexion i de olika positionerna jämfördes. Ytterligare analys är möjlig att 

göra av spridningen inom varje position vilket kan ge möjlighet att belysa om någon av 

positionerna, sittande eller stående, innebar en större variation när det gäller nackflexion.   

Sammanlagt genomfördes 20 mätningar på 10 personer där ordningsföljden mellan sittande 

och stående skiftades från första till andra tillfället. Om mätningarna hade genomförts genom 

en mätning på 20 personer hade inte variationen för samma person mellan de olika 

mättillfällena kunnat påvisas men det hade kanske kunnat visa en större variation i det 

sammanlagda underlaget och därmed gett en större möjlighet att få ett signifikant värde.  

Försökspersonerna undersöktes vid varje tillfälle i två timmar i sitt ordinarie arbete vilket kan 

vara en styrka jämfört med undersökningar i laboratoriemiljöer där omgivningsfaktorerna inte 
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är de, försökspersonerna är vana vid. En svaghet i den här studien kan vara att sittande och 

stående var styrt till en timme per position. De individuella preferenserna till variation sattes 

därmed ur spel. 

Försökspersoner och insamlingsprocedur  

Urvalet skedde via att fyra operativa chefer föreslog tio försökspersoner. En styrka kan vara 

att försökspersonerna hade en bred bakgrund med representation av båda könen och ett brett 

åldersintervall. Det fanns också både personer med och utan nackbesvär. Det breda 

underlaget kan vara en styrka för validiteten. Ålder (21 s.77), kön (20) och nackbesvär (20) 

kan påverka hållningen och rörligheten i nacken. Hållningen kan förändras med ökande ålder. 

Nacken kan relaterad till ökande ålder få en mer flekterad ställning (21 s 77). Vilopositionen 

för rörelseintervallet protraktion* och retraktion* har visats ha individuella variationer (20) . 

Män har ett större helt rörelseutslag för protraktion* och retraktion* samt en viloposition där 

huvudet är i en mer protraherad ställning jämfört med kvinnor (20). Personer med nackbesvär 

har visats ha ett mindre rörelseutslag för protraktion* och retraktion* än de utan nackbesvär 

(20). 

För mätning användes triaxiala accelerometrar, USB Accelerometer Modell X8M-3. 

Triaxiala accelerometrar har en validitet och reliabilitet för mätningar av kroppens positioner 

och rörelser i arbetslivet (39). 

Höjden på bordet standardiserades i sittande och stående genom att ett streck drogs på 

underarmen i nivå med överkanten på bordet. Syftet med standardiseringen var att huvudets 

flexion inte skulle påverkas av att skärmen, som var placerad på bordsytan, skulla hamna i 

olika nivå i förhållande till ögonen i de olika positionerna. Nivån på bordsytan var i eller 

strax under armvecket för samtliga. En standardisering av höjd där referensen är på en 

levande kropp kan innebära en svaghet. Det går inte att utesluta att kroppshållningen 

varierade något under de två timmar som försöket pågick och att strecket på armen inte var i 

bordsytans höjd hela tiden. Det gör att huvudets nivå i förhållande till skärmen kan ha 

varierat något och därmed påverkat flexionen i nacken. Liknande försök till standardisering 

har gjorts där naveln i nivå med tangentbordet använts (35). Strecket på armen utgick från 

försökspersonens preferens av arbetshöjd vilket kan vara en fördel för validiteten jämfört med 

standardiseringen i navelhöjd för samtliga. I en undersökning (36) mellan sittande och 

stående där stående var kopplat till en ökad nackflexion saknades standardiseringen av 

arbetshöjd vid stående. Det kan innebära en svaghet för reliabiliteten när det gäller att 
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jämföra nackflexion vid sittande och stående. Ett lägre bord i förhållande till huvudet i 

stående jämfört med i sittande skulle kunna förklara en större nackflexion i stående kopplat 

till att skärmen kom längre ner i förhållande till ögonen.   

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka flexion i nacken vid stående och sittande datorarbete. 

Undersökningen visade ingen signifikant skillnad i nackflexion mellan de olika positionerna. 

Resultatet stöds av resultatet i en tidigare laboratoriestudie (35). En likhet mellan studierna 

var designen, där båda var crossover studier. Ytterligare en likhet var att det genomfördes en 

standardisering av bordets höjd i sittande och stående där bordets höjd ställdes in i nivå  med 

naveln i laboratoriestudien (35) och i nivå med ett streck som ritades på armen i den här 

studien. I både laboratoriestudien (35) och den här studien förekom olika typer av stolar med 

och utan ryggstöd. I laboratoriestudien (35) jämfördes nackflexion i de olika sittpositionerna 

med varandra samt med stående vilket inte var aktuellt i den här studien där jämförelsen var 

nackflexion i sittande och stående i ett ordinarie datorarbete. En annan skillnad mellan 

studierna var att en genomfördes i laboratoriemiljö med studenter som försökspersoner till 

skillnad från den här studien som genomfördes på ett företag med personer som arbetade på 

sin ordinarie arbetsplats. Exponeringstiderna för stående var också olika, 5 minuter i 

laboratorieundersökningen (35) jämfört med 60 minuter i den aktuella undersökningen. Den 

här studien kan visa att resultaten vad gäller nackflexion vid sittande och stående datorarbete 

som påvisades i den tidigare laboratorieundersökningen (35) också kan gälla för personer 

som arbetar med datorarbete i sitt ordinarie arbete. 

I en undersökning (36) där huvudsyftet var att undersöka hur två olika datorprogram 

påverkade belastningen i nacken gjordes också en jämförelse av nackflexion vid sittande och 

stående datorarbete. I den undersökningen fann man en ökad nackflexion i stående. I 

undersökningen saknades en standardiserad inställning av borden vilket kan ha påverkat 

resultatet. Om bordet inte höjdes tillräckligt i stående kan det innebära att försökspersonerna 

fick en ökad nackflexion relaterat till det. Vid en jämförelse mellan de tre studierna, studien 

av nackbelastningen vid två olika datorprogram (36), laboratoriestudien (35) och den här 

studien kan den standardiserade inställningen av bordshöjden i de två sistnämnda studierna 

innebära att de kan ha en högre reliabilitet när det gäller jämförelsen av nackflexion i stående 

och sittande vilket kan ge stöd för undersökningsresultaten; att det saknas skillnad i 

nackflexion mellan de två olika positionerna. Undersökningar av andra variablar än 
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nackflexion för nackens belastning vid sittande och stående datorarbete kan därför behöva 

belysas i fortsatt forskning. Belastningen av nacken vid armarbete vid sittande och stående 

samt hur den muskulära stabiliseringen av nacken sker i de två olika positionerna kan utgöra 

sådana områden. 

Datorarbete som utförs i stående har jämfört med sittande visats kunna ha flera 

hälsofrämjande fördelar, med minskade muskuloskeletala besvär, däribland minskade 

nackbesvär som en fördel (30, 40).  

Den här studien har inte undersökt kopplingen mellan armarbete och belastning på nacken 

vid datorarbete men det kan vara en viktig aspekt att beakta på grund av den påverkan 

armarbete kan ha på skuldermuskulaturen (10, s. 202). När armen lyfts ut från bålen ökar 

belastningen i axeln (9, s. 61). En minskad abduktion, utåtföring, av armen gav en minskad 

belastning på nackmuskulaturen vid kassa-arbete när det utfördes i stående jämfört med i 

sittande (33). Om armens position skiljer sig mellan sittande och stående datorarbete och 

därmed påverkar belastningen på nacken olika kan därför behöva klarläggas i kommande 

forskning. 

Personer med nackbesvär har visats ha en ökad aktivitet i ytlig muskulatur och en minskad 

aktivitet i djup muskulatur (18, 41). Den djupa muskulaturen anses ge en lokal stabilisering 

av nacken vilket kan vara en mer gynnsam aktivering av nackmuskulaturen för postural 

kontroll* jämfört med aktivering av trapezius* som är en ytlig muskel (18). En försenad och 

minskad reaktion i aktiviteten av djup stabiliserande nackmuskulatur vid armarbete har visats 

för personer med nackbesvär. En undersökning om den ökade muskelaktiviteten vid stående 

aktiverar stabiliserande nackmuskulatur annorlunda och på ett mer gynnsamt sätt än i sittande 

kan vara av intresse för framtida forskning. 

I undersökningen satt försökpersonerna på kontorsstolar, boll och sadelstol vilket grundade 

sig på deras preferens av sittställning. Det var också den sittställning de använde i det 

ordinarie arbetet. De hade höj och sänkbara bord vilket gav en möjlighet till flexibilitet av 

arbetshöjden. Datorarbetsplatsen var i enlighet med arbetsmiljöverkets rekommendation lätt 

att ställa in efter varje individs behov(8). Det fanns därmed en möjlighet för försökpersonerna 

att inta en bekväm sittställning vilket kan innebära en ställning där huvudet var i neutralläge.  

Det går inte att utesluta, att möjligheterna till inställningar av stolar och bord kan skilja sig 

mellan olika arbetsplatser. Det skulle kunna innebära att andra sittställningar än de som 



 

16 

 

förekom i undersökningen kan förekomma på andra arbetsplatser och därmed kunna bidra till 

andra ställningar på nacken. 

Olika sittställningar har visats ge olika position av nacken på grund av olika  bäckentippning 

(35). Sittande på stolar som inneburit en annan bäckenposition kunde därmed ha gett ett annat 

resultat när det gäller nackflexion i sittande. Vid en förändring av kroppens position från 

sittande till stående ändras ställningen av bäckenet vilket kan påverka hållningen av ryggen 

från ländrygg till nacke (42). Stående ger, jämfört med sittande, en rakare ställning av 

ländryggen på grund av att svanken bibehålls (43, 35). Bäckenets tippning kan påverka 

nackens framåtböjning: Vid en ihopsjunken hållning i sittande där bäckenet är bakåttippat 

och ländryggen är i en framåtböjd ställning har det visats att huvudet får en mer 

framåtskjuten ställning jämfört med när ryggen är rak (24, 23). Protraktion* av huvudet kan 

innebära en ökad belastning av nacken genom huvudets placering framför kotpelaren och den 

ökade belastningen på extensormuskulaturen* i övre nacken (44). I en jämförelse mellan 

sittande i en lumbosacralt neutral*, habituell och ihopsjunken position innebar ställningarna 

tre olika vinklar av bäckenet, där den lumbosacrala hade den mest bibehållna svanken (24). 

Endast den ihopsjunkna ställningen påverkade nackpositionen. Mindre förändringar av 

bäckentippning och svankposition som till exempel mellan den lumbosacralt neutrala* och 

den habituella hållningen påverkade inte nackpositionen. En variabel som kan ha påverkat 

resultatet, att sittande och stående i undersökningen inte kunde kopplas till en förändrad 

nackposition, kan vara att de stolar som användes gav ett bra stöd för att bibehålla 

bäckenpositionen och därmed inte medförde en tillräckligt stor skillnad i bäckentippning 

mellan stående och sittande för att påverka huvudpositionen. Vid jämförelser av flexion i 

nacken vid stående och sittande datorarbete behöver det därför tas hänsyn till att flexionen i 

nacken kan variera mellan olika sittställningar. 

Beskrivningen av mätningarna visade på en variation mellan mätningarna vad gäller om 

flexionen var större i stående eller i sittande. Det fanns individer som hade större nackflexion 

i sittande än i stående vid båda tillfällena, individer som hade större nackflexion i stående vid 

det ena tillfället och större i sittande vid det andra samt individer som hade större nackflexion 

i stående än i sittande vid båda tillfällena. Det kan tyda på att det finns andra variablar än 

positionen som kan påverka nackflexionen när datorarbete utförs i sittande och stående. 

Tidigare forskning har gett indikation på att nackens position kan kopplas till 

arbetsuppgiftens krav på koncentration (13). Försökspersonerna har arbeten där avancerade 
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arbetsuppgifter till exempel sjukvårdsrådgivning kan ingå och där telefonköer kan ställa krav 

på ett högt arbetstempo vilket kan vara koncentrationskrävande. Uppgifter som kräver 

koncentration kan ge en ökad protraktion* av nacken (13). I beskrivningen av de individuella 

mätningarna framgick att några försökspersoner hade större flexion i nacken i stående vid en 

mätning och större flexion i nacken i sittande vid den andra. Det går inte att utesluta att ett 

vanligt arbetspass på två timmar kan innehålla koncentrationkrävande arbetsuppgifter i både 

sittande och stående vilket kan innebära att dessa kan ha inträffat vid olika positioner i de två 

mätningarna. Koncentrationskrävande uppgifter är en variabel som kan vara kopplad till 

variationen i nackposition mellan två mätningar för samma individ. Krav på koncentration 

som en variabel som kan påverka nackflexion kan behöva undersökas vidare i kommande 

studier av datorarbete. 

 

Slutledning 

Jämförelsen av nackflexion mellan sittande och stående datorarbete kunde i den här studien 

inte visa på någon skillnad mellan de två positionerna. Resultatet stöds av tidigare forskning. 

Styrkan i den här undersökningen var att exponeringstiden för stående och sittande var längre 

jämfört med tidigare undersökningar samt att datorarbetet utfördes av personer i sitt ordinarie 

arbete. Ytterligare en styrka var att det skedde en standardisering av arbetshöjden för sittande 

och stående arbete. Studien utfördes i en ergonomiskt gynnsam miljö med möjlighet till 

individuella inställningar av stolar och bord. Det kan därför inte uteslutas att sittande under 

sämre ergonomiska förhållanden skulle kunna ge ett annat resultat.  

Stående datorarbete har i tidigare undersökningar visats ha en gynnsam effekt på nackbesvär. 

Resultaten i den här undersökningen stödjer behovet av att undersöka fler variablar än 

nackflexion för belastning av nacken vid stående jämfört med sittande datorarbete, till 

exempel om den belastning av nackmuskulaturen som arbete med armarna kan ge skiljer sig 

mellan de olika positionerna. Framtida forskning kan också behöva belysa om stående ger en 

mer gynnsam aktivering av stabiliserande muskulatur än sittande vid datorarbete och därmed 

en minskad belastningen på nacken.  
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                                                                                                                      Bilaga 1 

Ordlista 

Extensormuskulaturen: Muskler som är aktiva vid sträckning, för nacken flera lager 

muskler som sitter på nackkotpelarens baksida. 

Lumbosacralt neutral: För ländryggen (lumbalen) och korsryggen (sacralen) neutral 

inställning vilket innebär en bibehållen svank motsvarande den man har i stående med god 

hållning. 

Postural kontroll: Förmåga att hålla kroppen upprätt, i balans.  

Processus mastoideus: Vårtutskottet. Utskott i skelettet bakom yttre hörselgången.  

Protraktion: Framåtföring av huvudet. Kombinerad flexion i nedre delen av nacken med en 

extension (sträckning) i den övre.   

Retraktion: Bakåtföring av huvudet. Kombinerad extension i nedre delen av nacken med en 

flexion i den övre.  

Trapezius: Kappmuskeln. Övre delen höjer skulderbladet och vrider huvudet. 
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                                                                                                                                                    Bilaga 2  

Bakgrundsinformation för deltagare i nackstudie                                                   

vid stående och sittande datorarbete 

 

1.  Kön:                        Man                                  Kvinna  

 

2.  Ålder:          20-30                30-40               40-50              50-60               >60 

 

3. Hur länge har du arbetat med nuvarande arbete (hela år)?  ______ 

 

4. Hur många timmar i veckan arbetar du i snitt? _______ 

 

5. Har du någon syn-nedsättning?               Ja                   Nej. 

 

6. Om ja på ovanstående: 

 Använder du glasögon/linser vid datorarbete?                 Ja                      Nej 

 

7. Om ja på ovanstående:  

 Upplever du att du har en tillfredsällande syn med hjälp av glasögon/linser  

 vid datorarbete?                           Ja                         Nej 

 

8. Hur många skärmar använder du vid datorarbete? 

              En                             Två                            Tre 

 

9. Har du haft besvär (värk, smärta eller obehag) i nacken de senaste 7 dagarna?   
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          Aldrig                  sällan               ibland               ofta               mycket ofta 

 

10. Har du haft besvär i nacken de senaste 12 månaderna? 

         Aldrig                  sällan                ibland               ofta               mycket ofta 

 

Trötthet  

11. Hur trött känner du dig just nu i nackmusklerna?  Utgå från Borg CR10-skalan:  __-

________ 

 

Borg CR10-skalan 

 


