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Sammanfattning 
Bakgrund Muskuloskeletala besvär i nacke och skuldra är vanligt förekommande 
arbetsrelaterade sjukdomar bland bildskärmsarbetare. Detta orsakar individuellt lidande med 
stora kostnader för samhället i storleksordningen 0.5% till 2% av ett lands BNP, men även för 
företag som utöver ökade omkostnader även riskerar sämre produktion och kvalitet. Det finns en 
oro att bildskärmsarbetande med progressiva glasögon arbetar med en ökad huvudextension och 
huvudprotraktion sk ”gamnacke”. Få jämförande studier har dock gjorts på HE respektive FHP 
vid användandet av progressiva glasögon, och ännu färre med subjekten i deras naturliga 
arbetsmiljö. Syfte – I denna studie undersöktes om det, i subjektens egen arbetsmiljö, föreligger 
ett samband mellan begreppet gamnacke och bildskärmsarbete vid användandet av progressiva 
glasögon avseende faktorerna FHP och HE jämfört med bildskärmsarbete utan progressiva 
glasögon. Subjekt –Datainsamlingen har skett på sju stycken olika företag i 
storstockholmsområdet under tidsperioden Mars-April 2017. Testgruppen bestod av 3 män och 7 
kvinnor med en medelålder på 57,80 år (±8,18). Tid som de använt progressiva glasögon var 5,85 
år (±5,59). kontrollgruppen bestod av 4 män och 6 kvinnor med en medelålder på 55,90 år 
(±3,60). Metod – Subjekten fotograferades med en smartphonekamera i ett stativ med horisontellt 
vattenpass, sittande vid sina skrivbord framför sina egna bildskärmar. Tre fotografier togs under 
5 minuters tid på respektive subjekt. Subjekten var inte varse om exakt vid vilken tidpunkt 
fotografierna togs. En mobilapplikation användes för att ta ut vinklar för HE och FHP. 
Medelvärdena användes sedan för vidare analys med ett two-independent-sample test. Resultat 
– Testgruppens medelvärde för huvudets protraktion, TFHP var 42,20° (±7,15°). Testgruppens 
vinkel för mätning av huvudets extension, THE, hade medelvärdet 17,73° (±5,55°). 
Kontrollgruppens medelvärde för huvudets protraktion, KFHP var 40,87° (±7,53°). 
Kontrollgruppens medelvärde av huvudets extension, KHE var 11,53° (±7,42°). Korrelationen 
mellan progressiva glasögon och FHP var inte statistisk signifikant (p = 0,739), detta gällde även 
för korrelationen mellan progressiva glasögon och HE (p = 0,063). Konklusion – Resultatet av 
studien visade inget statistiskt signifikant samband gällande att bildskärmsarbetande i 
subjektetens naturliga arbetsmiljö med fullprogressiva glasögon hade en högre grad FHP eller HE 
än bildskärmsarbetande utan fullprogressiva glasögon i förhållande till lodlinjen respektive 
horisontallinjen, däremot sågs en tendens till en högre grad av HE hos gruppen med 
fullprogressiva glasögon i förhållande till horisontallinjen (p=0,063). 
 
Nyckelord – Framskjuten huvudposition, huvudextension, VDU, muskuloskeletala besvär, 
naturlig arbetsmiljö. 
 

 

 

 





 

 
 

Abstract 
Introduction – Musculoskeletal disorders of the neck and shoulders are common occupational 
diseases among VDU operators. This causes individual suffering with high costs for society at 
around 0.5% to 2% of a countries GDP, as well as for companies, that besides high costs also risk 
a poorer production and quality. There is a concern that VDU operators with progressive lenses 
have an increased head extension and Forward head posture. However, Few comparative studies 
have been made on head extension and Forward head posture on subjects with progressive lenses 
and even fewer with subjects in their natural working environment. Aim – In this study, the aim 
was to, in the subjects own natural working environment, investigate whether there is a connection 
between the concept of poor posture in regards of FHP and HE, and VDU operators in the use of 
progressive lenses, compared to VDU operators without progressive lenses. Materials – The data 
was collected from seven different companies in the Greater Stockholm area during the period 
March-April 2017. The test group consisted of 3 men and 7 women with an average age of 57.80 
years (± 8.18). The time spent using progressive lenses was 5.85 years (± 5.59). The control group 
consisted of 4 men and 6 women with an average age of 55.90 years (± 3.60). Method - The 
subjects were photographed with a smartphone on a leveled tripod, sitting at their own desks in 
front of their own monitors. Three photos were taken within 5 minutes on each subject. The subjects 
did not know exactly when the photographs were taken. A mobile application was used to extract 
angles for HE and FHP measurements. The mean values were then used for further analysis with a 
two-independent sample test. Results  – The test group's mean head protrusion, TFHP was 42.20° 
(±7.15°). The test group's angle for measuring the head extension, THE, had an average of 17.73° 
(±5.55°). The control group's mean head protrusion, KFHP was 40.87° (±7.53°). The control 
group's mean of the head extension, KHE was 11.53° (±7.42°). The correlation between 
progressive lenses and FHP was not significant (p = 0.739), nor was the correlation between 
progressive lenses and HE significant (p = 0.063). Conclusion – The results of the study showed 
no statistically significant correlation that VDU operators in the subject's natural working 
environment with progressive lenses have a higher degree of FHP or HE than VDU operators 
without progressive lenses in relation to the vertical- and horizontal line respectively. On the other 
hand, they had a trend towards a higher HE than VDU operators without progressive lenses with a 
p-value of 0.063. 

 

Keywords – Forward head posture, head extension, VDU, musculoskeletal disorders, natural 
working environment. 
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Ordlista 
Apex: Spets. 
Blickvinkel: Vinkeln som bildas mellan den förlängda linjen från örats tragus 
genom ögats pupill och linjen från ögats pupill till bildskärmens mittpunkt. 
Cervikalrygg: Halsrygg eller Nacke. 
Dynamisk: -i rörelse. 
Eleverat: Upphöjt. 
Extension: Bakåtböjning. 
Extensorer: Samlingsnamn för Muskler som utför bakåtböjning. 
FHP: Forward head posture (framskuten huvudposition). 
Flexion: Framåtböjning. 
Flexorer: Samlingsnamn för muskler som utför framåtböjning. 
Frontalplan: plan med horisontell riktning som delar en kropp i en främre- och en 
bakre del.  
Fullprogressiva glasögon: Glasögon som har steglös övergång från avståndsdel till 
läsdel, fungerar både på långa avstånd och korta avstånd. 
Habitualtillstånd: Normaltillstånd.  
HE: Head extension (bakåtböjd huvudposition). 
Horisontalplan: Plan med vågrät riktning, vinkelrätt mot lodlinjen. 
Infraspinatus: Muskel som utför utåtrotation av axel. 
Lateral: Sido-, åt sidan. 
Lateralflexion: Böjning åt sidan i frontalplanet. 
Lodlinje: Förmodad vertikal riktning genom tyngdpunkten. 
MSD: Musculoskeletal disorders (muskuloskeletala besvär). 
Närprogressiva glasögon: Glasögon som är anpassade för arbete på närmare håll 
än fullprogressiva glasögon. 
Pectoralis major: Stora bröstmuskeln. 
Postural: rörande kroppens hållning. 
Protraherat: Framskjutet. 
Sagittalplan: Plan med lodrät riktning. Delar en kropp i två laterala sidor.  
Statisk: stilla.  
Ventral: främre-, framåt.  
WMSD: Arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär. 
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1. Bakgrund 

Under denna rubrik redogörs bakgrunden och viktiga begrepp kopplade till vår studie, först 
presenteras inledningen som en överblick av området, därefter följer de olika specifika 
komponenterna som är centrala för vår studie och för att förstå de olika sambanden mellan 
progressiva glasögon och bildskärmsarbete. Avslutningsvis behandlas lagar och regler samt 
MTO-perspektivet generellt och dess koppling till vår studie. 
 

1.1 Inledning 

Datorskärmsarbete kan leda till en rad besvär i rörelseapparaten. Muskuloskeletala 
funktionsnedsättningar eller Musculoskeletal disorders (MSD) kan definieras som 
besvär som involverar nerver, muskler och stödjande strukturer av kroppen. 
Vetenskapen såg ett samband mellan arbete och MSD redan på 1700-talet, men det 
var inte förrän på 1970-talet som arbetsfaktorer undersöktes med epidemiologiska 
metoder, och relationen mellan arbetsfaktorer och MSD började förekomma 
regelbundet i den internationella vetenskapliga litteraturen (PutzAnderson 1997).  
I en review gällande bildskärmsarbete och MSD i nacke och övre extremiteter bland 
kontorsarbetare, fann man starka belägg att höga krav i arbetet och ogynnsamma 
kroppsställningar pga. dåligt utformade arbetsplatser, ökade risken för 
belastningsbesvär i övre delar av kroppen (Punnett 1997). 
 
Muskuloskeletala besvär är en vanligt förekommande arbetsrelaterad sjukdom inom 
Europeiska unionen (EU). I den fjärde europeiska enkäten gällande arbetsvillkor 
framkom det att 35% av respondenterna upplevde att deras arbete påverkade deras 
hälsa. De mest frekventa problemområdena innefattade i fallande ordning: ryggvärk 
(25%), muskuloskeletal smärta (kombination av skattning av smärta i skuldra/nacke 
och/eller övre/nedre extremiteter) (23%), generell trötthet (22%) och stress (22%) 
(Work 2010). Det är svårt att uppskatta exakta kostnader gällande arbetsrelaterade 
muskuloskeletala besvär (WMSD) inom EU, men enligt en rapport från 2000 så 
nämns det att vissa studier har uppskattat kostnaden för arbetsrelaterade övre 
extremitets besvär mellan 0.5% och 2% av BNP (Devereux 1999). I en annan studie 
belyses att prevalensen av nacksmärta hos anställda inte är lika utbrett världen över; 
i västvärlden har den rapporterats att ligga mellan 34% och 54% av de totala 
muskuloskeletala besvären, där skandinaviska länder har högre uppskattade 
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medelvärden än övriga Europa och Asien (Fejer, Kyvik and Hartvigsen 2006; 
Carroll 2000). 
 
Ergonomer på Arbetsmiljöverket har uttryckt en oro över att viss nackproblematik, 
så kallad gamnacke, kan vara förknippat och orsakat av användandet av 
fullprogressiva glasögon, vilka är vanligt förekommande på företag i Sverige idag. 
Tidigare studier som undersökt samband mellan vinklar i halsrygg och 
huvudposition med synergonomin vid bildskärmsarbete har utryckt ett behov av 
vidare forskning på subjekt i deras naturliga arbetsmiljö (Becker et al. 2007, Kietrys 
et al. 1998). Få jämförande studier har gjorts på huvudextension (HE) respektive 
framåtskjuten huvudposition (FHP) vid användandet av fullprogressiva glasögon 
vid bildskärmsarbete, och ännu färre på subjekten i deras naturliga arbetsmiljö. Det 
är även oklart i litteraturen om det råder ett signifikant samband mellan användandet 
av fullprogressiva glasögon vid datoranvändande och gamnacke. 
 
1.2 Anatomi nacke  

Ryggraden består av 33 kotor varav cervikalryggen (eller nacken som den benämns 
i vardagligt tal) innefattar sju av dessa. De två översta kotorna i cervikalryggen (figur 
1) är atlas och axis, och har som funktion att bära upp huvudet, samt att fungera som 
en förbindelse mellan ryggraden och huvudet. Nackbenet (Os occipitale) används 
som fästpunkt för muskler och ligament, och formar tillsammans med atlas den övre 
nackleden (articulatio atlanto-occipitalis). Leden under övre nackleden kallas nedre 
nackleden (articulatio atlanto-axialis), där sker förbindelsen alltså mellan atlas och 
axis. I den övre nackdelen sker rörelserna flexion, extension och lateralflexion, 
medan i den nedre nackleden sker rotation. Isolerade rörelse, alltså rörelser mellan 
enbart två segment, sker endast vid mycket små rörelser, alla större rörelser sker i 
förening med hela cervikalryggen (BojsenMøller and Dyhre-Poulsen 2000).  

 

 

 

 



 

3 
 

 
1.3 Forward head posture 

Forward head posture (FHP) är vanligt hos kontorsarbetare och kan definieras enligt 
följande; kroppsställning som involverar en kombination av låg cervikal flexion, 
övre cervikal extension, bakåttiltande av huvud likväl som ”rundade axlar” (scapulae 
protraktion och elevation) (Braun and Amundson 1989; Hanten et al. 1991). Vid 
bildskärmsarbete med bildskärmen belägen under ögonnivå under en längre period 
har det visat sig att huvudet förskjuts framåt. Detta resulterar, som nämnts tidigare i 
en överdriven kurva i den nedre cervikalryggen men även en överdriven kurva i övre 
thorakalryggen, detta för att bibehålla en postural balans (Kang et al. 2012). FHP 
kan orsakas av ett flertal faktorer: 1) Sova på rygg med huvudet för högt eleverat. 2) 
Utökat bildskärmsarbetande. 3) Brist på ryggstyrka. Den ökade exponeringen av 
bildskärmsarbete i samhället kan orsaka dålig hållning och resultera i nacksmärta 
(Nejati et al. 2015). Relationen mellan FHP och nacksmärta är inte helt entydig. I 
litteraturen har FHP inte alltid associerats med nacksmärta (Silva et al. 2009), men 
det finns evidens som pekar på signifikant ökad smärta vid ökad FHP (Yip et al. 
2008). 

 

 

1.4 Head Extension 

Huvudets extension (HE) i sagittalplanet karakteriseras vanligtvis som vinkeln där 
linjen från laterala apex av ögat, (ögonvrån) till tragus på örat möter en horisontell 
linje ventralt dragen från tragus,  (figur 2). Ökade värden är kopplade till ett mer 
extenderat huvud (Raine & Twomey 1994, Raine & Twomey 1997). I en studie av 
Louw et al. som mätte huvudvinkeln vid simulerade datorstationer fann man att 
fotografier tillhandahöll valida och reliabla indikatorer gällande position på den 
underliggande ryggraden i sittande (Louw et al. 2008).  
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1.5 Gamnacke 

Det finns ingen tydlig definition av begreppet gamnacke i svensk litteratur utan 
begreppet används mer som ett slaskbegrepp för ”dålig” hållning i sittande arbete 
framförallt i nacken. Baserat på den allmänna beskrivningen av begreppet bland 
svenska fysioterapeuter och/eller ergonomer, kommer undertecknade 
fortsättningsvis i denna studie definiera gamnacke som en kombination av låg FHP-
vinkel med samtidig hög HE-vinkel (figur 2). 

 
Fig. 2. Bilden till vänster visar en neutral kroppsställning, bilden till höger 
representerar fenomenet ”gamnacke”. A) vinkel för FHP. B) vinkel för, HE.  
C)  lodlinje. D) horisontalplanets siktlinje (horisontellt dragen linje från laterala apex 
av ögat).  
 
 

1.6 Muskuloskeletala besvär   

Fysiska arbetsfunktioner som ofta citeras som riskfaktorer för utvecklande av MDS 
inkluderar bland annat arbete i snabb takt, repetitivt rörelsemönster, otillräcklig 
återhämtning, tunga lyft, icke neutrala kroppsställningar (antingen dynamiska eller 
statiska) samt ökad mekanisk belastning (Punnett & Wegman 2004).  
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I en studie av Basu et al. som bedömde några av de muskuloskeletala besvär som 
uppstod vid datorarbete, rapporterades att 91% av deltagarna visade på någon form 
av muskuloskeletala besvär. Mest frekvent förekommande problemområden 
innefattade fingrar (68%), handled (59%), nacke (54%) och armbåge (53%). Andra 
områden som drabbades var bröstrygg, ländrygg och ben (Basu et al. 2014). Oha et 
al. rapporterade att 77% av deltagarna upplevt någon form av muskuloskeletal smärta 
de senaste 12 månaderna, vanligast smärtande områden innefattade i fallande 
ordning, nacke (51%), ländrygg (42%), handled (35%), skuldra (30%) (Oha et al. 
2014).     
 
Enligt Sillanp et al. så har en ökning av arbete med dator och mus associerats med 
en ökad prevalens av åkommor i nacke och övre extremiteter (Sillanp et al. 2003). 
Allmänt förekommande nacksmärta, inkluderat kronisk nacksmärta, rapporteras 
oftare hos äldre personer (55-65år) än hos yngre individer (Palmer et al. 2001), vilket 
kan tänkas korrelera med åldern för merparten användare av progressiva glasögon 
som ofta är i medelåldern och uppåt.  I en review-artikel av amerikanska 
motsvarigheten till Arbetsmiljöverket, NIOSH, undersöktes 40st studier gällande 
sambandet mellan olika faktorer och besvär i områdena nacke- eller nacke-skuldra. 
Det konkluderades att det fanns måttlig evidens för ett kausalt samband för 
högrepetitivt arbete eller kraftfull ansträngning, och stark evidens gällande statisk 
kontraktion, förlängd statisk belastning eller extrema arbetsställningar som 
involverar muskulaturen i nacke-skuldra (Bernard et al. 1997). 
 
Datorarbete under långa perioder främjar repetitivt användande av vissa muskler, 
som i sin tur kan resultera i muskelfiberskada, kumulativ skada från akut trauma och 
ett ökat antal spontana muskelsammandragningar. Detta förekommer ofta i nacke 
och axlar (Ming, Pietikainen & Hänninen 2006). Repetitivt och kumulativt trauma i 
nacken och skuldror kan orsaka FHP (Mekhora et al. 2000). FHP i sin tur försvagar 
de djupa flexorerna i cervikalryggen, mm romboideus nedre del och mm trapezius 
mellersta del. FHP förkortar även mm pectoralis major och nackextensorerna. Övre 
mm trapezius muskelaktivitet ökar mer vid FHP än vid anatomiska korrekta 
positioner, och de flesta patienter klagar på smärta på grund av överanvändande av 
muskulaturen (Schüldt et al. 1987).  
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Nacken är alltså en kroppsdel som ligger i farozonen för utvecklande av MSD hos 
bildskärmsarbetande. Men trots klinisk empiri samt vetenskapliga artiklar som visar 
på sambandet mellan långvarigt datoranvändande och utvecklandet av 
muskuloskeletal smärta bör det ändå nämnas att det finns viss motstridig litteratur.  I 
en översikt av systematiska reviews av Andersen et al. från 2011, där tidigare 
litteratur granskades gällande riskfaktorer för utvecklandet av nackens och övre 
extremiteters nedsättningar, visades att det fanns evidens som indikerade en ökad 
risk för akut eller övergående smärta hos datoranvändare vid frekvent användande 
av tangentbord eller mus. Dock sågs ingen evidens för utvecklandet av kronisk 
smärta eller specifika sjukdomar med undantaget nacke och övre extremiteter som 
visade på en blandad evidens (Andersen et al. 2011).    
 

1.7  Progressiva Glasögon 

Progressiva linser utvecklades för att minimera abrupta bildförändringar när blicken 
flyttas genom de olika korrektionszonerna på linsen medan ett skarpt fokus 
bibehålls gällande alla avstånd (Lang, 2007). I slutet av 1970-talet kom en ny design 
av lins i skillnad mot tidigare glasögon som krävde linjer på själva linsen för att 
separera distans och närområden. Den nya designen tillät steglös ändring i styrkan 
på linsen. Från toppen av linsen för att se på avstånd, till nedre delen för läsning på 
nära håll. Detta eliminerade linjerna på glasen utseendemässigt och lät användaren 
se klart på alla avstånd, men för att rätta sig efter denna gradvisa förändring i 
fokusområdet tvingades bäraren att titta nära mitten av linsen för att få den skarpaste 
synen. När användarens blick rörde sig ut mot kanterna uppstod förvrängningar som 
ökade desto mer blicken avvek från linsens mitt. Nya tillverkningsmetoder tillåter 
nuförtiden ett större omfång gällande glasögonens skarpa område. Det förvrängda 
området finns dock fortfarande kvar (figur 3). Generellt sagt är fullprogressiva 
glasögon inte rekommenderat för heltids bildskärmsarbete. Det mellanliggande 
området är för smalt för att se hela skärmen fullständigt utan rörelse av huvudet 
(Anshel, J. 2005). Detta bekräftas i en studie av Han et al. från 2003 där det visade 
sig att deltagare som använde progressiva glasögon utförde större huvudrörelser vid 
läsning på skärm, jämfört med deltagare som använde enkelslipade glasögon (Han 
et al. 2003). Det finns även fler intressanta fynd gällande progressiva glasögon som 
belyses av Horgen et al. som såg en signifikant minskning i statisk 
trapeziusbelastning när deltagarna använde sig av enkelslipade glasögon vid 
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skärmarbete, jämfört med när progressiva glasögon användes. Deltagare som 
använde sig av enkelslipade glasögon hade en signifikant ökad vinkel gällande 
flexion i nacken, jämfört med de som använde progressiva glasögon, men mindre 
huvudrörelser än deltagarna som använde progressiva glasögon. När samma 
parametrar mättes efter tre månader, var skillnaden mellan enkelslipade och 
progressiva glasögon fortfarande signifikant (Horgen et al. 1995).  
 
Med det ökade användandet av datorer på arbetsplatser idag, har tillverkare av 
progressiva glasögon styrt sin utveckling till design av progressiva glas med syfte 
att användaren ska se hela skärmen klart utan att behöva använda överdrivna 
huvudrörelser (Anshel, J. 2005). Nuförtiden finns progressiva glas som specifikt är 
designade för bildskärmar eller VDU, och tillverkarna hävdar att dessa glas är bättre 
anpassade för kontors- och datorarbete än vanliga enkelslipade glas. I en studie av 
Horgen et al. 2002 testades tre av dessa glasögon, för att undersöka effekten på 
postural belastning jämfört med enkelslipade glas vid arbete vid en optimerad VDU-
station. Studien visade att specialdesignade VDU-glasögon ej ökade belastningen i 
trapezius- eller infraspinatusmuskulaturen vid arbete på en optimerad VDU jämfört 
med enkelslipade glasögon, och alla inkluderade glasögon visade på normala 
huvudvinklar inom normalt rekommenderade värden (Horgen et al. 2002).  
 

 
Figur 3. Exempelbild synfält genom fullprogressivt glas (ur Anshel, J. 2005).  
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1.8 Bildskärmens placering 

Den allmänna ergonomiska rekommendationen för höjdplacering av bildskärmar är 
att dess övre kant bör vara i horisontell nivå med datoranvändarens ögon eller något 
lägre (Helander and Rupp 1984). I en studie av Barthaa et al visade resultaten att 
bildskärmarbetande med progressiva glasögon valde att placera skärmen lägre än 
bildskärmsanvändare med fullgod syn, med ett genomsnitt på 21.4 ° under 
horisontalplanets siktlinje (Barthaa et al. 2015). Detta eftersom synfältet för 
närseende finns i glasögonens nedre del. Basrai & Aghazadeh visade i en studie på 
sambandet mellan bildskärmens inställda höjd och smärta i rygg och nacke. Högst 
smärta rapporterades när bildskärmen var placerad i ögonhöjd, och lägst när den var 
nedsänkt i bordet med ett avstånd på 50 cm från mitten av bildskärmen till ögonen 
(Basrai & Aghazadeh 2004). Kietrys & McClure tittade i en studie på 
vinkelförhållandet mellan huvud och nacke (utan hänsyn till om subjekten använde 
sig av synhjälpmedel eller inte) vid manipulering av bildskärmen i höjd. De 
konstaterade att blickvinkeln anpassas mer än vinkeln i både huvud och nacke 
(Kietrys & McClure 1998). I studien varierade synvinkeln mellan 13,8° (bildskärm 
i lågt läge) och 5,4° (bildskärm i höjt läge). Värden som förvisso passar in i de 
riktlinjer som Grandjean et al. anger för en bekväm synvinkel: mellan 4° och 14° 
under horisontalplanets siktlinje (Grandjean, Hünting & Pidermann 1983). Trots att 
blickvinkeln anpassas mer än nacken vid manipulering av bildskärmens höjd skapar 
emellertid huvudets tyngd ett förhållande där det räcker med ytterst små förändringar 
för att generera en muskuloskeletal ogynnsam belastning över tid. Sommerich et al. 
visade i en studie att muskelaktiviteten var generellt större vid arbete med en lägre 
skärm (nacken flekterad) samt att en vinkelförändring av 2° till 4° i nacken 
motsvarar en viktförändring på 5% till 9% i avseende huvudets ändrade lodlinje i 
förhållande till ryggraden. Detta genererar en ökad aktivitet i nackens 
extensormuskulatur (Sommerich, Joines & Psihogios 2001). På motsvarande sätt 
kan vi anta ett liknande förhållande av ökad muskelbelastning av nackens flexorer 
vid arbete med en bakåtböjd nacke (extension).  
 
Trots visuella fördelar med fullprogressiva glasögon kan de alltså vid 
bildskärmsarbete, ur ett belastningsergonomiskt perspektiv, tänkas öka den 
mekaniska belastningen i cervikalryggen på grund av felaktiga arbetsställningar 
(figur 2), vilket i sin tur eventuellt kan leda till muskuloskeletala besvär.  
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1.9  Lagar och regelverk 

I Sverige ansvarar Arbetsmiljöverket (AV) för att regeringens och riksdagens 
uppdrag gällande lagar om arbetstider och arbetsmiljö efterföljs av företag och 
organisationer. Vidare ansvarar AV även delvis för tobakslagen och miljöbalken 
gällande genteknik och bekämpningsmedel.    
  
AV definierar sitt mål enligt följande “Vårt mål är att minska riskerna för ohälsa 
och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv”. 
Detta görs på flera sätt, t.ex. genom att ta fram föreskrifter, utföra kontroller, arbeta 
fram statistik kring arbetsmiljö och främja samarbetet mellan olika arbetstagare och 
arbetsgivare (Arbetsmiljöverket, 2015). AV definierar systematiskt 
arbetsmiljöarbete enligt följande: ”Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas … 
arbetsgivarens  arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten 
på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås” (Arbetsmiljöverket 2001).   
  
I AFS 1998:5 För arbete vid bildskärm, paragraf 6: ”synundersökning och glasögon 
för bildskärmsarbete” nämns det kortfattat att om synavståndet varierar från ca 35–
200 cm kan så kallade närprogressiva glasögon vara aktuellt (arbetarskyddsstyrelsen 
1998) Det är dock det enda som nämns i AFS 1998:5 gällande progressiva glasögon.   
 
I AFS 2012:2, som behandlar området belastningsergonomi, anges i §5, att 
arbetsgivaren är skyldig att erbjuda individuellt utprovade synhjälpmedel. AV 
belyser vidare att föreskrifterna gällande belastningsergonomi syftar till att 
arbetsplatser och arbetsuppgifter utformas så att onödiga och hälsofarliga 
belastningar förhindras. AV rekommenderar vid sittande arbete att nacken ska vara 
i en neutral position och att arbetaren ska ha möjlighet till fria rörelser under 
väsentlig del av sin arbetstid, vilket betyder mer än halva arbetstiden. Således spelar 
tiden en roll, ingen naturlig arbetsställning är farlig i sig, utan det handlar om hur 
frekvent och under hur lång tid den icke optimala arbetsställningen intas 
(Arbetsmiljöverket 2012). 
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1.10  MTO aspekter   

MTO-konceptet (Människa, Teknik och Organisation) grundar sig i den socio-
tekniska systemteorin med den viktiga skillnaden att människan betraktas som ett 
likvärdigt delsystem gentemot de övriga komponenterna: organisation och teknik. 
Dessa system anses vara oskiljaktiga i en viss aktivitet (Karltun et al. 2017).  
MTO innebär en systemsyn där det är interaktionen mellan delsystemen M – T – O 
som är i fokus snarare än delsystemen i sig själva (Karltun et al. 2017). I en analys 
av tio företags syn på interaktionerna mellan de olika komponenterna människa, 
teknik och organisation dras slutsatsen att framgångsrik utveckling inom företag 
bland annat kräver att människa-teknik-organisation ses som en integrerad helhet 
(Lundqvist et al. 1997).  
 
MTO konceptet har sina rötter i kärnkraftsindustrins utveckling på 1980-talet då 
syftet var att minska risken för olyckor samt att bättra på säkerheten. MTO-konceptet 
har ett större tillämpningsområde än enbart säkerhetsområdet. Mindre teknologiska 
lösningar betyder hur som helst inte att M-T-O interaktionen är mindre betydelsefull 
att observera. Karltun belyser i sin avhandling exempelvis, att tekniken inom 
brevbärarverksamheten innefattar aspekter såsom bärvästar, cyklar, bilar, postsäckar 
med mera, alltså alldaglig och simpel teknik. Samtidigt finns det en hög komplexitet 
gällande organisation och logistik (Karltun 2007). I vår studie är teknologin också 
enkel och består av komponenterna bildskärmar och fullprogressiva glasögon, men 
med komplexitet gällande interaktionen mellan M och T beroende på en mängd olika 
faktorer som påverkar kroppsställningen vid bildskärmsarbete hos de undersökta 
subjekten. Så om en komponent är ”enkel” har det ingen betydelse för MTO 
konceptets användningsområde, nyckeln är att ha ett holistiskt perspektiv. 
 
En modell som kan beskriva mekanismerna som ligger till grund för den aktivitet vi 
utför i ett arbete är den konceptuella HTO-modellen (figur 4) (Carayon 2006). 
Modellen illustrerar att tekniken, organisationen och människan är subsystem till 
arbetsaktiviteten. Tekniken och organisationen i deras utformningar kan bidra till 
systemprestanda men även enskilda individers prestanda och hälsa (Karltun et al. 
2017).  
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Figur 4. Konceptuell HTO-modell (H: människa, O: organisation, T: teknik)    
 
M-komponenten kan beskriva människan utifrån fyra nivåer: 1) människan betraktas 
som ett biologiskt, fysiologiskt system. 2) människan granskas utifrån dess 
kognition, dvs hur hen bearbetar information såsom tankar och beslut. 3) 
uppfattningen av människan som ett psykologiskt ämne där varje individ har en unik 
historia som gör att vi bland annat uppfattar olika situationer på olika sätt. 4) 
människan ses ur den/de sociala grupper/kulturer som hen kommer ifrån/befinner sig 
i (Daniellou 2006). 
 
T-komponenten står för den tekniska aspekten i en aktivitet. T kan liksom M-
komponenten delas in i undergrupper. Inom ekonomin talar man om primära och 
sekundära produktionsfaktorer; 1) tekniken är ett primärt medel till 
företagets/organisationens existens dvs teknik som används för att producera 
vinstdrivande tjänster/produkter. 2) tekniken utgör en sekundär roll inom 
företaget/organisationen för att underlätta processer, ofta administrativa verktyg 
(Nordhaus 2004). 
 
O-komponenten, dvs organisationen, definieras som det sätt på vilket något är gjort 
eller ordnat i ett system. Vanligtvis en grupp människor som arbetar tillsammans på 
ett strukturerat sätt för ett gemensamt syfte. Ett företag är ett exempel på en 
organisation.  
 
I vår studie har ett perspektiv gällande  granskning av  interaktionen mellan M och 
T tagits, där människan representeras som ett biologiskt/fysiologiskt system 
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jämtemot tekniken som i det här fallet består av fullprogressiva glasögon och 
bildskärm.  
 
I studien innefattas de två teknikkomponenterna av datorer och progressiva 
glasögon, människan i form av arbetstagare, samt organisationen, det vill säga de 
företag vi undersökt. Organisationen och tekniken spelar som tidigare nämnt en stor 
roll när det gäller att främja hälsa på individnivå. Frisk, motiverad och kompetent 
personal har visat sig ha en positiv påverkan på kvalitén gällande produktion och 
bemötande av kunder. Detta genererar sannolikt i ökade intäkter, som i sin tur är en 
förutsättning för framtida utveckling av företaget med stöd av investeringar. 
Avkastningen fungerar alltså som en förutsättning för framtida utveckling och borde 
ses som en drivande kraft gällande investeringar i medarbetarnas hälsotillstånd och 
kompetens, se figur 5, (Larsson et al., 2007). 
 

                                                                     
Figur 5. Flöde som beskriver interaktionen: företagets avkastning som förutsättning och drivande 
kraft för medarbetarnas och organisationens utveckling. 
 
Utöver en positiv påverkan på kvalité och produktion menar vi att korrekt 
arbetsställning vid bildskärmsarbete även kan bidra till att minska ohälsa i form av 
muskuloskeletala belastningsskador. Det kan alltså finnas en ekonomisk vinning för 
organisationen både i form av minskat antal sjukskrivningar, men även gällande 
ökad systemprestanda i form av kvalitetsförbättringar och produktion.  Studien 
skulle kunna bidra med kunskap som organisationer (O) kan använda som riktlinjer 
för användning av fullprogressiva bildskärmsglasögon (T) för individer som har  
behov av detta (M).  

Kvalitét och 
produktivitet

Nöjda kunder Lönsamhet

Frisk 
personal och 
organisation 
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   Syfte 
Under denna rubrik presenteras studiens syfte och de två specifika frågeställningarna. 
 
I  studien undersöktes om det föreligger ett samband mellan begreppet gamnacke 
och bildskärmsarbete vid användandet av fullprogressiva glasögon, i avseende 
faktorerna FHP och HE jämfört med bildskärmsarbete utan progressiva glasögon i 
subjektens naturliga arbetsmiljö. 
 

2.1 Frågeställning 

i. Råder det en ökning av HE i förhållande till horisontallinjen hos 
bildskärmsarbetande med fullprogressiva glasögon, jämfört med 
bildskärmsarbetande utan progressiva glasögon?    

 
ii. Råder det en ökning av FHP i förhållande till lodlinjen hos 

bildskärmsarbetande med fullprogressiva glasögon, jämfört med 
bildskärmsarbetande utan progressiva glasögon?    

 
 

 Material och Metod  
I detta kapitel presenteras vilken typ av studiedesign som valts samt vilka exklusion- och 
inklusionskriterier som använts vid urval av subjekt. Vidare diskuteras vilka etiska aspekter som 
tagits i beaktande vid tillfrågan om deltagande, karakteristika hos subjekten och hur själva 
proceduren av det praktiska genomförandet gått till. 
 

3.1 Inklusionskriterier  

Subjekt på företag/organisation som arbetar minst en timme per dag vid bildskärm, 
detta för att de ska vara berättigade synundersökning enligt AFS 1998:5 6 §. Vidare 
inkluderades subjekt som använder fullprogressiva glasögon och de som använder 
enkelslipade alternativt inte har glasögon alls vid bildskärmsarbete.   
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3.2 Exklusionkriterier:  

Subjekt med funktionella sjukdomar eller diagnoser i cervikalrygg, tidigare 
kirurgiska interventioner i cervikalrygg. Av risk för bias exkluderades olika  
“företagsrepresentanter” såsom fackligt representerade, arbetsmiljöansvariga, chefer 
etc.   
 

3.3  Studiedesign   

Kvantitativ ansats. Kvasiexperimentell design med försöksgrupp respektive 
kontrollgrupp. Oberoende variabel är fullprogressiva glasögon och beroende 
variabel är HE samt FHP. 
 

3.4 Etik  

Samtliga deltagare i studien har uttryckt sitt samtycke genom ett muntligt 
godkännande vid förfrågan om deltagande (Berg & Latin, 2008).  Subjekten har 
inledningsvis informerats brett kring själva syftet med studien för att sedan i 
efterhand informeras om vad som specifikt studerades, detta för att ej påverka utfallet 
av mätningarna samtidigt  för att ge subjekten möjlighet att dra sig ur studien när- 
och om så önskas. 

Följande punkter belystes enligt gällande krav på informationsinnehållet: 

-Studiens namn. 

-Inblandade i genomförandet av studien. 

-Vad syftar studien till att svara och varför. 

-Upplägg av studien. 

-Urvalsprocess. 

-Praktiska detaljer avseende genomförande. 

-Datahantering och skydd. 

-Frivillig medverkan. 

-Rätt till att avbryta när som helst.  

-Kontaktuppgifter för vidare information.  
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Vidare har villkor gällande om det informerade samtycket är moraliskt relevant tagits 
i beaktande. Dessa villkor innefattar: 

- Individen är tillräckligt kompetent att förstå given information och har fattat ett           
beslut angående deltagande. 

 -Deltagaren ska inte varit utsatt för påtryckningar utifrån. 

 -Individen ska ha fått relevant information före beslut.  

 -Individen har varit införstådd gällande informationen. 

 -Individen ska ha tagit ett beslut.  

 -Individen ska ha godkänt detta beslut. 

(Helgesson, 2006)  

 

3.5  Subjekt 

Subjekten i studien bestod av totalt 20st individer varav 13st kvinnor och 7st män. 
Dessa fördelades på en kontrollgrupp och en testgrupp på vardera 10st subjekt 
(Tabell 1). 

 
Tabell 1. Subjektens karaktäristiska  

 
 
 
 

3.6 Procedur  

Datainsamlingen har skett på sju stycken olika företag i storstockholmsområdet 
under tidsperioden Mars-April 2017 med subjekt som arbetar vid en bildskärm mer 
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en än en timme per dag, detta på grund av två anledningar; 1) dels för att de ska vara 
berättigade synundersökning, enligt föreskriften Arbete vid bildskärm, AFS 1998:5 
§6 (arbetarskyddsstyrelsen 1998), men även på grund av 2) tidsaspektens påverkan: 
Arbetsmiljöverket beskrev som tidigare nämnts hur ingen naturlig arbetsställning är 
farlig i sig, utan att det handlar om hur frekvent och under hur lång tid den icke 
optimala arbetsställningen intas (Arbetsmiljöverket 2012). 
 
Då alla i subjekt i studien ej har vetat exakt vilken typ av progressiva glasögon de 
har haft under experimenten, så har en syntavla använts innan undersökningen på ett 
avstånd av sex, alternativt fyra meter för att säkerställa att subjektet haft 
fullprogressiva glasögon. Däröver har kontrollfrågan ställts om de får köra bil med 
dessa glasögon, detta för att utesluta användare med datorprogressiva, 
rumsprogressiva eller närprogressiva glasögon. 
 
Arbetsmiljöverket använder en metod där mobilapplikationen Measures (Big Blue 
Pixel Inc. 2015)  används för att mäta vinklar i cervikalrygg vid skärmarbete. 
Mätmetoden, som använts i vår studie, har ej testats för validitet eller reliabilitet. 
Därmed inte sagt att den inte är både valid och reliabel. Parametrarna instrumentet 
utgår från stämmer väl överens med gängse tidigare testade parametrar (Harrison, 
Barry-Greb & Wojtowicz 1996; Nam et al. 2013). Det är alltså fråga om ett nytt 
handhavande av ett tidigare beprövat tillvägagångssätt. Ett medelvärde togs ut från 
de mätta vinklarna för att öka reliabiliteten.  

Nedan listas den praktiska proceduren i kronologisk ordning:   
 

1. En smartphonekamera placerades på ett stativ vinkelrätt till subjektets 
sagittalplan i höjd med tragus, med kameralinsen riktad mot tragus. 
Vattenpasset på kamerans stativ har använts för att säkerhetsställa 
kamerans vinkel jämtemot subjektet och därmed tillhandahålla den 
horisontallinje som senare används för vinkelberäkningar för såväl FHP 
som HE. Avståndet till subjektet varierade vilket är godtagbart så länge 
ovan nämnda parametrar stämmer.   

2. Muntlig information gavs före testen i enlighet med de etiska riktlinjerna 
om samtycke, se kapitel 3.4. 
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3. Subjekten fotograferades med en smartphonekamera i sittandes vid sina 
skrivbord framför sina egna bildskärmar, detta för att få en så realistisk 
bild av ordinarie arbetsmiljö som möjligt.   

4. Subjekten instruerades i att arbeta med sina datorer som hen normalt 
brukar arbeta. Ingen utförlig beskrivning av vad som undersöktes gavs före 
testet mer än att det handlade om en ergonomisk bildanalys. Detta för att 
undvika bias på så vis att subjektet hypotetiskt skulle kunna inrätta en mer 
korrekt postural hållning i cervikalrygg och huvud inför testet än vad denne 
normalt har. Och på så sätt tillhandahålla onormala data.  

5. Tagning av bild: Tre stycken fotografier togs under 5 minuters tid på 
respektive subjekt. Subjekten var inte varse om exakt vid vilken tidpunkt 
fotografierna togs.  

6. Genomförande av vinkelmätning: vinkelmätningarna utfördes av samma 
operatör då metoden för mobilapplikationen inte är reliabilitetstestad. I de 
tre fotografierna av varje subjekt togs sedan vinklar för FHP och HE ut 
med hjälp av Mobilapplikationen Photo measures, Därefter räknades 
medelvärdet ut vilket användes för vidare analys (bilaga 1 & 2). 

7. Medelvärdena analyserades i datorprogrammet SPSS.  

 

 Resultat  
Här presenteras studiens resultat gällande vinklar avseende FHP samt HE samt huruvida det finns 
något samband gällande vinklarna FHP och HE mellan försöksgruppen och kontrollgruppen. 

 
Framledes kommer följande förkortningar att användas: TFHP: Testgrupp Forward 
Head Posture, KFHP: Kontrollgrupp Forward Head Posture, THE: Testgrupp Head 
Extension och KHE: Kontrollgrupp Head Extension. Resultatdelen innehåller 
medelvärdena gällande både FHP och HE i respektive grupp, deskriptiva data 
(Tabell 2) inkluderade tabeller samt svar på de två specifika frågeställningar. Rådata 
för samtliga mätvärden återfinns separat i bilaga 1 & 2. Nivån för om resultaten 
ansågs som signifikanta sattes till p<0,05. 
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Tabell 2. Deskriptiva data medelvärden grupper 

GRUPP N INTERVALL MINIMUM MAXIMUM MEDELVÄRDE STD. AVVIKELSE 

TFHP 10 17,67 34,00 51,67 42,20 7,15 

THE 10 12,66 10,67 23,33 17,73 5,55 

KFHP 10 26,33 29,67 56,00 40,87 7,53 

KHE 10 24,00 1,00 25,00 11,53 7,42 

 
Korrelationen mellan medelvärdena från testgrupp och kontrollgrupp i avseende 
FHP (TFHP, KFHP) räknades ut med det icke parametriska two-independent-
sample testet Mann-Whitney och visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna 
med ett P-värde på 0,739 (Exact sig. [2*(1-tailed Sig.)]. På motsvarande sätt 
räknades korrelationen mellan medelvärden från grupp THE och KHE ut med ett P-
värde på 0,063 (Exact sig. [2*(1-tailed Sig.)] (Tabell 3). För deskriptiva data av de 
sammanslagna grupperna se figur 5. 
 

Tabell 3. resultat NPar test 
GRUPP N  MEDELVÄRDE STD. AVVIKELSE MINIMUM MAXIMUM P-VÄRDE 

FHP 20  41,53 7,18 29,67 56,00 0,739 

HE 20  14,63 7,12 1,00 25,00 0,063 
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Figur 5. Box-plot figurer över deskriptiva data för de sammanslagna grupperna för HE (THE-KHE) 
samt FHP (TFHP-KFHP). HE hade ett lägsta värde på 1.00°, högsta värde 25.00°, ett medelvärde 
på 14.63° med standardavvikelsen 7.12°. FHP hade ett lägsta värde på 29.67°, högsta värde 56.00°, 
ett medelvärde på 41.53° med standardavvikelsen 7.18°.  

 

 

 

 
 Diskussion 

 
Syftet med studien var undersöka om det förelåg ett samband mellan begreppet gamnacke och 
bildskärmsarbete vid användandet av fullprogressiva glasögon avseende faktorerna FHP och HE 
jämfört med bildskärmsarbete utan progressiva glasögon i subjektens naturliga arbetsmiljö. I den 
avslutande delen ämnar vi binda ihop bakgrunden, tidigare forskning med det egna resultatet 
genom att föra en diskussion kring resultatet och metoden.  

Resultatet av studien visade inget signifikant samband gällande att 
bildskärmsarbetande med fullprogressiva glasögon hade en högre grad av FHP  än 
bildskärmsarbetande utan fullprogressiva glasögon i förhållande till lodlinjen (p = 
0,739). Vidare visades inget signifikant samband gällande att bildskärmsarbetande 
med fullprogressiva glasögon hade en högre grad av HE än bildskärmsarbetande utan 
fullprogressiva glasögon i förhållande till horisontallinjen med (p=0,063). Resultaten 
visar en viss tendens till en högre grad av HE hos gruppen som använde de 
fullprogressiva glasögonen. 
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Nedan följer en diskussion gällande tidigare studier som undersökt liknande aspekter 
och deras resultat i jämförelse med vår studie,  samt tänkbara förklaringar till varför 
resultaten skiljer sig åt.  

I en studie av Becker et al. där 14 st subjekt med fullprogressiva glasögon och 19 st 
subjekt utan progressiva glasögon utförde en förbestämd bildskärmsuppgift under 
åtta minuter i en standardiserad laboratoriemiljö, där  FHP mättes (vinklar från mått 
tagna på laterala processus acromion till processus mastoideus), samt HE (vinklar 
från mått tagna på externa occipital protuberance till processus mastoideus till sjunde 
spinalutskottet). Resultaten från studien visade en signifikant skillnad mellan 
grupperna i avseende FHP, där de progressiva glasögonanvändarna hade högre grad 
av FHP (p=0,012) men ingen signifikant skillnad gällande ökad grad av HE 
identifierades mellan grupperna (p=0,13) (Becker et al., 2007). Limitationer i studien 
av Becker et al. är bland annat att mätmetoden som använts ej har testats vare sig för 
validitet eller reliabilitet. Deltagarna fick även utföra bildskärmsuppgiften vid en 
standardiserad bildskärmsstation vilket kan tänkas ha påverkat den posturala 
hållningen i cervikalryggen. Detta kan eventuellt förklara skillnader gällande grad 
av FHP jämfört med vår studies resultat. Dessutom skedde nio st avhopp vilket kan 
ha påverkat resultatet negativt då statistik power möjligtvis ej uppnåtts, dvs att risken 
ökar att resultatet beror på slump och ej effekt. Den största begränsningen med 
studien är dock att det inte går att generalisera till populationen som berörs, eftersom 
de ej har studerats i sin naturliga arbetsmiljö, vilket ytterligare är en skillnad i 
jämförelse med vår studie. 

Vidare i en studie av Willford et al. där 25 st subjekt som använt fullprogressiva 
glasögon i minst ett år jämfördes mot 25 st subjekt som aldrig använt progressiva 
glasögon. Studien undersökte gruppernas eventuella korrelationen till FHP.  
Mätningarna gjordes med subjekten i stående position samt med slutna ögon för att 
undersöka deras habitualtillstånd. Studien fann en korrelation där gruppen med 
progressiva glasögon hade en ökad FHP jämfört med kontrollgruppen (p=0,023) 
(Willford et al., 1996). Subjekten i studien mätes ej vid bildskärmsarbete specifikt, 
utan som sagt i stående position blundandes. Vidare instruerades subjekten att tilta 
deras huvud sakta framåt och bakåt tills de kände att huvudet hamnade i den position 
som kändes normal. Det är tänkbart att dessa faktorer kan ha påverkat utfallet i 
studien gällande FHP, då det är svårt att jämföra en ståendes blundande position med 
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sittande bildskärmsarbete. Dessutom gjordes en Poweranalys i efterhand som visade 
att urvalet hade behövt vara 60% större för att visa statisk signifikans. 

I två st studier (Basrai & Aghazadeh 2004; Horgen et al. 1995) undersöktes flexionen 
i nacken hos bildskärmsarbetande med progressiva glasögon jämfört med 
bildskärmsarbetande utan progressiva glasögon. Trots att dessa studier inte 
behandlar HE som parameter, så innebär en ökad huvudflexion per automatik en 
minskad huvudextension.  

I den ena av studierna där totalt åtta män med fullgod syn simulerade arbete vid 
bildskärm vid fyra olika utformade VDU-stationer, framgick gick det att ju lägre 
bildskärmen placerades, ju mer flexion skedde i halsrygg hos samtliga subjekt. Det 
framgick även att huvudet var mindre flekterat för gruppen med fullprogressiva 
glasögonen, jämfört med gruppen utan progressiva glasögon (p<0,05) (Basrai & 
Aghazadeh 2004). Begränsningar med studien som har kunnat påverka resultatet 
innefattar att subjekten bestod av unga studenter, som ej använde progressiva 
glasögon normalt, dessutom manipulerades övre delen av linsen så att subjekten 
endast kunde se genom nedre delen av glasen. Detta, i kombination med en 
standardiserad utformning av bildskärmstationen, kan tänkas ha ”tvingat” subjekten 
i gruppen med progressiva glasögon till en ökad grad av extension i halsryggen vilket 
kan vara en möjlig förklaring till resultatet, dessutom var det endast åtta subjekt 
vilket inte räcker till för att uppnå statistisk signifikans. 

I den andra studien av Horgen et al. där totalt 18 st bildskärmsarbetande undersöktes, 
samt fördelades i grupperna progressiva glasögon eller enkelslipade glasögon. 
Studien undersökte bland annat huvudrörelser hos de båda grupperna. Detta gjordes 
med en inklinometer som var fäst på huvud och rygg. Resultatet visade  att subjekten 
med enkelslipade glasögon hade en större flexionsvinkel i nacken jämfört med 
subjekten som använde progressiva glasögon vid bildskärmsarbete (p<0,05) (Horgen 
et al. 1995). Detta motsäger indirekt resultatet i vår studie gällande HE i och med att 
ökningen av flexionsvinkeln var signifikant hos bildskärmsarbetande med 
enkelslipade glasögon. Faktorer som kan ha påverkat resultatet av den ökade 
flexionen innefattar ett litet urval  vilket kan tänkas påverka generaliserbarheten och 
signifikansen i negativ riktning. Vidare studerades ej subjekten i deras naturliga 
arbetsmiljö, bildskärmsstationen var ergonomiskt inställd efter subjektens 
individuella antropometriska mått, det vill säga att det kan ge upphov till en låst 
arbetsställning som ej ger utrymme för kompensatoriska strategier gällande den 
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posturala kroppsställningen, vilket diskuteras mer ingående längre ner i 
diskussionen. 

Om vi sedan tittar närmare på en hypotetisk jämförelse mellan HE i förhållande till 
blickvinkeln hos progressiva glasögonanvändare utifrån Barthaas studie, jämfört 
med Sommerrich och Villanueva resultat mellan HE vinkeln i förhållande till 
blickvinkeln på användare utan progressiva glasögon så visar det på ytterligare 
motstridiga resultat; Sommerich et al. Mätte HE vinklar vid tre olika 
höjdinställningar av bildskärmen: Med en blickvinkel till bildskärmens mittpunkt vid 
0°, -17° samt -35° nedan horisontallinjen. De fann HE vinklarna 25°, 16° och 4° vid 
respektive bildskärmhöjd (Sommerich et al.,1998). Liknande resultat presenterade 
Villanueva et al. I en studie med blickvinklar på 0°, -10°, -17.5°, -27.5° samt -38.5° 
med motsvarande HE vinklarna 27.3°, 22.9°, 15.5°, 11.5° samt 4.7° (Villanueva et 
al. 1996).  

I vår studie tas varken blickvinkel eller bildskärmshöjd med som parameter. men om 
vi utgår från, vad Barthaa et al visade i sin studie, nämligen att datoranvändare med 
fullprogressiva glasögon väljer att placera skärmen lägre än datoranvändare med 
fullgod syn, med ett genomsnitt på 21.4° till bildskärmens mittpunkt under 
horisontalplanets siktlinje (Barthaa et al. 2015) så kan vi hypotetiskt jämföra vår data 
gällande parametrarna HE och blickvinkel med data från ovan nämnda studier (figur 
6). 
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Figur 6. Spridningsdiagram där blickvinkeln representeras av y-axeln och HE representeras av x-
axeln. Tidigare studier är blåmarkerade medan denna studie är rödmarkerad.  

 

Visuellt blir det tydligt att resultaten från testgruppen i vår studie med progressiva 
glasögon (rödmarkerad punkt 17,7: -21,4) har en högre HE vinkel i förhållande till 
den blåmarkerade trendlinjen i spridningsdiagrammet som representerar Sommerich 
et al. Samt Villanueva et al.´s resultat för bildskärmsarbetande utan progressiva 
glasögon. Något som stödjer teorin angående ”gamnacke” som fenomen. Och även 
stödjer våra resultat som trots sitt höga p-värde pekar på en tendens till en högre grad 
av HE hos gruppen som använde de fullprogressiva glasögonen.  

Observera att detta endast ger en indikation på en jämförelse då den är baserad på ett 
hypotetiskt antagande om den genomsnittliga blickvinkeln hos bildskärmsarbetande 
med progressiva glasögon.  

Det finns flera tänkbara faktorer som påverkar FHP och HE. Sambandet är komplext 
med ett flertal faktorer som interagerar gällande intagande av kroppsställningen FHP 
och- eller HE. Nedan följer våra förklaringsmodeller för dessa samband och varför 
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det kan tänkas att de fullprogressiva glasögonen i sig, inte är den utlösande faktorn, 
utan snarare att individer med fullprogressiva glasögon kan vara känsligare för 
ergonomiska förändringar vid bildskärmsarbete.  

Som det nämnts i bakgrunden är fullprogressiva glasögon konstruerade så att när 
användarens blick rör sig ut mot kanterna så förvrängs synfältet. Detta gör att 
datoranvändaren ej ser hela skärmen, speciellt om bildskärmen är belägen för nära, 
och då kan tänkas öka frekvensen av huvudrörelser i sidled vilket bekräftas av 
(Horgen et al. 1995; Han et al. 2003).  De ökade sidorörelserna sker alltså som en 
kompensation för att kunna se ytterområdena på datorskärmen. Det kan alltså tänkas 
att ju närmare en bildskärm är belägen individen med de fullprogressiva glasögonen, 
ju större sidledsrörelser krävs för att kompensera den minskade ytan på bildskärmen 
som användaren har i sitt synfält. 

Med liknande resonemang kan det tänkas att HE är kopplat till avståndet till 
bildskärm hos datoranvändare som använder sig av fullprogressiva glasögon. 
Sambandet kan bero på att fullprogressiva glas är konstruerade så att övre delen av 
linsen används för att se på avstånd och nedre delen av linsen används till läsning. 
Alltså, om skärmen är belägen för nära kan det tänkas att användaren tvingas böja 
huvudet bakåt för att kunna läsa vad som står på bildskärmen. Bildskärmsavståndet 
är alltså direkt avgörande för hur stora rörelser som sker horisontellt men även 
vertikalt och därmed påverkar bildskärmsavståndet indirekt vinkelstorleken på 
huvudextensionen, HE. 

Ett skäl att inta ställningen FHP samt HE kan vara teckenstorleken. Om 
teckenstorleken är för liten kan det tänkas att subjektet böjer sig framåt i förhållande 
till lodlinjen, då måste även en kompensation ske i form av en extension av huvudet 
i förhållande till horisontallinjen, detta för att fältet för närseende är beläget i nedre 
delen på de fullprogressiva glasögonen. Ytterligare ett samband som kan tänkas   
spela en betydande roll för intagandet av HE är den inställda höjden på bildskärmen, 
det vill säga bildskärmens mittpunkt i förhållande till horisontalplanets siktlinje. Ju 
högre bildskärm (beroende på avstånd till bildskärmen) ju mer extension av huvudet 
måste ske för att kompensera för att se i fältet som är avsett för närseende.  

Hypotesen är alltså att det inte är de fullprogressiva glasögonen i sig som påverkar 
vinkeln av huvudet, utan snarare en kombination av ett flertal faktorer eller 
kompensatoriska strategier som påverkar intagandet av ställningen HE och/eller 
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FHP.  Exempelvis: avstånd till skärm, höjd på skärm och teckenstorlek. Dessa 
faktorer kan även kunna påverka personer utan fullprogressiva glasögon, men 
troligtvis finns det mindre utrymme för kompensatoriska strategier hos användare 
med fullprogressiva glasögon, då de är beroende av att flytta blicken till olika punkter 
i glasögonen beroende på var på bildskärmen fokus ligger.  Personer utan 
fullprogressiva glasögon har samma styrka i hela synfältet oavsett hur de flyttar 
blicken, alltså kan de exempelvis välja att blicka uppåt om skärmen är belägen för 
nära och för högt och fortfarande se skärmen med samma skärpa utan att förändra 
vinkel av huvud och nacke. Detta ligger i linje med vad Barthaa et al. visade i sin 
studie, nämligen att användare utan fullprogressiva glasögon sänkte datorskärmen i 
mindre utsträckning än användare med fullprogressiva glasögon (Barthaa et al. 
2015). Det kan även tänkas att  användare med fullprogressiva glasögon ej har 
samma förutsättningar att blicka uppåt, utan att kompensera för att bibehålla fokus, 
kompensationen sker genom att böja huvudet bakåt för att kunna se skärmen genom 
korrekt del av glaset för just det avståndet som krävs.  

Som det dock nämndes i bakgrunden under stycket progressiva glasögon så bör man 
inte ha bildskärmens övre kant  belägen under ögonnivån en längre period, detta för 
att undvika utvecklande av FHP (Kang et al. 2012). Det tycks verka som att det gäller 
att hitta en balans mellan avstånd till bildskärm och höjd på datorskärmens övre kant 
i förhållande till blickvinkel hos individer med fullprogressiva glasögon vid 
bildskärmsarbete, detta för att optimera ergonomin och undvika onödiga rörelser av 
huvudet i sidled eller vertikalled samt för att undvika utvecklande av FHP och HE. 

En limitation i studien är att Urvalet inte är proportionerligt mot samtliga 
bildskärmsarbetare i Sverige och inte heller utformat genom ett slumpmässigt urval. 
Istället har vi valt ut individer som vi, utifrån våra inklusions-/ exklusionskriterier 
samt syfte, funnit typiska för den population vi velat uttala oss om, ett så kallat typiskt 
urval. Ambitionen var att de båda grupperna inbördes skulle vara så heterogena som 
möjligt gällande ålder och kön, samtidigt som grupperna jämfört med varandra skulle 
vara så homogena som möjligt, detta för att stärka reliabiliteten i resultaten. Den 
externa validiteten kan därmed inte anses som god, det vill säga att även om 
resultaten ger en fingervisning om en tendens i samhället så är de på intet sätt 
generaliserbara på allmänheten.  

Det är alltså en liten studie med få subjekt vilket hypotetiskt skulle kunna resultera i 
att effektskillnaden inte uppnår statistisk signifikans (P>0,05) trots att så kunde ha 
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varit fallet vid ett större urval (SBU, 2012). Trots detta bidrar faktumet att subjekten  
studerades i deras naturliga arbetsmiljö, samt att de var ovetande gällande  vad som 
studerades, till att den externa validiteten stärkts, något som efterfrågats i tidigare 
studier (becker et al. 2007; kietrys et al. 1998).  

I vår studie har vare sig synavstånd till bildskärmen, teckenstorlek på bildskärmen 
eller höjden på bildskärmen i förhållande till subjektet vare sig i kontrollgrupp eller 
interventionsgrupp tagits med som faktorer. Dessa faktorer kan tänkas som ovan 
nämnts i diskussionen kopplas till graden av FHP och HE. Däremot var inte 
huvudsyftet med studien att undersöka subjekten i en strikt styrd laboratoriemiljö, 
utan syftet var att undersöka FHP och HE i deras naturliga arbetsmiljö utan yttre 
påverkan. Det kan alltså både ses som en styrka och som en svaghet. Styrkan i vår 
studie ligger på så vis i att subjekten har möjlighet att anpassa synergonomin efter 
deras individuella preferenser vilket kan vara en av anledningarna till att vårt resultat 
inte var signifikant gällande skillnader mellan grupperna. Att fotografera subjekten i 
deras naturliga arbetsmiljö ger en ögonblicksbild som återger en mer realistisk bild 
av hur bildskärmsarbete ser ut på svenska kontor idag. Vidare skulle resultaten kunna 
antyda att bildskärmsanvändare med fullprogressiva glasögon som i kontrollerade 
laboratoriemiljöer hade fått en signifikant ökning av FHP och/eller HE men ej hade 
fått det i deras naturliga arbetsmiljö eftersom de där har strategier för att kompensera 
för FHP och/eller HE. Med strategier menas här tidigare nämnda faktorer 
(bildskärmshöjd, avstånd till bildskärm och teckenstorlek), vilka kan tänkas ha 
påverkat utfallet i vår studie. En svaghet i vår studie är att det är svårt att avgöra 
vilken av dessa faktorer som ligger till grund för resultaten då dessa ej isolerats.  
Ytterligare en svaghet är att tragus använts som ett anatomiskt riktmärke i båda 
mätningar (FHP, HE) med vida stöd i litteraturen. Däremot anges det ingenstans var 
på tragus som mätningarna bör utgå ifrån, även tragus skillnad i anatomisk 
utformning hos individer kan tänkas påverka vinkelresultatet.  

Den utmärkande betydelsen av resultaten i studien  är att fullprogressiva glasögonen 
i sig ej tycks påverka FHP i förhållande till lodlinjen samt att HE tenderar att öka, 
dock ej så pass att skillnaden anses vara signifikant (p=0,063) i subjektens naturliga 
arbetsmiljö. Detta kan tänkas bero på att subjekten hittat egna kompensatoriska 
lösningar för att undvika dessa. Fullprogressiva glasögon lämpar sig inte för 
bildskärmsarbete som nämnts i bakgrunden. Men då sambandet mellan FHP och HE 
och bildskärmsarbete tycks vara beroende av ett flertal faktorer av kompensatoriska 
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strategier, samt att användare med fullprogressiva glasögon möjligtvis kan vara 
känsligare för synergonomiska förändringar, bör det finnas specifika riktlinjer i 
Arbetsmiljöverkets  föreskrifter som behandlar rekommendationer gällande  dessa 
faktorer. Detta för att eventuellt undvika FHP och HE (som i denna studie definierar 
begreppet ”gamnacke”) vid bildskärmsarbete, eftersom rekommendationerna för 
ordinarie bildskärmsanvändare ej överensstämmer med behovet för 
bildskärmsanvändarna med fullprogressiva glasögon. Det kan tänkas att 
rekommendationen gällande höjd på datorskärmens övre kant i förhållande till 
blickvinkeln hos användare med fullprogressiva glasögon är beroende av avståndet 
till skärmen och bör anpassas därefter. Vidare forskning behövs för att utforma 
specifika riktlinjer för bildskärmsarbetande med fullprogressiva glasögon. När det 
gäller begreppet ”gamnacke” finns inga specifika standardiserade kriterier för termen 
och vad som ingår i begreppet, detta skulle underlätta för förståelsen av 
kunskapsläget inom ämnet framförallt då det talas mycket om det kliniskt på 
arbetsplatser och inom synergonomin.  

 
 Konklusion  

Här konkluderas resultaten av studien för att sedan beskriva det behov av fortsatt forskning inom 
ämnet som bedöms finnas.  
Resultatet av studien visade inget signifikant samband gällande att 
bildskärmsarbetande med fullprogressiva glasögon i subjektets naturliga arbetsmiljö 
hade  en högre grad av FHP eller HE än bildskärmsarbetande utan fullprogressiva 
glasögon i förhållande till lodlinjen respektive horisontallinjen, dock sågs att 
bildskärmsarbetande med fullprogressiva glasögon hade en viss tendens till en högre 
grad av HE än bildskärmsarbetande utan fullprogressiva glasögon i förhållande till 
horisontallinjen. 
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6.1 Rekommendationer  

• Trots att ingen signifikant skillnad i huvudvinkel, HE, sågs hos 
bildskärmsarbetande med progressiva glasögon jämfört med 
bilskärmsarbetande utan progressiva glasögon så visar resultaten ändå en 
viss tendens till att bildskärmsarbetande med progressiva glasögon har ett 
mer bakåtböjt huvud. Slutsatsen är att en bedömning av synergonomin är 
motiverad vid bildskärmsarbete med fullprogressiva glasögon och att den 
måste ske av kompetenta bedömare, t ex ergonom eller fysioterapeut.  

• Det finns ett behov av att specifika riktlinjer, i avseende: 1) Avstånd till skärm 
2) Höjd på skärm 3) Teckenstorlek, utformas vid bildskärmsarbete med 
fullprogressiva glasögon, utifrån en sammanvägd litteraturgenomgång i 
ämnet. Dessa riktlinjer skulle med fördel kunna komplementera 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter som behandlar rekommendationer. 

• Det krävs vidare forskning för att definiera standardiserade kriterier för 
begreppet ”gamnacke”, vi föreslår gränsvärden för FHP i kombination för 
gränsvärden för HE.  

• Det krävs ytterligare forskning på förhållandet mellan bildskärmsarbetande 
med progressiva glasögon och FHP samt HE i subjektens naturliga 
arbetsmiljöer samt med en större urvalspopulation. 
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Bilaga 1 
 
Fullständiga mätresultat testgruppen 
 
 

 

 

 

 Head Extension (HE)  
test 1 2 3  

subject vinkelvärden mean 

T1 26 14 20 20,00 
T2 13 13 8 11,33 
T3 11 17 12 13,33 

T4 12 5 15 10,67 
T5 25 22 23 23,33 

T6 22 21 27 23,33 
T7 11 12 9 10,67 
T8 19 22 23 21,33 

T9 18 24 18 20,00 

T10 21 21 28 23,33 

  mean (of means) 17,73 

 Forward Head Posture (FHP)  
test 1 2 3  

subject vinkelvärden mean 

T1 33 27 43 34,33 
T2 35 38 37 36,67 

T3 46 37 52 45,00 
T4 54 46 55 51,67 
T5 42 40 33 38,33 

T6 47 49 58 51,33 
T7 44 43 33 40,00 

T8 39 36 42 39,00 
T9 36 32 34 34,00 

T10 54 52 49 51,67 

  mean (of means) 42,20 



 

 
 

 

Bilaga 2 
 
Fullständiga mätresultat kontrollgruppen 
 

 

 Forward Head Posture (FHP)  
test 1 2 3  

subject vinkelvärden mean 

T1 54 50 47 50,33 
T2 38 44 44 42,00 
T3 34 35 37 35,33 

T4 42 39 31 37,33 
T5 39 36 52 42,33 
T6 38 35 40 37,67 

T7 50 56 62 56,00 
T8 37 42 41 40,00 
T9 38 37 39 38,00 

T10 31 28 30 29,67 

  mean (of means) 40,87 
 

 Head Extension (HE)  
test 1 2 3  

subject vinkelvärden mean 

T1 20 15 15 16,67 
T2 9 4 3 5,33 
T3 13 13 13 13,00 

T4 17 8 0 8,33 
T5 17 19 7 14,33 
T6 4 16 8 9,33 

T7 16 37 22 25,00 
T8 19 21 16 18,67 
T9 2 1 0 1,00 

T10 5 3 3 3,67 

  mean (of means) 11,53 
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