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Abstract 
 
 
Background. There hasn’t been much research made in differences between office workers 
and students working environment. This study has examined a portion of computer 
ergonomics and injury problems regarding office workers and students.  Purpose.  The aim of 
this study was to compare office workers and students ergonomic environment when working 
or studying in front of the computer. Method. Data collection was done by questionnaires 
filled in and likewise recorded.  A total of 50 office workers and 50 students’ responses were 
analyzed, the overall response rate was 89 % of asked office workers and 91 % of asked 
students. Conclusions. Office workers and students experience similar symptoms which were 
mainly pain and stiffness in the neck and shoulders. 70 % of office workers reported that they 
always or sometimes used ergonomic aids while 84 % of students responded that they never 
used ergonomic aids. There was no significant difference in the prevalence of pain and 
stiffness in the neck and shoulders among office workers and students although students 
were exposed to a greater amount of ergonomic risk factors. Further research is needed in 
order to accurately assess the most important ergonomic risk factors are in these two groups. 
 
Key words: Repetitive strain injury, Upper limb disorders, Student, Computer work, 
Occupational disorder. 
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1. Bakgrund  
 
 
I det svenska samhället utförs idag en stor mängd arbete och studier framför datorer med 
tangentbord. Det svenska datoranvändandet har under de senast årtiondena haft en 
explosionsartad tillväxt. Enligt SCB (Statistiska centralbyrån) 2013 så nyttjar över 80 % av 
män och kvinnor i åldrarna 16-54 en persondator varje dag 2013 (Figur 1).   

 
Figur 1, Procentandel av ålderskategorierna som använder sig av en persondator varje dag.  Beräknat utifrån år 
2013.   

 
Umeå universitet hade år 2013 över 31 000 studenter som studerade på grundnivå eller 
avancerad nivå. Vid Umeå universitet har studenterna möjlighet att studera på heltid vilket 
betyder att studenten förväntas lägga ner en sammanlagd arbetsinsats på 40 timmar per 
vecka. I dessa 40 timmar räknas både föreläsningstid och egen studietid in (Umeå universitet 
2013). I många arbeten och kontorsmiljöer räknas en heltidstjänst motsvara 40 timmar per 
vecka och kan därför tidsmässigt jämföras med individer som studerar på heltid. I både 
kontorsmiljön och studiemiljön kommer individerna att arbeta framför en dator med 
tangentbord. I Sverige bevakas arbetsmiljön för studenter och kontorsarbetare av 
arbetslagstiftningen, arbetslagstiftningen är specificerad i mer detalj via förordningar. I 
förordning AFS 1998:05 finns det beskrivet vilka skyldigheter arbetsgivaren har till sina 
anställda när det kommer till arbete framför datorskärm. Det står bland annat beskrivet vilka 
skyldigheter det finns gällande arbetsställning och utrustning på arbetsplatsen. En av dessa 
skyldigheter är att arbetsplatsen ska vara utformad samt utrustad till den grad att individen 
kan inta en bekväm arbetsställning med möjlighet att variera arbetsrörelserna. Individen ska 
även ha tillgång till en stol som kan justeras efter personens kroppslängd (AFS 1998:05).  
 
Under den tid som individen befinner sig vid datorn blir arbetet ofta repetitivt och monotont. 
Med alla sorters arbete som innehåller en repetitiv monoton ansträngning så finns det en risk 
för skador genom förslitning av olika slag. Förslitningarna kan ha flera orsaker, det 
monotona rörelsemönstret gör att muskler blir stela och inte tillåter ett bra blodgenomflöde. 
Många repetitiva rörelser sätter kontinuerlig stress på slemsäckar och leder. Även nerver kan 
slitas genom att lemmarna kontinuerligt placeras i utsatta lägen under längre tider (Mandal 
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2012). När det kommer till arbete framför dator så är nacke, handleder, armbågar och 
axelparti särskilt utsatta. Skadorna kan orsaka ett flertal olika symptomen som sträcker sig 
från migrän till musarm. Musarm är ett samlingsnamn för smärta i armbågen och handleden 
som främst orsaks av många och små rörelser av datormusen (Viberg 2011).      
 
Med så många individer som helt eller delvis förlitar sig på datoranvändning finns det ett 
verkligt behov av att undersöka hur vanligt det är med skador och upplevd smärta. Det är 
även viktigt att jämföra förekomsten och symptomen mellan de två grupperna för att få en 
indikation på vart förbättringsinsatser bör ske.   
 
1.1 Inledning. 
 
Denna rapport skrivs i kursen Kandidatexamen i miljö- och hälsoskydd 15 högskolepoäng. 
Rapporten är den sista fasen i ett 180 hp program för att uppnå en kandidatexamen från 
Umeå universitet.  Genom över 3 år av studier så har det många gånger bland studenter 
diskuterats hur det kommer att vara att komma ut i arbetslivet, och hur arbetslivet kommer 
att skilja sig åt från livet som student.  Många som studerar på universitetet kommer att 
hamna i en kontorsmiljö och nästan alla kommer att dagligen använda en dator (figur 1). Det 
är bland annat därifrån idén om att skriva denna rapport kom ifrån. Det finns inte mycket 
forskning kring direkta skillnaderna mellan kontorsarbetares och studenter arbets- och 
studiemiljö. Många handledsproblem och en stor skillnad mellan kontorsarbetare och 
studenters datoranvändning var några av de förutfattade meningar som jag hade innan 
projektet tog sin början. Med denna undersökning kommer en viss andel av kontorsarbetares 
och studenters datorergonomi och skadeproblematik att kartläggas.    

 
1.2 Syfte  
 
Att jämföra kontorsarbetares och studenters ergonomiska situation framför datorn. 
 
1.3 Frågeställningar 
 

 Finns det skillnader i hur kontorsarbetare och studenter upplever sina symptom?  

 Använder kontorsarbetare och studenter ergonomiska hjälpmedel i lika stor 
utsträckning?   

 Finns det en skillnad i förekomsten av smärta i övre extremiteter vid datorarbete 
bland kontorsarbetare jämfört med studenter?  

 
1.4 Avgränsning  
 
Studien är avgränsad till individer som på daglig basis använder en dator med tangentbord 
för att utföra sitt jobb eller sina studier. Studien är vidare begränsad till aktivt arbetande eller 
studerande individer som jobbar eller studerar ≥75 % av en beräknad arbetstjänst.  
 
Studien är även avgränsad till svensktalande individer, detta för att samtliga kontorsarbetare 
talande svenska och för att en översättning av enkäten till andra språk kan medföra en risk 
för missförstånd som skulle leda till felaktiga svar.   
 
Karpaltunnelsyndrom är ett syndrom som orsakas av en förträngning av nerverna som går 
igenom karpalbenen i handen. Detta syndrom har ofta undersökts i samband med 
datorarbete. Frågor som berör karpaltunnelsyndrom utesluts dock eftersom det enligt en 
metaanalys utförd av Thomsen, Gerr och Atroshi (2008) inte finns någon tydlig koppling 
mellan karpaltunnelsyndrom och arbete framför datorn. 
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2. Material och metod 
 
En förfrågan om att delta i studien gick ut till 15 kontor i Umeå och Sundsvall i början av 
februari 2014. Av dessa 15 fördes mailkontakt med 8 kontor. Av dessa 8 så svarade 2 kontor, 
Sundsvalls miljökontor och Sundsvalls socialtjänst, att de ville delta i undersökningen. Totalt 
tillfrågades 56 kontorsarbetare av dessa 56 deltog 52 individer i undersökningen. Bland 
kontorarbetarna var det två individer som jobbade mindre än 75 % och som därför inte 
uppfyllde studiens avgränsningar. Det var 55 studenter som tillfrågades att vara med i 
studien, av dessa 55 deltog 50 studenter. Totalt analyserades svar från 50 kontorsarbetare 
och 50 studenter, den totala svarsfrekvensen för kontorsarbetarna blev 89 % av de tillfrågade 
och 91 % av de tillfrågade bland studenter.   
  
Insamlingen av data skedde genom att enkäter fylldes i och samlades in. Det utformades två 
separata enkäter, en för studenterna och en till kontorsarbetarna. Enkäterna skilde sig åt 
genom att enkäten till kontorsarbetarna frågade om arbete framför dator medan den som 
gavs till studenterna frågade om studier framför datorer. I enkäten som gavs till studenterna 
tillkom även frågan ”Studerar du på Umeå universitet?”. Frågan lades till för att kunna 
säkerställa att studenterna uppfyllde avgränsningskravet att de studerade på Umeå 
universitet. Se bilaga 1 för den fullständiga enkäten som delades ut till kontorsarbetarna och 
se bilaga 2 för enkäten som delades ut till studenterna.  
 
Enkäterna från kontorsarbetarna samlades in under vecka 15 år 2014. Vid utdelningen av 
enkäterna gavs en kortfattad presentation av studiens syfte. I presentationen framfördes det 
också att om det fanns några otydligheter kring frågorna så kunde individerna fråga vad som 
menades med frågan. När det uppkom en otydlighet så förklarades enkätfrågan så att 
samtliga närvarande fick del av informationen. För att undvika att samma otydlighet skulle 
uppstå för studenterna så skrevs en förklaring till fråga 12 angående vad som räknades som 
underarmsstöd, ”Stöd från armbågen fram till handleden” (bilaga 2).  
 
Enkäterna från studenterna delades ut och samlades in den 14 april 2014. Studenterna blev 
personligen tillfrågade på Umeå universitetet. Enkäterna delades ut och samlades in i 
närheten av Café Lindell som ligger i Lindellhallen. Café Lindell är det café som ligger 
närmast Umeå universitetsbibliotek (bilaga 3). Samtliga av Umeå universitets studenter har 
tillgång till universitetsbibliotek, Café Lindell har därför en stor omsättning av studenter från 
olika program och kurser.   
  
Litteraturen som användes i studien samlades in via databasen Pubmed genom Umeå 
universitetsbibliotek. Sökorden som användes var Repetitive strain injury, Upper limb 
disorders, Musculoskeletal disorders, Computer work, Occupational disorders. Vid sökningen 
användes följande filter Full text available, Publication dates 5 years, Humans. 
 
För att analysera svaren från enkäterna infördes alla svar i datorprogrammet Microsoft Excel 
2010. I programmet utfördes χ2 test för att se möjliga signifikanta skillnader mellan 
grupperna. χ2 test är ett statistiskt test som utförs för att testa hypoteser. Testet är utformat 
för att se signifikanta skillnader från en formulerad nollhypotes. I denna studie har man 
utgått ifrån en nollhypotes att det inte skulle finnas någon skillnad mellan de två 
testgrupperna. I denna studie användes en signifikansnivå av p =0,05.  
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3. Resultat  
 
 

3.1 Finns det skillnader i hur kontorsarbetare och studenter upplever 
sina symptom?  
 
Av de individer som rapporterade att de fick ont av att arbeta eller studera framför datorn 
fanns det vissa mindre skillnader mellan kontorsarbetare och studenter (Figur 2). I båda 
grupperna så var det nacke, axelparti och skuldror de vanligaste problemområdena vilket 
illustreras i figur 2. En stor andel av både kontorsarbetare och studenter har svarat ”Ja, 
alltid” eller ”Ja, ibland” på frågorna gällande symptom i nacke, axel och skuldror. Det 
symptom som många kontorsarbetare och studenter också svarade ”Ja, alltid” eller ”Ja, 
ibland” på var återkommande huvudvärk. Graferna i figur 2 bör ses och tolkas som generella 
trender i de två grupperna eftersom svarsbortfallet gjorde det omöjligt att utföra χ2 test för att 
se konkreta skillnader mellan grupperna.     
 

 

                       
Figur 2 Graferna visar vilka symptom som kontorsarbetare och studenter alltid eller ibland upplever.  Utryckt i 
antal individer.  
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3.2 Använder kontorsarbetare och studenter ergonomiska hjälpmedel?  
 
Figur 3 visar hur kontorsarbetarna och studenterna svarade på om de regelbundet nyttjade 
någon form av ergonomiskt hjälpmedel när de arbetade eller studerade framför datorn. 
Figurerna visar en betydande skillnad mellan kontorsarbetare och studenter (p=8E-09 ). 
Endast 8 % av studenterna svarade ”ja, alltid” eller ”ja, ibland” på frågan medan 70 % av 
kontorsarbetarna svarade ”ja, alltid” eller ”ja, ibland” på motsvarande fråga. På enkäten så 
frågades det även efter specifika hjälpmedel som individerna utnyttjade (bilaga 1; bilaga 2), 
tyvärr så var svarsbortfallet på dessa frågor så stort att inga pålitliga resultat kunde utläsas.   
 

 

 
Figur 3. Graferna visar kontorsarbetare och studenters svar på frågan ” Använder du något ergonomiskt 
hjälpmedel vid skrivbordet?”. Utryckt i antal individer. Det är ovanligare att studenter använder ergonomiska 
hjälpmedel (p= 8E-09). 
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3.3 Finns det en skillnad i förekomsten av smärta i övre extremiteter vid 
datorarbete bland kontorsarbetare jämfört med studenter?  
 
I figur 4 så illustreras kontorsarbetarnas och studenternas svar på frågan om de brukar få ont 
när de arbetar eller studerar framför datorn. Enligt χ2 test så finns det inte någon signifikant 
skillnad mellan de två grupperna (p = 0,5). Frågan var formulerad för att upptäcka skillnader 
mellan de två grupperna när det kommer till ospecificerat fysisk smärta vid datorarbete. 
Medan frågorna som redovisas i figur 3 var riktade på smärt symptom i specifika delar av 
kroppen.  
 

 
Figur 4 Kontorsarbetares och studenters svar på frågan ”Brukar du få ont när du arbetar eller studerar framför 
dator?”. Utryckt i antal individer. χ2 testet visade ett värde på 0,5. Detta är över 0,05 vilket betyder att det inte 
finns en signifikant skillnad mellan grupperna.    
 
3.4 Övriga resultat  
 
I både kontorsarbetargruppen och i studentgruppen så var det fler kvinnor än män som 
deltog i studien (tabell 1).  Denna höga kvot av kvinnor till män kan jämföras med Umeå 
universitets könsfördelning bland studenter som mellan 2009 – 2013 har legat stabilt på 61 
% kvinnor och 39 % män (Umeå universitet, 2013). Kontoren hade i sin tur en 
könsfördelning på 70 % kvinnor och 30 % män. Det finns ingen signifikant skillnad mellan 
kontorsarbetarna och studenterna när det kommer till könskvoten av de tillfrågade (tabell 1).  
Förekomsten av upplevd smärta vid datorarbete var totalt sett större bland kvinnor än män 
(tabell 2).  
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Tabell 1. Tabellen visar procentandelarna av män och kvinnor i kontors och student gruppen. Samt ett χ2 test som 
visar att det inte finns en signifikant skillnad i könsfördelningen mellan kontorsarbetare och studenter (p = 0,2).  

 
Tabell 2. Det finns en signifikant skillnad (p=0,005) mellan kvinnor och män som visar på att fler kvinnor än män 
rapporterar att de får ont när de sitter framför datorn 

Skillnad mellan samtliga kvinnor och män som deltog i studien.  
 
De två grupper som har jämnförts 
med varandra angående frågan ”Får 
du ont när du arbetar eller studerar 
framför datorn” 
 

χ2 test värde Förklaring 

Alla 66 kvinnor som 
deltog i studien 

Alla 34 män som 
deltog i studien 

p = 0,005 
 

Det finns en signifikant 
skillnad. Kvinnor upplever 
oftare att de får ont vid 
arbete framför datorn. 

 
Det finns en signifikant (p= 0,002) skillnad mellan hur många timmar i snitt som 
kontorsarbetare och studenter spenderar framför datorn i arbets- eller studiesyfte varje dag. 
Figur 5 visar att studenterna svarade att de i snitt sitter lite kortare tid framför datorn varje 
dag i studie syfte än vad kontorsarbetarna gör i arbetssyfte. 72 % av kontorsarbetarna 
rapporterade att de i snitt sitter ≥ 5h vardera dag i arbetssyfte medan 60 % av studenterna 
rapporterade att de i snitt sitter ≤ 4h per dag i studie syfte.    
  

 
Figur 5 Kontorsarbetare och studenters svar på frågan ”Hur många timmar (i snitt) spenderar du vid en dator 
med tangentbord i arbetes- eller studie syfte varje dag?”  Utryckt i antal individer. Studenter sitter mindre tid 
framför datorn än kontorsarbetare (p=0,002). 
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En stor andel (94 %) av kontorsarbetarna svarade ”ja, alltid” eller ”ja, ibland” på frågan om 
de regelbundet brukar ta avbrott från arbetet (figur 6). Bland studenterna var det en större 
spridning bland svaren. 44 % av studenterna svarade ”nej, aldrig” eller ”nej, sällan” på frågan 
om de brukar ta avbrott från studierna. 72 % av studenterna svarade ”ja, ibland” eller ”ja, 
sällan”. Mellan de enhetliga svaren från kontorsarbetarna och de spridda svaren från 
studenterna finns det en signifikant skillnad (p=0,0001).  
 

 
Figur 6 Kontorsarbetare och studenters svar på frågan ”Lämnar du regelbundet skrivbordet för att ta avbrott från 
arbetet?”  Utryckt i antal individer. Det finns en signifikant skillnad mellan grupperna (p=0,0001). Det är 
vanligare att Kontorsarbetare tar regelbundna avbrott från arbetet. 

 
Det finns en markant skillnad mellan kontorsarbetare och studenter när det kommer till om 
individerna brukar använda en stol som är anpassade efter deras längd (Figur 7). I 
kontorsgruppen rapporterade 68 % att de alltid använder sig av en stol som är anpassad 
medan 68 % av studenterna rapporterade att de aldrig använder sig av en anpassad stol.   
 

 
Figur 7 Kontorsarbetare och studenters svar på frågan ”Brukar du använda en stol som är anpassad för din 
specifika längd?”. Utryckt i antal individer. 
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Det finns tydliga skillnader mellan kontorsarbetare och studenter när det kommer till sedan 
tidigare kända riskfaktorer som efterfrågades i denna studie. Skillnaderna mellan 
kontorsarbetarna och studenterna har sammanställts i tabell 3.   
 
Tabell 3. Tabellen visar vanliga faktorer som påverkar förekomsten av symptom i övre extremiteterna samt hur 
kontorsarbetarna och studenterna är påverkade av dessa. Den rödfärgade och grönfärgade texten diskuteras och 
beskrivs i diskussionen.  

Faktorer   
 

Kontorsarbetare Studenter  

Stolar som inte erbjuder 
tillräckligt med stöd har 
kopplingar till symptom i 
övre extremiteter  
(Bleecker, Celio och Barnes 
2011).  
 

Merparten av 
kontorsarbetarna 
använder stolar som är 
anpassade efter deras 
längd (figur 4).  

Studenter använder sällan 
stolar som är anpassade efter 
deras längd (figur 4).   

Ett större antal timmar 
spenderade framför datorn 
per vecka är kopplade till en 
större förekomast av 
symptom i övre extremiteter 
(Griffiths et al 2010; 
Kiss 2011; Wærsted et al 
2010). 
 

72 % av 
kontorsarbetarna 
rapporterade att de 
spenderade ≥25 timmar 
per vecka framför datorn 
i arbetssyfte.  

60 % av studenterna 
spenderade ≤25 timmar per 
vecka framför datorn i 
studiesyfte.  

Regelbundna avbrott från 
studier eller arbete är 
kopplad till en minskad 
förekomst av symptom i övre 
extremiteter (Bleecker, Celio, 
och Barnes 2011; Grimby-
Ekman, Andersson och 
Hagberg 2009). 
 

94 % av 
kontorsarbetarna tog 
ibland eller alltid 
regelbundna avbrott från 
arbetet framför datorn.  

56 % av studenterna tog ibland 
eller alltid regelbundna avbrott 
från studierna framför datorn. 

Ergonomiska hjälpmedel har 
en snabb och långvarig 
positiv inverkan på personer 
med symptom i övre 
extremiteter (Povlsen 2012; 
Ripat et al 2006;  
Ripat et al 2010). 
 

70 % av 
kontorsarbetarna 
använde ibland eller 
alltid ergonomiska 
hjälpmedel när de 
arbetade framför datorn. 

84 % av studenterna använde 
sällan eller aldrig ergonomiska 
hjälpmedel när de studerar 
framför datorn. 

Aktiv träning av de påverkade 
musklerna reduceras 
förekomsten av smärta  
(Povlsen 2012). 
Stress och kaffevanor kan 
påverka symptomen 
(Lehmann et al 2013). 
Genom att ha en justerbar 
arbetsstation och alternera 
arbetsställningen minskar 
risken för förslitning och 
smärta (Delisle et al 2006). 
 

Kontorsarbetarnas och studenternas träningsfrekvens, 
stressnivåer och kaffekonsumtion undersöktes inte i denna 
studie. Kontorsarbetarna och studenternas möjligheter att 
variera sin arbetsställning i den mån som beskrivs av 
Delisle et al (2006) undersöktes inte i denna studie.   
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4. Diskussion 
 
 
Att använda sig av en enkätundersökning gör det möjligt att på relativt kort tid samla in 
information om ett stort antal individer. Genom denna metod kan statistiska analyser lätt 
utföras. Den statistiska analysen och de anonyma enkäterna minskar risken för en möjlig bias 
från författaren. Genom att enkäterna är anonyma för författaren så kan denne inte medvetet 
välja att bortprioritera resultat från särkillda individer. Den statistiska analysen bekräftar i 
sin tur att skillnaderna mellan grupperna är verkliga och inte endast författarens förutfattade 
meningar.     
 
4.1 Finns det skillnader i hur kontorsarbetare och studenter upplever 
sina symptom?  
 
Det finns fler likheter än skillnader mellan kontorsarbetarna och studenterna när det 
kommer till hur de upplevde sina symptom (figur 2). Enligt Wærsted et al (2010) så finns det 
en koppling mellan datoranvändning och spänd nacke som kan orsakar smärta. En vanliga 
ergonomiska stressfaktor som kan orsaka smärta i nacken och i skuldror är att individerna 
använder stolar som inte erbjuder tillräckligt stöd (Bleecker, Celio, och Barnes 2011). Stolar 
som inte är anpassad efter individens längd erbjuder väldigt sällan tillräckligt med stöd för 
individen. Bland kontorsarbetarna var det vanligt att använda sig av en anpassad stol (figur 
7). Det stora antalet studenter som rapporterade att de aldrig använder sig av en anpassad 
stol kan vara en bidragande faktor till att studenter upplever problem med nacken (figur 7). 
Skillnaden mellan användandet av anpassade stolar mellan grupperna kan bero på att 
kontorsarbetarna utgår ifrån stationära arbetsplatser medan studenter rör sig från en 
studiemiljö till en annan på en daglig basis. Studenternas kontinuerliga förflyttning gör det i 
praktiken omöjligt att alltid använda sig av stolar som är anpassad efter studentens längd. 
 
En annan faktor som Bleecker, Celio, och Barnes (2011) nämner är att individer som tar för få 
avbrott från datorn ofta får symptom i skuldror och nacke. Många kontorsarbetare tar 
regelbundna avbrott från arbetet vid datorn medan studenter sällan eller ibland tar avbrott 
från sina studier (figur 6). En avsaknad av regelbundna avbrott kan på så sätt vara ännu en 
bidragande faktor för att studenter upplever symptom i nacken (Bleecker, Celio, och Barnes 
2011). Att det finns en skillnad mellan grupperna när det kommer till regelbundna avbrott 
kan ha flera orsaker. Det kan möjligen vara så att kontorsarbetarnas uppstrukturerade fika- 
och lunchscheman bidrar till att avbrotten blir regelbundna, i jämförelse med studenter som 
ofta har mindre uppstrukturerade studieperioder. En annan orsak kan vara att 
kontorsarbetarnas arbete kräver att de regelbundet lämnar datorn för att till exempel gå på 
möten, utföra fältarbete eller resonera med en kollega i en annan del av kontoret. 
 
Bleecker, Celio, och Barnes (2011) fann att förekomsten av smärta i nacken var lika frekvent 
bland äldre som bland yngre när det kom till datorarbete, vilket visar på att ålderskillnaden 
inte är den största påverkningsfaktorn. Detta gör att åldersskillnaden mellan kontorsgruppen 
och studentgruppen troligtvis inte har lika stor påverkan som de andra faktorer som skiljer 
grupperna åt.  
 
I en undersökning gjord av Griffiths et al (2010) på australienska kontorsarbetare inom den 
offentliga sektorn såg författarna att det fanns ett linjärt samband mellan tiden individerna 
spenderade framför datorn och förekomsten av symptom i nacke och skuldror. Griffiths et al 
(2010) beskriver att trotts förbättringar i kontorsmiljön genom ergonomiska hjälpmedel så 
fortsätter symptomfrekvensen att vara hög. Detta samband mellan datortid och symptom i 
nacken benämns även av Kiss (2011) där ett samband mellan personer som arbetar mer än 25 
timmar framför datorn uppvisade symptom i nacken. I kontorsarbetargruppen rapporterades 
det att en stor andel (72 %) (figur 5) av individerna arbetade i snitt ≥5 timmar per dag 
framför datorn vilket är över 25 timmar per arbetsvecka. För att studenternas del så 
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rapporterade (60 %) att de sitter ≥4 timmar per dag vilket motsvarar mindre än 25 timmar 
per vecka. Det finns dock fortfarande en riska att studenternas tid framför datorn påverkar 
deras hälsotillstånd eftersom det enligt vissa studier inte finns något tröskelvärde för säker 
arbetstid (Griffiths et al 2010).  
 
Huvudvärken som rapporterades av både kontorsarbetare och studenterna kan ha flera 
förklaringar bland annat stress, kaffekonsumtion och spända muskler i nacken och 
skuldrorna (Lehmann et al 2013). Det går inte att bevisa någon kausalitet i denna 
undersökning om vad som orsakar huvudvärken. Men det kan finnas en koppling mellan den 
höga förekomsten av spänd nacke och den måttliga förekomsten av huvudvärk (figur 2).     
 

4.2 Använder kontorsarbetare och studenter ergonomiska hjälpmedel i 
lika stor utsträckning?   
 
På frågan om grupperna använde sig av ergonomiska hjälpmedel fanns det en stor skillnad 
(figur 3). Merparten (70 %) av kontorsarbetare använde ibland eller alltid ergonomiska 
hjälpmedel. Bland studenterna var situationen den motsatta, det var en liten andel av 
studenterna som använde hjälpmedel meden merparten (84 %) svarade att de aldrig använde 
hjälpmedel. Kontorsarbetarna höga frekvens av personer som använde ergonomiska 
hjälpmedel kan ha flera olika orsaker. Det kan vara så att kontorsarbetarna är mer angelägna 
att investera tid på att förbättra sin arbetsmiljö eftersom individerna kommer att spendera en 
ansenlig tid vid en och samma arbetsstation. Kontorsarbetare i Sverige har även rätt till att få 
ergonomiska hjälpmedel och kunskap kring dessa från arbetsgivaren (AFS 1998:05). Denna 
möjlighet ger kontorsarbetarna frihet att använda sig av de hjälpmedel som kan behövas. 
Den låga förekomsten av studenter som använder sig av ergonomiska hjälpmedel kan bero på 
att de har en kontinuerligt skiftande studiemiljö. Studenterna har samma rättigheter som 
kontorsarbetare när det kommer till en säker arbetsmiljö men i praktiken så är det inte 
möjligt för universitetet att tillgodose eleverna med ergonomiska hjälpmedel. 
 
Ergonomiska hjälpmedel har visat sig kunna ha en positiv effekt på individer som lider av 
symptom i de övre extremiteterna (Povlsen 2012; Ripat et al 2006). De positiva effekter man 
kan se utav att använda ergonomiska hjälpmedel är långvariga, och man kan inte påvisa 
någon negativ påverka på individens skrivhastighet (Ripat et al 2010). Kontorsarbetare som 
använder sig av ergonomiska hjälpmedel kan därför antas ha lindrat eller undvikt 
arbetskador. Detta förmedlades även utav vissa kontorsarbetare, en individ skrev på enkäten 
”Har minskat mina symptom med hjälp av de ergonomiska hjälpmedlen”.        
 
4.3 Finns det en skillnad i förekomsten av smärta i övre extremiteter vid 
datorarbete bland kontorsarbetare jämfört med studenter?  
 
Trotts de väldigt olika omständigheter mellan grupperna så är skillnaderna mellan 
kontorsarbetare och studenter väldigt små när det kommer till förekomsten av smärta (figur 
4). Det finns en antydan att förekomsten av smärta är högre bland studenter än bland 
kontorsarbetare, men denna skillnad är för liten för att vara statistiskt signifikant. 
 
Vissa studier har visat på att kvinnor är överrepresenterade när det kommer till symptom i 
övre extremiteter vid datorarbete (Grimby-Ekman, Andersson och Hagberg 2009). I denna 
undersökning så fanns det ingen signifikant skillnad i könsfördelningen mellan 
kontorsarbetare och studenter (tabell 1), denna överrepresentation bör därför inte påverkat 
jämförelserna mellan grupperna. Totalt så var kvoten av kvinnor som hade ont högre än den 
var hos män (tabell 2). Men på grund av studiens inriktning och eftersom kontorsgruppen 
och studentgruppen inte hade någon signifikant könsskillnad så utforskades inte frågan 
vidare.  
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Rapporteringen av smärta och symptom liknade varandra mellan de två grupperna (figur 4) 
och (figur 2) medan andra kända ergonomiska riskfaktorer skilde sig åt mellan grupperna 
(tabell 3) vilket gör det svårt att se ett tydligt samband mellan riskfaktorerna och den 
upplevda smärtan. Om man ser till de kända riskfaktorer som frågades efter i denna studie så 
finns det en antydan till att kontorsarbetare har en totalt sett mer ergonomisk fördelaktig 
situation jämfört med studenterna, vilket illustreras i tabell 3. En positiv inverkan på 
ergonomin i förhållande till motstående grupp är betecknad med grön färg medan en negativ 
inverkan betecknas med röd färg (tabell 3). Denna antydan skulle kunna förklara den något 
förhöjda, men inte signifikanta, förekomsten av smärta hos studenter. Att variera 
arbetsställningen, träna de påverkade musklerna och minska stressnivåerna har sannolikt en 
positiv effekt på symptomförekomsten men detta undersöktes inte i denna studie.  
 
4.4 Arbetets styrkor och svagheter  
 
Denna studie har några tydliga styrkor. Svarsfrekvensen för båda grupperna var väldigt hög, 
89 % hos kontorsarbetarna respektive 91 % hos studenterna. Båda testgrupperna var 
könsmässigt representativa för arbetsplatsen och universitetet. Dessa två faktorer är viktiga 
beståndsdelar när det kommer till att dra slutsatser som ska vara representativa för 
målgrupperna.      
 
I denna rapport finns det även vissa svagheter. Testgrupperna var relativt små (50 personer 
per grupp) och kan därför ha påverkat den statistiska styrkan i resultaten. För att få så hög 
svarsfrekvens som möjligt så valdes detaljfrågor bort från enkäten. En sådan fråga var ”Vilka 
symptom får du utav huvudvärken?”. Vid en mer omfattande undersökning bör sådana 
frågor vara med för att tydligare kunna analysera möjliga skillnader mellan grupperna. I en 
uppföljningsstudie bör även individernas privata datoranvändning analyseras samt 
undersöka hur länge dessa vaner pågått för att se hur stor den totala arbetsbelastningen vid 
datorn är och har varit. Vid en sådan undersökning bör även andra kända riskfaktorer 
undersökas i större utsträckning så som träningsrutiner, ålder och stress.  
 
 

5. Slutsatser  
 
 
Kontorsarbetarna och studenterna upplevde liknande symptom, främst smärta och stelhet i 
nacke, axel och skuldra. 70 % av kontorsarbetarna rapporterade att de alltid eller ibland 
använde ergonomiska hjälpmedel medan 84 % av studenterna svarade att de aldrig använde 
ergonomiska hjälpmedel. Det fanns ingen signifikant skillnad i förekomsten av smärta 
mellan kontorsarbetare och studenter. Studenter utsattes i större utsträckning för de 
riskfaktorer som denna undersökning inriktat sig på. Vidare forskning krävs i detta område 
för att kunna säkerställa vilka som är de viktigaste riskfaktorerna i dessa två grupper för att 
på så sätt kunna minska förekomsten av symptom i de övre extremiteterna. 
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Bilaga 1 

Ergonomienkät om arbetsskador  
Syftet med undersökningen är:  
Att jämföra förekomsten av arbetsrelaterade skador i kontorsmiljö med studierelaterade skador på universitet. 
 
Det är du som bäst vet hur just din arbetsmiljö är, därför ber jag dig svara på några frågor gällande din arbetsmiljö. 
Resultaten från enkäterna kommer att behandlas anonymt och kommer senare att sammanställa i en vetenskaplig rapport.   
Tack på förhand för din medverkan! 

 

 
Din arbetstid är för närvarande?   

25% □ 50% □ 75% □ ≥100% □   
Övrigt           %     

När på dygnet arbetar du? 
Dag□ Kväll □ Natt □ 

 
Hur många timmar (i snitt) spenderar du vid en dator med tangentbord i arbetes syfte varje dag? <2h 

□ 

2–4 

h □ 

5–7 

h □ 

≥ 8 h 

□ 

 
 
 
 
 
 
  

Kön? 
Man □ Kvinna □ Vill ej svara □ 

Ålder? 
<30 □ 30 - 49 □ ≥ 49  □ 
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Fråga:  Ja, 
alltid 

Ja, 
ibland 

Nej, 
sällan 

Nej, 
aldrig 

Kommentarer (positiva som 
negativa). 

1. Brukar du få ont i kroppen när du arbetar framför dator? 
(Om du svarar Ja, svara på frågorna 2-7) 

     

2. Lider du av återkommande huvudvärk när du arbetar 
framför dator? 

     

3. Lider du av migränliknande symptom när du arbetar 
framför dator? 

     

4. Får du ont eller blir stel i nacken när du arbetar med dator?      

5. Får du ont i axelparti och skuldror när du arbetar med 
dator? 

     

6. Får du ont i armbåge och underarm när du arbetar med 
dator? 

     

7. Får du ont i handleden när du arbetar med dator?      
8. Får du stickningar och domningar i fingrar nattetid?        
9. Lämnar du regelbundet skrivbordet för att ta avbrott från 

arbetet?  
     

10. Använder du något ergonomiskt hjälpmedel vid skrivbordet? 
(Om du svarar ja, svara på frågorna 11-13 ) 

     

11. Använder du ett höj- och sänkbart bord?      
12. Använder du underarmsstöd vid tangentbordet?       
13. Använder du någon form av ergonomisk musplatta eller 

ergonomiskt utformad datormus?  
     

14. Brukar du använda en stol som är anpassad för din specifika 
längd?  
Anpassad = knäleden får en vinkel på ca 90 ⁰. 

     

15. Anser du att din fysiska arbetsbelastning är rimlig?      
Övriga kommentarer: 
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Bilaga 2 

Ergonomienkät om arbetsskador 
Syftet med undersökningen är:  

Att jämföra förekomsten av arbetsrelaterade skador i kontorsmiljö med studierelaterade skador. 
 
Det är du som bäst vet hur just din studiemiljö är, därför ber jag dig svara på några frågor gällande dina studievanor. 
Resultaten från enkäterna kommer att behandlas anonymt och kommer senare att sammanställa i en vetenskaplig rapport.   
Tack på förhand för din medverkan! 

 

 
Studerar du på Umeå universitet?  

Ja □ Nej □ 
 Övrigt:      

Vilken studietakt läser du på? 
25% □ 50% □ 75% □ ≥100% □   

Övrigt                  %     

När på dygnet studerar du? 
Dag□ Kväll □ Natt □ 

 
Hur många timmar (i snitt) spenderar du vid en dator med tangentbord i studie syfte varje dag? <2h 

□ 

2–4 

h □ 

5–7 

h □ 

≥ 8 h 

□ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kön? 
Man □ Kvinna □ Vill ej svara □ 

Ålder? 
<30 □ 30 - 49 □ > 49  □ 
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Fråga: Ja, 
alltid 

Ja, 
ibland 

Nej, 
sällan 

Nej, 
aldrig 

Kommentarer: 

1. Brukar du få ont i kroppen när du studerar framför dator? 

(Om du svarar Ja, svara på frågorna 2-7) 
     

2. Lider du av återkommande huvudvärk när du studerar framför dator?      

3. Lider du av migränliknande symptom när du studerar framför dator?      

4. Får du ont eller blir stel i nacken när du studerar framför en dator?      

5. Får du ont i axelparti och skuldror när du studerar framför en dator?      

6. Får du ont i armbåge och underarm när du arbetar framför en dator?      

7. Får du ont i handleden när du studerar framför en dator?      

8. Får du stickningar och domningar i fingrar nattetid?        

9. Lämnar du regelbundet skrivbordet för att ta avbrott från studierna?       

10. Använder du något ergonomiskt hjälpmedel vid skrivbordet?  

(Om du svarar ja, svara på frågorna 11-13 ) 
     

11. Anvävder du dig av ett höj- och sänkbart bord?      

12. Använder du underarmsstöd vid tangentbordet? (Stöd från armbågen 
fram till handleden) 

     

13. Använder du någon form av ergonomisk musplatta eller ergonomiskt 
utformad datormus?  

     

14. Brukar du använda en stol som är anpassad för din specifika längd?  

Anpassad = knäledan får en vinkel på ca 90 ⁰ . 
     

15. Anser du att din fysiska arbetsbelastning är rimlig?      

Övriga komentarer:       
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Bilaga 3 
 

 
Karta över Umeå universitet röd markering visar Café Lindell där studenternas enkäter samlades in.  
Umeå universitet / karta/Café Lindell.  http://www.umu.se/om-universitetet/kartor/campus-umea/ (hämtad 2014-05-06).  

http://www.umu.se/om-universitetet/kartor/campus-umea/

