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Abstrakt 

BAKGRUND: Datoranvändningen i samhället ökar och det har visats att datoranvändning är 
associerat med självupplevda ryggbesvär hos skolelever Författare till tidigare studier har 
efterfrågat forskning på hållningens samt datoranvändningens effekter på muskuloskeletala 
besvär. SYFTE: Syftet med studien var att undersöka om det finns någon skillnad i hållning 
samt upplevda besvär mellan fysiskt inaktiva unga män med hög datakonsumtion och fysiskt 
aktiva unga män med låg datakonsumtion i årskurs tre på gymnasiet. METOD: Tjugo unga 
män rekryterades till en fysiskt aktiv respektive inaktiv grupp. Undersökningen genomfördes 
med hjälp av Bunkans hållningsstatus i stående samt ett frågeformulär om besvär från 
rörelseorganen. RESULTAT: Den aktiva gruppen hade mer tillfredsställande hållning än den 
inaktiva gruppen. Lokalisationen av besvär skiljde sig åt mellan grupperna då den inaktiva 
gruppen hade mer besvär i nacken medan den aktiva gruppen hade mer besvär i ländryggen. 
Flertalet av de med en otillfredsställande hållning hade också besvär från columna. 

  

Keywords: besvär, datoranvändning, fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet, hållning, nacke, rygg 
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Ordlista 

 
Cervical latin för nacke, halsrygg  

 

Kyfos utåtgående (dorsalt konvex) kurva av ryggraden (sett från sidan)  

 

Lordos  inåtgående (ventralt konvex) kurva av ryggraden (sett från sidan) 

 

Lumbal  latin för ländrygg  

 

Scolios  en avvikelse av ryggraden från lodlinjen (sett bakifrån) 

 

Thoracal  latin för bröstrygg 
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Andelen yrkesverksamma som arbetar vid bildskärm har ökat markant de senaste åren 

(Arbetsmiljöverket och statistiska centralbyrån, 2001), och i skolorna sker samma utveckling 

som i arbetslivet. Mellan åren 1993 och 2001 har antalet datorer för elevbruk i 

gymnasieskolan ökat från ca 24000 till drygt 72000, vilket innebär att antalet elever per dator 

minskat från 11 till 4 (Skolverket, 2001).  

 

Överbelastningsskador är en av de vanligaste olyckshändelserna i arbetet och svarade för ca 

en femtedel av de anmälda arbetsplatsolyckorna 2001. Arbetssjukdomarna har i sex av tio fall 

sin orsak i belastningsfaktorer, som är en sammanfattande benämning för arbetsställningar 

eller rörelser som är ensidiga eller ansträngande (Arbetsmiljöverket och Statistiska 

centralbyrån 2001). Ländryggsbesvär (Balague, Troussier & Salminen, 1999) liksom nack- 

och skulderbesvär (Hakala, Rimpelä, Salminen, Virtanen & Rimpelä, 2002) blir allt vanligare 

bland barn och ungdomar, och en av de potentiella riskfaktorerna är långa perioder av 

stillasittande (Balague et al., 1999). Det finns också teorier om att dålig hållning under längre 

tids sittande är associerat med ländryggsbesvär (Balague et al, 1999).  

 

Det finns vetenskapligt underlag som visar att ett flertal arbetsförhållanden som långvarig 

användning av dator, långa sammanhängande datorarbetspass utan paus och datainmatning 

ökar risken för besvär och sjuklighet i nacke, skuldra, arm och hand (Punnett & Bergqvist 

1997). Dataanvändning är associerat med självupplevda ryggbesvär hos skolelever (Burke & 

Peper, 2002). Ju mer tid studenter spenderar sittandes vid datorn, desto mer muskuloskeletala 

besvär rapporterades (Jacobs & Baker, 2002; Jones & Orr, 1998; Sjolie & Ljunggren, 2001). 

Sambandet mellan muskuloskeletala besvär och datoranvändning blir tydligare vid 

datoranvändning i mer än 20 timmar per vecka (Katz, Amick, Carroll, Hollis, Fossel & Coley, 

2000). 

 

Punnett och Bergqvist (1997) såg att användning av dator i 4 timmar per dag eller mer 

dubblerar risken att drabbas av muskuloskeletala besvär i övre extremiteterna. En 

kartläggning från Arbetslivsinstitutet, där man jämförde elever vid ett IT-gymnasium med 

vuxna yrkesverksamma datoranvändare, visade att 26 % av männen vid ett IT-gymnasium 

arbetade vid dator mer än 4 timmar utan paus minst några gånger per vecka. 25 % av de 

manliga eleverna hade upplevt smärta eller värk i nacke/halsrygg, 15 % från bröstrygg och 21 
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% från ländrygg, minst tre dagar den senaste månaden. Resultaten indikerar att intensivt 

datorarbete ökar risken för besvär i nacke, skuldror och övre extremiteter oavsett ålder. 

Besvären kan dyka upp redan i tonåren efter ett par års datoranvändning (Isaksson, Hansson 

Risberg, Toomingas, Hagman, Hansson, Hagberg och Wigaeus Tornqvist; 2003). Detta 

resultat styrks även av studier från USA där 40 % av 382 highschool elever (Jones & Orr, 

1998), samt mer än hälften av studenterna vid ett universitet (Katz et. al. 2000) upplevde 

smärta och obehag i rygg och nacke respektive övre extremiteter efter datoranvändning. 

Murphy, Buckle och Stubbs (2004) fann i sin studie på 66 barn i åldern 11-14 år, ett 

signifikant samband mellan ett flekterat sittande hållningsmönster och ländryggsbesvär samt 

statiska hållningspositioner och nacke/bröstryggsbesvär. 

 

Hållning kan definieras som den ställning de olika kroppsdelarna naturligt intar i förhållande 

till varandra i stående ställning. Utvecklingen av en individs hållning påverkas av en rad 

faktorer såsom medfödda anlag, kost, arbete och vanor. Hållningen är en av de fyra 

delundersökningarna som används i den Resursorienterande Sjukgymnastiska 

Kroppsundersökningsmetoden (ROK). Denna bedömning används i diagnostiskt syfte för att 

få en uppfattning om hållningen i stora drag för att därefter kunna analysera detaljerna 

(Bunkan, 1983). En inspektion av hållningen kan ge en grafisk presentation av många besvär 

och sjukdomar och bör därför analyseras noggrant (Hoppenfeld, 1976).  

 

Det är fler män än kvinnor i åldern 16-24 år som använder dator minst en gång per arbetsdag 

(http://www.ssd.scb.se/databaser). Manliga skolelever använder datorn påtagligt mer till 

”annat” jämfört med kvinnliga elever. I ”annat” ingår bl. a. tiden för datorspel, vilket har visat 

sig utgöra skillnaden i datortid mellan könen (Wright, Huston, Vandewater, Bickham, 

Scantlin, Kotler, Gilman Caplowitz, Lee, Hofferth & Finkelstein, 2001). 

 

Fysisk aktivitet har visat sig vara kopplat till minskad benägenhet för ländryggsbesvär (Sjolie, 

2003; Mikkelsson, Nupponen, Kaprio, Kautiainen, Mikkelsson, & Kujala, 2005). Ungdomar 

spenderar idag mer tid åt stillasittande aktiviteter såsom tv/videotittande och TV/dataspel än 

åt regelbunden fysisk aktivitet (Sjolie & Thuen, 2002; http://www.fhi.se). Fysisk aktivitet 

definieras som kroppsrörelser som ger energiförbrukning utöver den ämnesomsättning som 

upprätthåller kroppsfunktionerna. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn 
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och ungdomar bör vara fysiskt aktiva på måttlig nivå minst 30 minuter per dag samt fysiskt 

aktiva på hård intensitetsnivå i 20 minuter minst 3 ggr/vecka (www.who.int). Med måttlig 

nivå menas vardagliga aktiviteter såsom gå och cykla till/från skolan och motion eller träning 

som ger lätt andfåddhet. Hård aktivitetsnivå definieras som motion/träning som medför 

andfåddhet och svettning (Rasmussen, Eriksson, Bokedal, & Schäfer Elinder, 2004). I en 

studie genomförd av Samhällsmedicin och Statens folkhälsoinstitut klarade 32 % av de 1610 

pojkar som deltog i studien inte WHO:s rekommendation om fysisk aktivitet (Rasmussen et 

al., 2004).  

 

Författare till tidigare studier har efterfrågat vidare forskning på hållningens (Buckle, Murphy 

& Stubbs, 2004) samt datoranvändningens effekter på muskuloskeletala besvär och påpekar 

vikten av studier med kontrollgrupp av elever utan intensiv datoranvändning för att ytterligare 

styrka sambandet mellan datoranvändning och besvär hos unga (Isaksson et al., 2003; Jones & 

Orr, 1998). 

 

Med denna bakgrund finner vi det intressant och av stor vikt att undersöka huruvida 

hållningen påverkas av intensiv dataanvändning och om man kan koppla samman detta med 

besvär från rygg och nacke. För att ta reda på om eventuellt försämrad hållning och ökade 

besvär hänger samman med dataanvändning jämförs resultaten med en kontrollgrupp 

bestående av fysiskt aktiva unga män med låg datakonsumtion.  
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det finns någon skillnad i hållning och besvär från 

rygg och nacke mellan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva unga män. Vidare är syftet att 

studera relationen mellan upplevda besvär och ett ogynnsamt hållningsmönster. 

 

Metod 

Försökspersoner 

Rekryteringen av försökspersoner till studien skedde genom kontakt och besök på en 

gymnasieskola i Kalix samt i Arvika. Totalt sett deltog 20 unga män, varav 9 personer hade 

en låg nivå av fysisk aktivitet och dessutom en hög datakonsumtion och benämns i studien 

inaktiv grupp. Övriga 11 hade en hög nivå av fysisk aktivitet med motsvarande låg 

datakonsumtion och benämns aktiv grupp. 

 

Inklusionskriterierna för respektive grupp var följande;  

 Inaktiv grupp: använder dator mer än 20 timmar/vecka, samt har en fysisk 

aktivitetsnivå (ombytt fysisk aktivitet) på mindre än 5 timmar/vecka. 

 Aktiv grupp: Är fysiskt aktiv (dvs. ombytt aktivitet) mer än 5 timmar/vecka, samt 

använder dator en begränsad tid, 20 tim/vecka eller mindre. 
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Tabell 1. Inaktiv grupp                            Tabell 2. Aktiv grupp 
Försöks-
person 

Datakonsumtio
n tim/vecka 

Fysisk 
aktivitet 

tim/vecka 

1 25 2 
2 21 3 
3 50 5 
4 50 2 
5 35 4 
6 35 2 
7 30 1 
8 30 3 
9 25 3 

Medel (SD) 33,4 (10,5) 2,8 (1,2) 

Försöks-
person 

Datakonsumtio
n tim/vecka 

Fysisk 
aktivitet 

tim/vecka 

1 10 10 
2 0 10 
3 5 9 
4 15 10 
5 5 10 
6 1 6 
7 5 10 
8 2 10 
9 20 9 
10 7 7 
11 10 7 

Medel (SD) 7,3 (6,1) 8,9 (1,5) 
 

 

 

Mätmetoder/Instrument 

En kartläggning av den stående kroppshållningen av alla försökspersoner skedde enligt 

Bunkans inspektionsschema i stående (bilaga 1). Hållningsstatuset Comprehensive Body 

Examination (CBE) har visat sig ha god reliabilitet (ICC 0,79-0,99) (Bunkan, Moen, 

Opjordsmoen, Ljunggren & Friis, 2002). Inspektionen omfattade en värdering av de tolv 

variabler som ingår i hållningsinspektionen i stående ställning, vilket innebar att 

försökspersonen intog en stående ställning med parallella fötter och en höftbredds avstånd 

varpå denne inspekterades nedifrån och uppåt. Tyngdplaceringen över foten, balansen i 

kroppen, flexions- eller extensionstendens i knän och armbågar, huvudets hållning, thorax’ 

form samt skuldrornas och armarnas ställning observerades. Resultaten noterades i termerna 

”tillfredsställande” när leden var i närmast idealställning, alternativt ”ökad” eller ”minskad” 

om den aktuella ledens vinkel skiljde sig från den ideala hållningen (Bunkan 1983). För att 

kartlägga upplevda besvär från rygg och nacke användes ett frågeformulär från Nordiska 

Ministerrådet (Kuorinka & Jonsson, 1987) som modifierades för att passa studiens syfte 

(bilaga 2).  
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Procedur  

Efter samtycke med rektor på gymnasieskolan i Kalix besöktes de klasser i årskurs tre som 

var utvalda för att hitta försökspersoner till de två grupperna. Då tillräckligt med 

försökspersoner ej kunde hittas i Kalix rekryterades försökspersoner även via en 

idrottsförening i Arvika. Varje grupp som besöktes informerades muntligen och skriftligen 

(bilaga 3) om studiens syfte och procedur. De informerades även om att deltagandet var 

frivilligt och att de garanterades anonymitet och möjlighet att avbryta sin medverkan. Ett 

frågeformulär (bilaga 4) vars syfte enbart var att komma i kontakt med försökspersoner 

delades ut i grupperna. Utifrån svaren på detta frågeformulär kontaktades de personer som 

närmast uppfyllde studiens inklusionskriterier för inbokning av tid för personligt möte i 

skolans lokaler alternativt omklädningsrum. Mötet bestod av hållningsinspektion där 

försökspersonerna informerades om att de skulle stå så avslappnat som möjligt på båda 

fötterna och med blicken riktad framåt. Personerna ombads klä sig i shorts eller dylikt för att 

inspektionen skulle kunna genomföras så noggrant som möjligt. [0]Försöksledaren träffade 

deltagarna var och en för sig. Undersökaren var noga med att värna om den deltagandes 

integritet. Undersökaren, som var blindad för försökspersonens grupptillhörighet, 

inspekterade ledernas position med hjälp av ett hållningsstatus för att bedöma hållningen 

(Bunkan, 1983).  Därefter fick varje försöksperson fylla i ett kortfattat frågeformulär 

angående självupplevda besvär från rygg och nacke (bilaga 4). Undersökningen tog som 

längst 10 minuter och varje deltagare erbjöds efteråt feedback på det som undersökaren 

uppmärksammat under hållningsinspektionen.  

 

Databehandling 

Efter datainsamlingen analyserades data med hjälp av statistikprogrammet SPSS (Statistical 

Package for Social Science) version 11.0 for Windows och beskrevs deskriptivt med avseende 

på studiens frågeställningar. För att utreda huruvida det förelåg en statistisk signifikant 

skillnad mellan grupperna med avseende på hållningen genomfördes ett t-test, med 

signifikansnivå p < 0,05. För att kunna se på relationen mellan hållning och besvär adderades 

enskilda avvikelser i alla ryggens olika segment, lumballordos, lumbalscolios, thoracalkyfos, 

thoracalscolios, cervicallordos samt cervicalscolios till en variabel som benämndes ’hållning 

hela ryggen’. Denna jämfördes sedan mot besvär i respektive ländrygg, bröstrygg och nacke.  
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Resultat 

Skillnader i hållning mellan inaktiv och aktiv grupp 

Sett på samtliga variabler i hållningsstatuset hade den inaktiva gruppen ett större antal 

avvikelser från den ideala ledpositionen (tabell 3). Totalt avvek den inaktiva gruppen vid 35 

hållningspositioner av totalt 84 observerade (42 %) från en tillfredsställande ledposition. 

Detta innebär att den inaktiva gruppen i medel hade 3,9 (SD 1,5) avvikelser per person. Den 

aktiva gruppen avvek vid 28 hållningspositioner av 102, vilket ger ett medel på 2,5 (SD 1,7) 

avvikelser per person . Denna skillnad mellan grupperna var inte signifikant (t-test, p = 

0,083). Medelvärdet för antalet tillfredsställande hållningspositioner var i den aktiva gruppen 

6,7 (SD 1,6) per person och i den inaktiva 5,4 (SD 1,1). Denna skillnad mellan grupperna var 

nästan signifikant (p = 0,054).  
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Tabell 3; Resultat för Bunkans hållningsstatus för inaktiv (N=9) respektive aktiv grupp (N=11). 
Inaktiv grupp   Aktiv grupp 

Variabler % (N)  % (N) 
Tyngdpunkt på fot  på framfot 0 % (0)  9 % (1) 
 tillfredsställande 100 % (9)  91 % (10) 
 på häl 0 % (0)  0 % (0) 
       
Knäled flexion 11 % (1)  0 % (0) 
 tillfredsställande 78 % (7)  91 % (10) 
 extension 11 % (1)  9 % (1) 
       
Bäckenet i ökad 22 % (2)  18 % (2) 
sagitalplan tillfredsställande 67 % (6)  64 % (7) 
 minskad 11 % (1)  18 % (2) 
       
Lumbalscolios konvex 0 % (0)  18 % (2) 
       
Lumballordos ökad 11 % (1)  36 % (4) 
 tillfredsställande 56 % (5)  64 % (7) 
 minskad 33 % (3)  0 % (0) 
       
Toracalscolios konvex 11 % (1)  9 % (1) 
       
Toracalkyfos ökad 11 % (1)  27 % (3) 
 tillfredsställande 44 % (4)  64 % (7) 
 minskad 44 % (4)  9 % (1) 
       
Cercikalscolios konvex 0 % (0)  0 % (0) 
       
Cervikallordos ökad 22 % (2)  0 % (0) 
 tillfredsställande 67 % (6)  91 % (10) 
 minskad 11 % (1)  9 % (1) 
       
Armbågar ökad flexion 0 % (0)  0 % (0) 
 tillfredsställande 100 % (9)  100 % (11) 
 extension 0 % (0)  0 % (0) 
       
Axlar framskjuten 89 % (8)  64 % (7) 
 tillfredsställande 11 % (1)  36 % (4) 
 uppdragen 0 % (0)  0 % (0) 
 bakåtdragen 0 % (0)  0 % (0) 
       
Huvudet framskjutet 56 % (5)  27 % (3) 
 flekterat 0 % (0)  0 % (0) 
 extenderat 11 % (1)  0 % (0) 
 tillfredsställande 22 % (2)  73 % (8) 
 lateralflekterat 33 % (3)  0 % (0) 
 roterat 0 % (0)  0 % (0) 
         

 

 12



 

En skillnad förelåg grupperna emellan avseende huvudets position, 78 % i den inaktiva 

gruppen hade en otillfredsställande huvudposition jämfört med 27 % i den aktiva gruppen. 

Dessutom hade 56 % av personerna i den inaktiva gruppen framskjutet huvud medan 27 % 

hade det i den aktiva gruppen. Det var 33 % (3) i den inaktiva gruppen som hade en 

otillfredsställande halsryggskurvatur, varav 2 hade en ökad lordos i halsryggen. Detta i 

jämförelse med den aktiva gruppen där 9 % hade en otillfredsställande kurvatur i nacken. 

Framskjutna axlar förekom i båda grupperna, det var dock lite vanligare i den inaktiva 

gruppen där 89 % hade framskjutna axlar jämfört med 64 % i den aktiva gruppen. Vad gäller 

ländryggens kurvatur hade 33 % i den inaktiva gruppen en minskad lumballordos medan 36 

% i den aktiva gruppen hade en ökad lumballordos. Det var 56 % i den inaktiva gruppen som 

hade en otillfredsställande bröstryggskurvatur jämfört med 36 % i den aktiva gruppen. I den 

inaktiva gruppen var det 44 % av personerna som hade en minskad thoracalkyfos, jämfört 

med 9 % i den aktiva gruppen. Det var 18 % i den aktiva gruppen som hade en lumbalscolios, 

jämfört med ingen i den inaktiva gruppen. De variabler där det inte fanns någon tydlig 

skillnad mellan grupperna var följande: tyngdpunkt på fot; knäledsposition; bäckenet i 

sagitalplan; thoracalscolios; cervicalscolios samt armbågsposition (tabell 3).  

 

Skillnader i besvär mellan inaktiv och aktiv grupp 

Av totalt 20 försökspersoner rapporterade 17 besvär i ländrygg, bröstrygg och/eller nacke de 

senaste 12 månaderna. Det fanns ingen skillnad i förekomsten av besvär grupperna emellan, 

däremot var det tydligt att lokalisationen av besvär skiljde sig åt. Den aktiva gruppen 

upplevde mer besvär från ländryggen (64 %) medan den inaktiva gruppen upplevde mer 

besvär från nacken (44 %) de senaste 12 månaderna (tabell 4).   

 
Tabell 4:  Skillnader i besvär mellan inaktiv(N=9) och aktiv grupp (N=11). 

  

Besvär de 
senaste 12 
månaderna   

Besvär de 
senaste 7 
dygnen   

Besvär i 
samband med 

datoranvändning   

Besvär i 
samband med 
fysisk aktivitet 

Grupp Inaktiv Aktiv  Inaktiv Aktiv  Inaktiv Aktiv  Inaktiv  Aktiv 
  % (n)  % (n)   % (n)  % (n)   % (n)  % (n)   % (n)   % (n)

Nacken 44 (4) 9 (1) 11 (1) 9 (1) 22 (2) 0 (0) 0 (0) 9 (1)
Bröstryggen 33 (3) 18 (2) 11 (1) 9 (1) 11 (1) 0 (0) 33 (3) 9 (1)
Ländryggen 22 (2) 64 (7) 11 (1) 45 (5) 22 (2) 0 (0) 0 (0) 45 (5)
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Upplevda besvär i nacken de senaste 12 månaderna var vanligare i den inaktiva gruppen 

jämfört med den aktiva gruppen (44 % mot 9 %). Hälften av de i den inaktiva gruppen som 

uppgav att de upplevt besvär från nacken de senaste 12 månaderna kunde dessutom koppla 

samman sina besvär med datoranvändning. Besvär i bröstryggen var vanligare i den inaktiva 

gruppen. Samtliga i den inaktiva gruppen som uppgav att de upplevt besvär från nacken de 

senaste 12 månaderna kopplade samman sina bröstryggsbesvär med fysisk aktivitet. Det var 

vanligare med besvär från ländryggen i den aktiva gruppen (64 %) än i den inaktiva (22 %). 

De flesta i den aktiva gruppen som hade uppgett besvär i ländryggen de senaste 12 månaderna 

kopplade samman sina ländryggsbesvär med fysisk aktivitet (5 av 7) medan alla de i den 

inaktiva gruppen som uppgav att de upplevt besvär från ländryggen de senaste 12 månaderna 

kopplade sina ländryggsbesvär till datoranvändning. Ingen i den aktiva gruppen hade upplevt 

besvär från någon del av ryggen i samband med datoranvändning, medan den inaktiva 

gruppen har upplevt besvär i såväl nacke som bröst - och ländrygg vid datoranvändning 

(tabell 4).  

 

Relation mellan upplevda besvär och hållningsmönster 

Studeras hela ryggens hållning (d.v.s. lumballordos, lumbalscolios, thoracalkyfos, 

thoracalscolios, cervicallordos samt cervicalscolios) tillsammans, var det 14 av 20 som hade 

en icke tillfredsställande hållning på minst en av dessa variabler (tabell 5). En relation kunde 

ses mellan otillfredsställande hållning och besvär. Totalt 5 försökspersoner uppgav besvär 

från nacken de senaste 12 månaderna, varav 4 hade en otillfredsställande hållning. 

Sammanlagt 5 försökspersoner personer uppgav besvär i bröstryggen de senaste 12 

månaderna, av vilka 3 hade en otillfredsställande hållning. Slutligen var det 9 försökspersoner 

som uppgivit besvär i ländryggen de senaste 12 månaderna varav 7 hade en otillfredsställande 

hållning (tabell 5). Samtliga försökspersoner som uppgav besvär från ländryggen och 

halsryggen de senaste 7 dygnen hade en otillfredsställande hållning. Av de som uppgav 

besvär i ländryggen i samband med fysisk aktivitet hade samtliga en otillfredsställande 

hållning.  
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Tabell 5: Relation mellan upplevda besvär och hållningsmönster i ryggen. 
      Hållning hela ryggen   
      Tillfredsställande Otillfredsställande Totalt 

Lumbal Ja 2 7 9 
 Nej 4 7 11 
 Totalt 6 14 20 
     
Thoracal Ja 2 3 5 
 Nej 4 11 15 
 Totalt 6 14 20 
     
Cervical Ja 1 4 5 
 Nej 5 10 15 

Besvär de senaste  
12 månaderna 

 Totalt 6 14 20 
      

Lumbal Ja 0 6 6 
 Nej 6 8 14 
 Totalt 6 14 20 
     
Thoracal Ja 1 1 2 
 Nej 5 13 18 
 Totalt 6 14 20 
     
Cervical Ja 0 2 2 
 Nej 6 12 18 

Besvär de senaste  
7 dygnen 

 Totalt 6 14 20 
      

Lumbal Ja 1 1 2 
 Nej 5 13 18 
 Totalt 6 14 20 
     
Thoracal Ja 1 0 1 
 Nej 5 14 19 
 Totalt 6 14 20 
     
Cervical Ja 1 1 2 
 Nej 5 13 18 

Besvär i  
samband med 
datoranvändning 

 Totalt 6 14 20 
      

Lumbal Ja 0 5 5 
 Nej 6 9 15 
 Totalt 6 14 20 
     
Thoracal Ja 2 2 4 
 Nej 4 12 16 
 Totalt 6 14 20 
     
Cervical Ja 0 1 1 
 Nej 6 13 19 

Besvär i  
samband med  
fysisk aktivitet 

  Totalt 6 14  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Denna studie visar att den aktiva gruppen generellt sett hade ett mer tillfredsställande 

hållningsmönster än den inaktiva gruppen. Det var ytterst nära (p = 0,054) att en signifikant 

skillnad grupperna emellan kunde uppnås vad gäller hållningen och med tanke på gruppernas 

ringa storlek kunde en tydlig tendens utläsas. Inga liknande studier gjorda på gymnasieelever 

som handlar om hur hållningen påverkas beroende på deras nivå av fysisk aktivitet samt 

datoranvändning har kunnat hittas. Således finns det inga studier som stödjer eller motsäger 

resultatet i denna studie.  

 

Exempelvis var det 7 av 9 i den inaktiva gruppen som hade en otillfredsställande 

huvudposition jämfört med endast 3 av 11 i den aktiva gruppen. Detta anser vi vara en tydlig 

skillnad som vi tror kan kopplas samman med datoranvändning, då sådant synkrävande arbete 

leder till att halsryggen flekteras kraftigt. Detta medför att huvudets tyngdpunkt flyttas långt 

fram i relation till halsryggen som bär huvudet (Holmström, Eklundh & Ohlsson, 1999).  

 

Ländryggen var i denna studie en intressant variabel då det var en stor skillnad i 

ländryggskurvaturen grupperna emellan. I den inaktiva gruppen hade en tredjedel av 

försökspersonerna en utplanad ländlordos, vilket kan höra samman med långa perioder av 

stillasittande, eftersom man då får en bakåttippning av bäckenet vilket i sin tur resulterar i en 

utplanad ländlordos (Bunkan, 1983). När det gäller den aktiva gruppen så fann man istället att 

7 av 11 hade en ökad ländlordos. Även i detta fall kan tänkas att vanor och 

fritidssysselsättningar påverkar hållningen då de flesta av deltagarna i den aktiva gruppen var 

fotbollsspelare med väl utvecklad ben- och sätesmuskulatur. Detta kan medföra att 

ländryggslordosen ser mer markerad ut, vilket togs i åtanke när inspektionerna genomfördes 

för att inte uppnå ett missvisande resultat. Dessutom kan tänkas att fotbollsspelarna i denna 

studie var strama i höftböjarmuskulaturen och att detta i sin tur gör att ländlordosen blir ökad. 

Detta eftersom höftböjarmuskulaturen fäster i bäckenet och draget som då orsakas av den 

strama muskeln vill tippa bäckenet framåt vilket i sin tur ger en ökad ländlordos då ryggen 

sträcks upp för att kompensera så att huvudet fortfarande är i linje med sacrum (Levangie & 

Norkin, 2005). Ökad lumballordos kan också vara ett tecken på svaghet i magmuskulaturen, 

eller att det finns en obalans mellan mag- och ryggmuskulatur (Hoppenfeld, 1976). Det var 
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betydligt vanligare med en utplanad bröstryggskurvatur i den inaktiva gruppen, vilket kan 

höra samman med den minskade ländryggskurvaturen i samma grupp. 

 

I denna studie var det ingen skillnad grupperna mellan i hur många som hade uppgav besvär 

från rygg och/eller nacke, däremot skiljde det sig i var personerna lokaliserade sina besvär. 

Den inaktiva gruppen hade mer besvär från nacken medan det i den aktiva gruppen var 

vanligast med ländryggsbesvär. Man har sett att statiska hållningspositioner i sittande kan leda 

till besvär i nacken och övre delen av ryggen (Murphy et al. 2004). Dessa besvär i nacken har 

kunnat kopplats till datoranvändning (Jacobs & Baker, 2002) och kontorsarbete (Szeto, 

Straker & Raine, 2002). 

 

Studier har visat att dålig hållning i sittande och långa perioder av datoranvändning är 

associerat med ländryggsbesvär (Balague et al., 1999), samt att ökad mängd fysisk aktivitet är 

proportionerligt associerat med minskade nivåer av besvär från ländryggen (Sjolie, 2003a). 

Detta kunde dock inte styrkas i denna studie då den aktiva gruppen rapporterade mer besvär 

från ländryggen än den inaktiva. Man har dock sett i andra studier att ländryggssmärta är 

vanligare hos aktiva idrottare än de som inte idrottar (Bahr, Andersen, Løken, Fossan, Hansen 

& Holme, 2004). Vidare ser det ut som att idrott på hög nivå predisponerar unga idrottare för 

ländryggsbesvär (Kujala, Salminen, Taimela, Oksanen & Jaakkola, 1992) medan fysisk 

aktivitet på måttlig nivå i unga år förebygger muskuloskeletala besvär senare i vuxenlivet. 

(Mikkelsson et al. 2005; Barnekow-Bergkvist, Hedberg, Janlert & Jansson, 1998). En stor del 

av den aktiva gruppen i denna studie var fotbollsspelare och den höga nivån av 

ländryggsbesvär i denna grupp kan således tänkas höra samman med fotbollsutövande. Man 

har sett i studier att både höftrörlighet (Sjolie, 2003b) och stramhet i höftens flexormuskulatur 

(Kujala et al. 1992) är associerat med ländryggsbesvär. Detta kan vara förklaringen till 

ländryggsbesvären hos fotbollsspelarna i den aktiva gruppen.  

 

I denna studie kunde en relation ses mellan hållning och besvär. Detta resultat stärks av en 

tidigare studie från Australien där man fann att kontorsarbetare med symtom från nacken hade 

ett mer framskjutet huvud och mer framskjutna axlar än de kontorsarbetare som inte hade 

symtom (Szeto et al., 2002). Man vet även att dålig hållning i sittande är en bidragande orsak 

till ländryggsbesvär (Murphy et al., 2004; Pynt, Higgs & Mackey, 2001). Det precisa 
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sambandet mellan besvär och hållning är fortfarande osäkert och mer forskning krävs på 

området.  

 

Resultatet av studien indikerar att den ökade datoranvändning som ses bland skolungdomar 

idag kan leda till besvär i rygg och nacke. Kan det vara så att datoriseringen i samhället 

skapar allvarliga hälsoproblem bland ungdomar, inte bara då det medför besvär i rygg och 

nacke utan även då stillasittande och inaktivitet kan leda till t.ex. diabetes och övervikt 

(Warburton, Nicol & Bredin, 2006)? Det blir intressant att följa forskningen i framtiden för att 

se hur den ökade datoranvändningen i unga år påverkar hälsan senare i livet.  

 

Eftersom datoranvändningen ökar mycket i skolorna och datorer har blivit en stor del av 

skolungdomarnas vardag anser vi att det vore lämpligt att sjukgymnaster arbetar i skolorna. 

Genom att informera elever i skolorna om vikten av bra arbetsvanor, god hållning samt 

lämpliga skrivtekniker skulle man kanske kunna förebygga eller åtminstone minska de 

negativa konsekvenser som datoranvändning kan ge. Om information ges ut till vuxna 

individer på arbetsplatser där man använder datorer i stor utsträckning, varför ges inte denna 

information ut till de unga i skolorna?  

 

Metoddiskussion 

Största svårigheten med denna studie var att hitta personer som ville ställa upp i studien och 

som dessutom uppfyllde inklusionskriterierna. Många som besvarade frågorna i det första 

formuläret som delades ut i klasserna uppfyllde kriterierna med god marginal och hade varit 

intressanta att få med i studien, men då deltagandet var på frivillig basis kanske det var så att 

de som var medvetna om, eller trodde sig ha en sämre hållning, avstod från att delta i studien. 

Förhoppningen var att få ihop 15 försökspersoner i vardera grupp men på grund av de 

uppsatta inklusionskriterierna kunde endast 9 inaktiva respektive 11 aktiva rekryteras till 

studien. Det hade givetvis varit önskvärt av genomföra studien med ett större antal 

försökspersoner i storleksmässigt jämna grupper, samt att kunna göra ett slumpmässigt urval 

till de båda grupperna. 
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Vad gäller frågeformuläret som delades ut i klasserna för att rekrytera försökspersoner till 

studien upplevde vi att alla elever förstod frågorna och besvarade dem så korrekt som möjligt. 

Några uttryckte dock att det var svårt att uppskatta hur många timmar de ägnade sig åt de 

olika aktiviteterna samt att det kunde variera från vecka till vecka, men i båda fallen 

uppmanade vi eleverna att göra en uppskattning på en genomsnittlig vecka. Nordiska 

Ministerrådets frågeformulär om besvär från rörelseapparaten är ett standardiserat formulär 

som modifierades för att passa studiens syfte. Vi upplevde inte att försökspersonerna i denna 

studie hade några problem varken med att förstå eller besvara någon av frågorna i formuläret.  

 

Bunkans hållningsstatus i stående har visat sig vara ett reliabelt sätt att utvärdera hållningen 

när det utförs av utbildade och erfarna bedömare (Bunkan et al., 2002). I detta fall var 

bedömaren fortfarande under utbildning och tämligen oerfaren vilket kan ha påverkat 

bedömningen på ett för reliabilitetens skull, negativt sätt. Däremot följdes manualen noggrant 

för hur inspektionen skulle ske och dessutom var det samma undersökare som inspekterade 

alla försökspersoner vilket innebär att alla försökspersoner bedömdes på ett likvärdigt sätt och 

därmed minskas risken för felkällor. En nackdel med Bunkans hållningsstatus är att det är en 

subjektiv bedömning och därmed ligger det i bedömarens ögon att betrakta vad som är 

tillfredsställande respektive avvikande hållning. Vi anser dock att vi gjort vad som kunnats för 

att på ett så reliabelt sätt som möjligt bedöma hållningen på försökspersonerna. Detta dels 

genom att samma undersökare inspekterat alla försökspersoner samt genom att undersökaren 

varit blindad för vilken grupp försökspersonerna tillhörde. På så sätt har inte några 

förutfattade tankar om studiegrupperna kunnat påverka bedömningen.    

 

Vid varje undersökning användes ett standardiserat tillvägagångssätt vid bemötandet av 

försökspersonerna och själva inspektionen utfördes så noggrant som möjligt, dock med 

hänsyn till personernas integritet. Att bli utsatt för en undersökning kan för många personer 

vara en påfrestning vilket man bör ta hänsyn till genom att göra undersökningen så kort och 

lättsam som möjligt (Bunkan, 1983). Det var skillnad i hur försökspersonerna upplevde 

situationen, och det verkade som att de i den inaktiva gruppen var mer besvärade av 

situationen än de i den aktiva gruppen, vilket kan tänkas bero på att de som idrottar är mer 

vana att byta om bland andra människor. Dessutom kanske idrottande killar är mer tillfreds 

med sin kropp och därför känner sig mer naturliga i situationen. Detta kan tänkas påverka 

resultaten på så vis att de aktiva bedömdes ha ett mer avslappnat hållningsmönster medan de 

 19



 

inaktiva var mer spända. Försökspersonerna i denna studie är troligen i en känsligare ålder än 

om vi hade tittat på äldre individer som troligen inte är lika besvärade av att klä av sig inför 

andra.  

 

Man kan ifrågasätta om ett fördefinierat hållningsstatus såsom Bunkans var det optimala 

instrumentet att använda i denna studie. Vi upplevde att man vid inspektionerna kunde se 

stora skillnader mellan grupperna vad gällde exempelvis kroppsbyggnad, muskulatur, 

övervikt etc., men som inte kommer fram i resultatet då det inte täcks upp av de 

mätinstrument som användes i studien. Det kan tänkas att vi hade fått ut mer av att utföra en 

sedvanlig inspektion i vila, där man mer fritt antecknar fynden. På så vis hade inspektionen 

blivit mer överskådlig och gett en mer allmän bild av försökspersonerna än den detaljinriktade 

och något osammanhängande bilden som Bunkans hållningsstatus ger. Dessutom hade man 

fått med fler intressanta variabler såsom muskulatur, övervikt osv. Samtidigt skall man tänka 

på att en inspektion i vila, precis som Bunkans hållningsstatus, också är en subjektiv 

bedömning och att det därför kanske skulle ha varit ett mindre reliabelt sätt att bedöma 

försökspersonerna på. Självklart hade det varit intressant att göra en mer omfattande 

undersökning av varje försöksperson för att få en klarare bild om personens muskuloskeletala 

funktion i stort samt var de eventuella besvären ligger.  

 

Konklusion 

Denna studie visar att den aktiva gruppen generellt sett hade ett mer tillfredsställande 
hållningsmönster än den inaktiva gruppen. Det var ingen skillnad grupperna emellan i hur 
många som hade uppgett besvär från rygg och/eller nacke, däremot skiljde det sig i var 
personerna lokaliserade sina besvär. Den inaktiva gruppen hade mer besvär i nacken medan 
den aktiva gruppen hade mer besvär i ländryggen. Flertalet av de med en otillfredsställande 
hållning hade också besvär från columna. 
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Bilaga 1.  
Bunkans hållningsinspektion i stående 
 

Deltagande (försöksperson) 
Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tyngdpunkt på fot  på framfot                               

  tillfredsställande                               

  på häl                               

Knäled flexion                               

  tillfredsställande                               

  extension                               

Bäckenet i ökad                               

sagitalplan tillfredsställande                               

(vinkel SIPS-SIAS) minskad                               

Lumbalscolios konvex                               

Lumballordos ökad                               

  tillfredsställande                               

  minskad                               

Thoracalscolios konvex                               

Thoracalkyfos ökad                               

  tillfredsställande                               

  minskad                               

Cervicalscolios konvex                               

Cervicallordos ökad                               

  tillfredsställande                               

  minskad                               

Armbågar ökad flexion                               

  tillfredsställande                               

  extension                               

Axlar framskjuten                               

  tillfredsställande                               

  uppdragen                               

  bakåtdragen                               

Huvudet framskjutet                               

  flekterat                               

  extenderat                               

  tillfredsställande                               

  lateralflekterat                               

 roterat                               

 



 

Bilaga 2. 
Frågor om besvär från rörelseorganen. 
 
       
     Besvaras av alla         Besvaras bara av dem som uppgivit besvär 
       
     
 Har Du haft besvär (smärta, 
 värk, obehag) någon gång  
under de senaste 12  
månaderna i: 

Har du haft besvär någon 
gång under de  
senaste 7 dygnen? 
 

Har du haft återkom- 
mande besvär i   
samband med  
datoranvändning  
de senaste 12  
månaderna? 

Har du haft 
återkommande 
besvär i samband 
med fysisk aktivitet 
de senaste 12 
månaderna? 

 

1a. Nacke 
 

  Nej           Ja 
 

 

b. 
 

 Nej               Ja 

 

c. 
 

 Nej          Ja

 

d. 
 

 Nej              Ja 

 

2a. Ryggens övre del  
(bröstryggen) 
 

  Nej           Ja 
 

 

b. 
 
 

 Nej               Ja 

 

c. 
 
 

 Nej          Ja

 

d. 
 
 

 Nej     Ja
 

3a. Ryggens nedre del   
(ländrygg, korsrygg) 
 

  Nej           Ja 

 

b. 
 
 

 Nej               Ja 

 

c. 
 
 

 Nej          Ja

 

d. 
 
 

 Nej     Ja

 
 
 
Bilden visar det ungefärliga läget 
av de kroppsregioner som finns 
bland ovanstående frågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 3.  
 

 
Vi är två sjukgymnaststuderande på Institutionen för hälsovetenskap. Vi går nu sista terminen 
och skriver examensarbete där vi valt att studera sambandet mellan hållning och upplevda 
besvär hos unga män med hög datakonsumtion och unga män med hög nivå av fysisk 
aktivitet. 
 
Vi försöker nu komma i kontakt med personer som vill delta i studien. För att identifiera 
försökspersoner till studien ber vi Er vänligen att fylla i det bifogade frågeformuläret. En del 
av Er som anmält erat intresse skulle vi vilja träffa personligen för en kort undersökning.  
 
Undersökningen består av en hållningsinspektion och kommer att ske på Din skola på en tid 
som passar Dig. Vi kommer inte att mäta eller utföra några tester, utan enbart inspektera Dig 
när Du lämpligen står i shorts. I samband med undersökningen kommer Du även att få 
besvara ett kort frågeformulär angående upplevda besvär från rygg och nacke. Detta tar högst 
15 minuter. Om Du kan tänka dig att delta vid en sådan undersökning så skriver Du ner ditt 
namn och telefonnummer i slutet av frågeformuläret. Du kan välja att inte fylla i namn och 
således avböja att delta i undersökningen. Vi kontaktar de personer som behövs för studien för 
vidare bokning av tid för undersökning.  
 
Deltagande är helt frivilligt och Du kan avbryta Din medverkan när Du vill. All information 
kommer att behandlas anonymt och förstöras när studien är klar. Vi vill att deltagandet ska 
kännas intressant och spännande och hoppas att så många som möjligt vill vara med!   
 
Har ni frågor, tveka inte utan kontakta oss antingen via telefon eller e-mail: 
 
Karolina Jirdén: telnr: 070-349 48 44   e-mail: karjir-3@student.ltu.se 
 
Linda Norrman: telnr.: 070-62 184 62   e-mail: iliona-3@student.ltu.se 
 
Handledare: Katarina Mikaelsson och Jenny Röding, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå 
Tekniska Universitet. 
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Bilaga 4.  
 

 
Frågeformulär för insamling av bakgrundsdata. 
 
 
 
1. Hur många timmar per vecka sitter du framför datorn? ………………… timmar. 
  
 
2. Brukar du vardagsmotionera (ej ombytt) mer än 45 minuter/dag? (promenader, cykling etc.) 
 

 Ja                              Nej               
 
 
3 a. Hur många timmar per vecka brukar du träna/motionerna hårt så att du blir andfådd och  
 
       svettas (tex. aerobics, bollsporter, löpning, cykling etc.)? …………………. timmar. 
    
 
 
b. Ge exempel på fysisk aktivitet du ägnar dig åt:……………………………………………… 
 
 
 
 
Om du kan tänka dig att deltaga i studien, lämna namn och telefonnummer: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
namn och telefonnummer 
 
 
Jag ger mitt medgivande till att deltaga i studien: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
underskrift 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


