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Abstrakt 
Introduktion: Både dator- och mobilanvändandet har under de senaste åren ökat markant. 

Därför har relaterade muskuloskeletala problem ökat, eftersom dator- och mobilanvändande 

har visats vara en riskfaktor för nack/skuldersmärta samt ländryggsmärta. Syfte: Syftet med 

studien var att kartlägga besvär i nacke/axlar och ländrygg som är relaterat till dator- och 

mobilanvändande hos elever på ett gymnasium i årskurs tre i Norrbotten. Metod: En 

enkätundersökning genomfördes på 78 gymnasieelever i årskurs tre på ett gymnasium i 

Norrbotten. Enkäten utformades av författarna själva med inspiration från andra studiers 

enkätformulär. Resultat: 62 gymnasieelever inkluderades i studien. Alla gymnasieelever 

spenderade tid dagligen vid en dator, och alla förutom en elev spenderade tid dagligen vid en 

mobil. 50% av gymnasieeleverna hade besvär i samband med datoranvändande, och 27% 

hade besvär i samband med mobilanvändande. Besvär var vanligast förekommande i 

nacke/axlar. Besvär i samband med datoranvändande uppkom vanligtvis efter antingen två 

eller mer än fem timmar, och i samband med mobilanvändande efter en timme. Flest 

gymnasieelever var stillasittande 5-12 timmar per dag. För datoranvändande hade 58% fått 

ergonomisk instruktion, och för mobilanvändande 16%. 70% av gymnasieeleverna såg ett 

samband mellan besvärsuppkomst och dator- och mobilanvändande. Konklusion: Många 

gymnasieelever hade besvär i någon kroppsdel som uppkommit i samband med dator- 

och/eller mobilanvändande, liksom att många gymnasieelever aldrig fått någon ergonomisk 

instruktion för hur de kan undvika besvär. Därför skulle fysioterapeuter i skolan vara en god 

tillgång, för att identifiera risksituationer och ge ergonomisk rådgivning.  
 

Nyckelord: datoranvändande, gymnasieelever, mobilanvändande, muskuloskeletala besvär. 

  



	   4	  

Innehållsförteckning 

Introduktion	  ......................................................................................................................................	  5	  
Syfte	  ......................................................................................................................................................	  9	  

Frågeställningar ...................................................................................................................... 9 
Metod	  och	  material	  ......................................................................................................................	  10	  

Mätmetoder .......................................................................................................................... 10 
Försökspersoner ................................................................................................................... 10 
Procedur ................................................................................................................................ 11 
Dataanalys ............................................................................................................................ 11 
Etiska överväganden ............................................................................................................. 12 

Resultat	  ............................................................................................................................................	  13	  
Tid spenderad vid dator och mobil ....................................................................................... 13 
Förekomst av nack/axel- och ländryggsbesvär .................................................................... 13 
Fysisk aktivitet och dess relation till besvär ......................................................................... 14 
Stillasittande och dess relation till besvär ............................................................................ 14 
Ergonomisk instruktion ........................................................................................................ 15 
Upplevelse av samband mellan dator- och mobilanvändande och besvär ........................... 16 

Diskussion	  ......................................................................................................................................	  17	  
Metoddiskussion ................................................................................................................... 17 
Resultatdiskussion ................................................................................................................ 18 

Konklusion	  .....................................................................................................................................	  21	  
Referenslista	  ..................................................................................................................................	  22	  
 

Bilaga 1 Enkät 

Bilaga 2 Informationsbrev till rektorer 

Bilaga 3 Informationsbrev till elever 

  



	   5	  

Introduktion  

Datoranvändandet har ökat markant från 1990-talet och fram till idag, både i skolorna och på 

fritiden (Arbetsmiljöverket, 2014). Hakala, Rimpelä, Saarni och Salminen (2006) visade att 

datorrelaterade aktiviteter (dvs. användandet av datorer, internet, mobiltelefoner, spelande av 

digitala spel och TV-tittande) har visats vara en riskfaktor för nack- och skuldersmärta samt 

ländryggsmärta. I och med detta har relaterade muskuloskeletala problem ökat (Hakala et al., 

2006). Det har påvisats att drygt 65% av tillfrågade ungdomar har någon form av 

datorrelaterade muskuloskeletala besvär (datorrelaterat dvs. användandet av dator, spelande 

av digitala spel och TV-spel) (Chi Hong Siu, Ah Tse, Tak Sun Yu & Meryl Griffiths, 2009). 

Skemiene, Ustinaviciene, Luksiene, Radisauskas och Kaliniene (2012) gjorde en 

enkätundersökning på 1730 studenter (13-18 år) där 68,6% av killarna och 75,9% av tjejerna 

rapporterade att de efter datoranvändande i 2-4 timmar upplevde någon form av 

muskuloskeletala besvär i nacke, skuldror, rygg och/eller handleder. I studien sågs även att 

muskuloskeletala problem ökade i relation till antalet fler timmar som spenderades framför 

datorn (Skemiene et al., 2012). Flera studier har sett att datoranvändande över två timmar 

ökar risken för uppkomst av smärta i flera olika anatomiska strukturer (Hakala et al., 2006; 

Hakala et al., 2012; Skemiene et al., 2012). Hakala et al. (2006) har i en studie kommit fram 

till att tröskelvärdet för uppkomst av smärta vid datoranvändande hos ungdomar mellan 14-18 

år för nack- och skuldersmärta är 2-3 timmar, och ländryggssmärta vid överstigande av fem 

timmar. 
 

Användandet av mobiltelefon har också ökat under de senaste åren. I Sverige har 100% av 

ungdomar i åldrarna 15-24 år tillgång till en mobiltelefon och 93% av dem använder 

mobiltelefonen för dagligt textande (Nordicom, 2010, refererad i Gustafsson, 2012). Berolo, 

Wells & Amick (2011) har visat att 98% av undersökta universitetsstudenter använde sig av 

en mobiltelefon och att 84% av dem rapporterade smärta i någon eller flera kroppsdelar. Flest 

deltagare upplevde besvär i nacke, övre rygg och axlar. Medelvärdet för antalet timmar som 

studenterna använde mobiltelefon under en vanlig dag var ca fem timmar. Studien visade att 

det fanns ett signifikant samband mellan antalet timmar av mobilanvändande och upplevda 

muskuloskeletala besvär i bla. nacke och axlar (Berolo et al., 2011).  
 

Enligt Holmström och Moritz (2007) beror nack-skulderbesvär ofta på många orsaker, 

däribland felaktig hållning av huvud och nacke, obekväma arbetsställningar, statisk 

belastning, samt bristande ergonomiska kunskaper. Vanliga symtom vid nacksmärta är nedsatt 
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cervikal rörlighet, huvudvärk, samt spända och ömma muskler. Hos patienter med nack-

skulderbesvär är reducerad muskelstyrka vanligt förekommande, och vanliga 

spänningsmuskler är m. trapezius descendens och m. levator scapulae som ofta blir 

förkortade. Det har visats att smärta i nacke-skuldror är relaterat till graden av framåtböjning 

av huvudet. Ju mer framåtböjt huvudet är, desto mer smärta upplevs i nack-skulderområdet. 

Det anses finnas en skadlig inverkan när huvudet befinner sig i extremläge vid framåtböjning 

som bibehålls under längre tid, dvs. mer än halva arbetstiden (Holmström & Moritz, 2007).  
 

En studie har visat på att många barn mellan 9-10 år sitter med en oacceptabel hållning när de 

sitter vid en dator, och att hållningen förvärrades ytterligare efter 15-25 minuters 

datoranvändande. Den bristande hållningen gav besvär, men det var oklart om besvären 

uppkom pga. stillasittandet i sig eller pga. den sittande positionen vid datorn (Breen, Pyper, 

Rusk & Dockrell, 2007). I en annan studie visades att datoranvändandet var relaterat till 

besvär i nacke/axlar och sittande position. Bland 14-åriga ungdomar som hade besvär i 

nacke/axlar sågs en ökad flektion i nacke och bröstrygg vid användande av dator. Det kunde 

även ses att ju mer tid ungdomarna spenderade framför en dator, desto mer flekterad nacke 

och rygg hade de (Straker et al., 2006). Även mobilanvändande har setts ge en ökad flektion i 

nacken, såväl i sittande som i stående (Lee, Kang, & Shin, 2014). 
 

Hållningen har alltså betydelse för en smärtfri nacke. Vid arbete vid en dator bör skärmen 

därför vara placerad på bordet rakt framför ansiktet så att nacken hålls rak och blicken något 

sänkt. Bordsytan bör vara i armbågshöjd för att axlarna ska kunna vara sänkta, armarna 

avslappnade intill kroppen, och så att underarmarna kan vila på bordsytan. Avlastning av 

armarna gör att det statiska muskelarbetet för nack- och skuldermuskulaturen minskar 

(Holmström & Moritz, 2007). Rekommendationerna för mobilanvändande är att ha stöd för 

armbågarna och inte sitta med huvudet i en flekterad position för att undvika uppkomst av 

muskuloskeletala besvär (Gustafsson, 2012). 
 

Enligt Holmström & Moritz (2007) är lumbala besvär, ”low back pain” (LBP), ett symtom 

och inte en specifik sjukdom. LBP kan bero på flera olika orsaker, där besvär av 

muskuloskeletal genes är vanligast. McKenzie och May (2003) skriver att LBP kan bero på 

posturalt syndrom. Begreppet definieras som ett smärttillstånd orsakat av långvarig statisk 

belastning av mjuka strukturer, vilket leder till mekanisk stress som utlöser obehag 

(McKenzie & May, 2003, refererad i Womersley och May, 2006).  
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Vad gäller uppkomsten av ländryggssmärta har en studie utförd på ungdomar 10-19 år visat 

att närmre 60% av 3185 tillfrågade ungdomar någon gång i livet haft någon form av 

ryggsmärta, där ländryggssmärta var den vanligaste typen (25%). Den vanligaste orsaken till 

ryggsmärta var långvarigt sittande. Prevalensen för ryggsmärta ökade också med stigande 

ålder för båda könen, men smärtan klassades mestadels som mild (Ayanniyi, Mbada & 

Muolokwu, 2011). I en annan studie utförd av Womersley och May (2006) visades att de 

ungdomar (18-22 år) som hade ryggsmärta satt ner under längre tid utan avbrott (vid dator, 

TV, lektioner, bilkörning och måltid) och hade en mer flekterad hållning, jämfört med de 

ungdomar i kontrollgruppen som inte hade någon ryggsmärta. De ungdomar som inte hade 

ryggsmärta spenderade något mer tid (men inte signifikant) åt promenader och 

sportaktiviteter, jämfört med de som hade ryggsmärta (Womersley & May, 2006). I 

västvärlden är LBP också vanligt där ca 80% av befolkningen någon gång i livet drabbas av 

detta, där 90% av dessa tillfrisknar spontant inom tre månader (Holmström & Moritz, 2007). 

Dock har det visats i en review-artikel att sittande arbete inte är statistiskt signifikant positivt 

associerat med LBP (Hartvigsen, Leboeuf-Yde, Lings & Corder, 2000).  
 

En studie visade att ungdomar i åldrarna 12-15 år som inte är fysiskt aktiva löper större risk 

att drabbas av dator- och mobilrelaterade muskuloskeletala besvär, jämfört med de ungdomar 

som utför någon fysisk aktivitet (Palmer, Ciccarelli, Falkmer & Parsons, 2014). Hos barn 7-

15 år har det visats att de barn som inte utför någon sport alls, har en högre förekomst av 

bristande hållning jämfört med barn som är regelbundet aktiva. Hos barn med bristande 

hållning sågs protraherade axlar, ökad lumbal lordos och kyfotisk rygg (Kratenová, 

Zejglicová, Malý & Filipová, 2007). 
 

Enligt Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet och Svenska Läkaresällskapet (2011) har fysisk 

aktivitet flera positiva hälsoeffekter, tex. att bevara eller förbättra fysisk kapacitet, minska 

risken för kroniska sjukdomar, samt att öka livslängden. Regelbunden fysisk aktivitet kan 

även leda till ökad muskelstyrka, ökad hållfasthet och förbättrad funktion i ledband, senor och 

leder, samt förbättrad kondition och muskeluthållighet (Höök, 2001). Fysisk aktivitet innebär 

aktiviteter så som motion/fysisk träning, idrott, friluftsliv eller vardagsaktiviteter tex. 

promenad och cykling. För vuxna från 18 år och uppåt rekommenderas fysisk aktivitet i 

sammanlagt minst 150 minuter med en minst måttlig intensitet per vecka. Måttlig intensitet 

innebär en ökning av puls och andning. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter i 
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veckan. Hög intensitet innebär en markant ökning av puls och andning. Måttlig och hög 

intensitetsnivå kan kombineras. Tiden för aktivitet bör spridas över veckodagarna, men ett 

pass bör vara i minst 10 minuter per träningstillfälle. Fysisk aktivitet för att öka 

muskelstyrkan bör utföras minst två gånger i veckan. Även om rekommendationerna för 

fysisk aktivitet uppnås, bör långvarigt sittande undvikas genom att ta korta pauser med någon 

form av muskelaktivitet under några minuter. Detta är särskilt viktigt inom stillasittande 

arbeten eller för personer som sitter mycket på fritiden (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet 

och Svenska Läkaresällskapet, 2011). Enligt Canadian Society for Exercise Physiology 

(2014) är rekommendationerna för ungdomar 12-17 år att inte överstiga två timmars 

skärmaktiviteter (tex. TV, dator, elektroniska spel) per dag. 
 

Besvär i nacke/axlar och ländrygg relaterat till dator- och mobilanvändande är idag ett aktuellt 

och omtalat ämne. Forskning visar på att det finns ett samband mellan ungdomars dator- och 

mobilanvändande och muskuloskeletala besvär (Hakala et al., 2012). Ergonomisk rådgivning 

är en viktig del för att undvika besvär i nacke och rygg (Holmström & Moritz, 2007). 

Fysioterapeuter har kunskaper om just ergonomi. De har även kunskap om fysisk aktivitet och 

arbetar hälsofrämjande med att förebygga och rehabilitera skador (Fysioterapeuterna, 2014). 

Idag finns det inga fysioterapeuter anställda på gymnasieskolorna i Sverige (J. Lundqvist, 

personlig kommunikation, 21 oktober 2014). Det fysioterapeuter skulle kunna hjälpa eleverna 

med i skolan är att identifiera risksituationer och ge ergonomisk rådgivning för dator- och 

mobilanvändande. Det fysioterapeuter även kan göra för eleverna är att främja hälsa och 

fysisk aktivitet. På detta sätt skulle besvär kunna minskas och förebyggas. För att veta om 

fysioterapeutiska resurser behövs, behöver elevers arbetssituation i skolorna undersökas.  
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Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga besvär i nacke/axlar och ländrygg som är relaterat till 

dator- och mobilanvändande hos elever på ett gymnasium i årskurs tre i Norrbotten. 

Frågeställningar 

1. Hur mycket tid spenderar gymnasieeleverna dagligen vid en dator respektive en 

mobil? 

2. Hur vanligt är det med nack/axel- och ländryggsbesvär, samt efter hur många timmar 

uppkommer första symtom på besvär vid användande av dator respektive mobil? 

3. Hur ser förekomsten ut av besvär från nacke/axlar och ländrygg för de fysiskt aktiva 

respektive de icke fysiskt aktiva?  

4. Hur mycket sitter gymnasieeleverna i genomsnitt per dag och hur ser stillasittandets 

relation ut till besvär? 

5. Har gymnasieeleverna fått ergonomisk instruktion om hur de ska använda dator 

respektive mobil för att undvika uppkomst av muskuloskeletala besvär, och i så fall 

vad för instruktion och av vem?  

6. Upplever gymnasieeleverna att det finns ett samband mellan nack/axel- och 

ländryggsbesvär och dator- och mobilanvändande? 
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Metod och material 

Mätmetoder 

För att uppnå syftet genomfördes en kvantitativ tvärsnittsstudie i form av en 

enkätundersökning. Enkäten inleddes med frågor om bakgrundsvariabler såsom kön, ålder 

och programinriktning (bilaga 1). I övrigt handlade frågorna om bland annat fysisk 

aktivitetsnivå, dator- och mobilanvändande och aktuella besvär. Enkäten var formulerad av 

författarna själva där inspiration till frågorna togs från andra studiers enkätformulär. I enkäten 

fanns ett försättsblad innehållande ett informationsbrev till eleverna angående deras 

deltagande som de fick behålla. Enkäten tog ca 10 minuter att fylla i.  

 
Försökspersoner 

Deltagarna i studien var elever som fyllt 16 år och som gick i årskurs tre på en gymnasieskola 

i Norrbotten. Fyra klasser medverkade i studien. I samråd med ansvariga rektorer bestämdes 

att två teknikklasser, en klass för barn och fritid, och en klass för vård och omsorg skulle 

delta. Könsfördelningen önskades vara relativt lika. Väl på plats gick det inte att genomföra 

enkätundersökningen på den planerade klassen för vård och omsorg pga. för hög frånvaro av 

elever. Istället genomfördes undersökningen på en klass för estet med mediainriktning. 

Totalt deltog 78 elever, varav 62 elever inkluderades (79%) och 16 elever exkluderades (21%) 

pga. skada/sjukdom i nacke/axlar och/eller ländrygg. Åldersspannet för de inkluderade var 

17-19 år. Fördelning av kön och inriktning, se tabell 1.  

 

Inklusionskriterier: Elever som gick på gymnasiet i tredje årskurs och minst fyllda 16 år. 

Exklusionskriterier: Elever som upplevde nack/axel- och/eller ländryggsbesvär som 

uppkommit pga. annan orsak (skada eller sjukdom).  
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Tabell 1. Bakgrundsdata. 
 

Teknik Barn och fritid Estet media 

Man (n= 42) 32 (86%) 5 (38%) 5 (42%) 

Kvinna (n= 20) 5 (14%) 8 (62%) 7 (58%) 

Totalt (n=62) 37 (60%) 13 (21%) 12 (19%) 

 

Procedur 

Innan den riktiga enkätundersökningen genomfördes, genomgick enkäten en testomgång där 

ett antal oberoende personer fick svara på enkäten. Detta för att säkerställa att frågorna i 

enkäten var lättförståeliga och inte kunde misstolkas. Efter testomgången reviderades enkäten, 

då vissa frågor ändrades och någon fråga lades till.  

För genomförandet av den riktiga enkätundersökningen kontaktades ansvariga rektorer på en 

gymnasieskola i Norrbotten. Ett informationsbrev (bilaga 2) skickades till vardera rektor 

innehållande information om enkätens genomförande. Genomförandet av 

enkätundersökningen blev påskriven och godkänd av rektorerna. På plats gavs muntlig 

information till eleverna angående enkätundersökningens genomförande. Därefter delades ett 

skriftligt informationsbrev (bilaga 3) ut tillsammans med enkäterna (bilaga 1). Totalt delades 

78 enkäter ut, varav 78 fylldes i, vilket gav en svarsfrekvens på 100%. 
 

Dataanalys 

Insamlad data överfördes till ett Excel-program där analys skedde, variabler kodades och 

registrerades. Data analyserades deskriptivt där andelar i procent räknades ut för vardera 

enkätfråga. Frågor som inte blev besvarade, som inte uppfattades korrekt eller som inte gav 

ett trovärdigt svar, exkluderades. Därför varierade det totala antalet över eleverna för de olika 

frågorna. På frågor där eleverna svarat med flera alternativ, lades ytterligare ett 

kodningsnummer till som representerade “svarat med flera alternativ”. 
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Etiska överväganden 

Informationsbrev delades ut till den aktuella valda populationen. Deltagarna i undersökningen 

hade själva rätt att bestämma över sin medverkan och hade när som helst möjlighet att avsluta 

deltagandet utan en förklaring. Frågorna var formulerade så att de var lättförståeliga och så att 

de inte skulle uppfattas som kränkande eller obehagliga. Det var även frivilligt att svara på 

alla frågor. Allt sekretessbelagt material hanterades konfidentiellt (Medicinska 

forskningsrådets nämnd för forskningsetik, 2003). Riskerna gällande medverkan ansågs vara 

ringa. Nyttan med studien var att besvär i nacke/axlar och ländrygg relaterat till användandet 

av dator/mobil kartlades hos elever, och därmed gav vetskap om hur pass vanligt 

förekommande besvären var. Med hjälp av det skulle eventuella åtgärder kunna diskuteras i 

framtiden om huruvida besvär kan förebyggas, för forskning tyder på att det är ett växande 

problem bland dagens ungdomar (Hakala et al., 2006). Undersökningen kan också eventuellt 

ha gjort eleverna mer medvetna om vad dator- och mobilrelaterade aktiviteter kan leda till för 

besvär. 
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Resultat 

Tid spenderad vid dator och mobil 

Resultatet visade att samtliga inkluderade elever (n=62) spenderade tid dagligen vid en dator, 

där flest elever (56%) spenderade 1-3 timmar per dag. 11% spenderade mer än fem timmar 

per dag vid en dator. Alla elever, förutom en, använde mobiltelefon. De flesta eleverna (48%) 

använde en mobil i 1-3 timmar per dag, och 10% av eleverna mer än fem timmar per dag. 

(figur 1) 

 

 

Figur 1. Tid för användandet av dator och mobil per dag. 
 

Förekomst av nack/axel- och ländryggsbesvär 

50% av eleverna som använde dator (n=60) hade någon form av besvär, då 32% upplevde sig 

ha besvär i nacke/axlar, 5% i ländrygg, och 13% i både nacke/axlar och ländrygg i samband 

med datoranvändandet. Av de elever som använde mobiltelefon (n=59) uppgav sig 27% ha 

besvär i samband med mobilanvändandet, där de flesta upplevde sig ha besvär i nacke/axlar 

(88%), 6% i ländrygg, och 6% i både nacke/axlar och ländrygg. 
 

Av de som uppgav sig ha besvär i samband med datoranvändandet (n=29), uppkom besvären 

först efter två timmar hos 31%, och först efter mer än fem timmar hos 24%. Av de som 

uppgav sig ha besvär i samband med mobilanvändande (n=16), uppkom besvär först redan 

efter en timme hos 44%. (figur 2) 
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Figur 2. Tid för smärtuppkomst vid dator- och mobilanvändande.  
 

Fysisk aktivitet och dess relation till besvär 

74% av samtliga elever (n=62) uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet enligt 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet och Svenska läkaresällskapet (2011), dvs. varit fysiskt 

aktiva minst tre timmar under en vecka. 48% var aktiva mer än fyra timmar i veckan. 10% av 

eleverna uppnådde inte rekommendationerna då de var aktiva mindre än en timme i veckan. 

16% var aktiva 1-2 timmar per vecka och kunde inte klargöras för om de uppnådde 

rekommendationerna eller inte.  
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Av eleverna som var stillasittande 1-4 timmar per dag hade 20% besvär i någon kroppsdel, 

och av de som var stillasittande 13-16 timmar per dag hade 80% besvär i någon kroppsdel. 

Besvär i någon kroppsdel hade hos eleverna uppkommit i samband med antingen dator- eller 

mobilanvändande. (figur 3) 
 

 

Figur 3. Tid för stillasittande och dess relation till besvär.  
 

Ergonomisk instruktion 

58% av samtliga elever (n=62) hade fått instruktion om hur de kan undvika besvär när de 

använder en dator. De mest förekommande källorna för instruktioner var media, skola och 

familj. Av de elever som fått instruktion hade 31% fått instruktion om att anpassa bänken, 8% 

om att ta en paus, och 56% hade fått båda instruktionerna. 5% hade fått andra instruktioner 

om att bland annat hålla ryggen upprätt. 
 

16% av samtliga elever (n=62) hade fått instruktion om hur de kan undvika besvär när de 

använder en mobil. De mest förekommande källorna för instruktioner var familj, media och 

vänner. Av de elever som fått instruktion hade 40% fått instruktion om att lyfta upp mobilen i 

en högre position och räta upp nacken, 20% om att ta en paus, och 40% hade fått båda 

instruktionerna.  
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Upplevelse av samband mellan dator- och mobilanvändande och besvär 

70% av samtliga elever (n=60) såg ett samband mellan dator- och/eller mobilanvändande, och 

besvär i nacke/axlar och/eller ländrygg. (figur 4) 
 

 

Figur 4. Elevernas upplevelse av samband mellan dator- och mobilanvändande och besvär.  

  

70%	  

30%	  



	   17	  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Inför enkätundersökningen valdes gymnasieelever i årskurs tre för att garantera att de var över 

16 år, så att eleverna själva kunde välja om de ville delta i studien utan föräldrars 

godkännande.  
 

Det visade sig vara bra att enkäten genomgick en testomgång, så frågor kunde revideras då 

vissa frågor faktiskt missuppfattades och behövde ändras. Det var till en fördel då enkäten 

förbättrades. Däremot utfördes ingen dataanalys av testenkäten, vilket ledde till att frågan för 

fysisk aktivitet blev svår att analysera. Detta pga. att de elever som valt alternativet 1-2 

timmar inte kunde klargöras för om de var fysiskt aktiva eller inte enligt angivna 

rekommendationer. Rekommendationerna för fysisk aktivitet per vecka enligt 

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet och Svenska Läkaresällskapet (2011) är 150 minuter på 

minst måttlig intensitet eller 75 minuter på hög intensitet. Hade eleverna tränat på måttlig 

intensitet 1-2 timmar hade de inte uppnått rekommendationerna, medan om de tränat på hög 

intensitet hade de uppnått dem. Eftersom frågan inte svarade på om eleverna tränat på en 

måttlig eller hög intensitet, gick det därför inte att klargöra för om de som svarat 1-2 timmar 

uppnådde rekommendationerna eller inte. Istället skulle svarsalternativen på frågan ha 

utformats efter tid som stämde överens med tiden för rekommendationerna.  
 

Att enkäten delades ut på plats, visades vara till stor fördel eftersom det gav en svarsfrekvens 

på 100%. Fördelarna var att om eleverna hade frågor gällande enkäten kunde dessa besvaras 

direkt på plats, information kunde ges muntligt och förtydliga informationsbrevet, samt att 

enkäterna tidseffektivt kunde samlas in direkt på plats. Hade enkäten istället delats ut 

elektroniskt tex. via mail, hade datainsamlingen förmodligen tagit betydligt längre tid och 

säkerligen inte gett en lika hög svarsfrekvens. Vad gällde etiska aspekter kunde 

enkätutdelningen på plats dock ha fått eleverna att uppleva det som svårare att tacka nej till att 

delta i enkätundersökningen.  
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Resultatdiskussion 

Enkätundersökningen visade att 50% av gymnasieeleverna hade någon form av besvär i 

samband med datoranvändande i nacke/axlar och/eller ländrygg. En annan studie som studerat 

besvär relaterat till enbart datoranvändande var Skemiene et al. (2012) som såg att 72% av 

ungdomarna hade muskuloskeletala besvär i någon eller flera kroppsdelar så som nacke/axlar, 

rygg och/eller handleder. Varför Skemiene et al. (2012) fick en högre siffra, kan ha berott på 

att majoriteten av ungdomarna (ca 45%) spenderade mer tid vid datorn (2-4 tim), jämfört med 

gymnasieeleverna i enkätundersökningen (1-3 tim). Den högre siffran kan även tänkas berott 

på att Skemiene et al. (2012) studerade muskuloskeletala besvär i fler kroppsdelar.  
 

I enkätundersökningen påvisades att muskuloskeletala besvär som uppkommit efter 

datoranvändande var främst förekommande i nacke/axlar, och minst förekommande i 

ländryggen. Det är resultat som även påvisats i andra studier (Hakala et al., 2006; Hakala et 

al., 2010; Hakala et al., 2012). Chi Hong Siu et al. (2009) visade också att besvär i 

nacke/axlar var främst förekommande.  
 

Resultatet gällande gymnasieelever som hade besvär i samband med mobilanvändande (27%) 

i enkätundersökningen stämde inte överens med studien av Berolo et al. (2011) som påvisade 

att hela 84% av deltagarna hade besvär i någon kroppsdel i samband med mobilanvändande. 

Medelvärdet som där spenderades vid en mobiltelefon var närmre fem timmar per dag, medan 

de flesta (48%) av gymnasieeleverna spenderade 1-3 timmar per dag. Därmed kunde 

slutsatsen dras om att det inte är oväntat att deltagarna i studien av Berolo et al. (2011) hade 

en högre andel personer med besvär, jämfört med vår enkätundersökning. Gemensamt för 

både enkätundersökningen och studien av Berolo et al. (2011) var att besvär var vanligast 

lokaliserat i området för nacke/axlar i samband med mobilanvändande.  

 

Flest elever upplevde första symtom i samband med datoranvändande först efter två timmar 

eller efter mer än fem timmar, vilket var liknande med studien av Skemiene et al. (2012) som 

visade att symtom vanligtvis uppkom i samband med datoranvändande efter 2-4 timmar. Flera 

studier har också sett att datoranvändande över två timmar ökar risken för uppkomst av 

smärta i flera olika anatomiska strukturer (Hakala et al., 2006; Hakala et al., 2012; Skemiene 

et al., 2012), vilket därför kan förklara varför så pass många gymnasieelever fick besvär efter 

två timmar.  
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Att symtom framför allt uppkom vid just två timmar eller vid mer än fem timmar hos 

eleverna, kan tänkas vara kopplat till tröskelvärdet för uppkomst av besvär i nack- och skuldra 

och ländrygg presenterat av Hakala et al. (2006). Tröskelvärdet för besvärsuppkomst för 

nack- och skuldror var 2-3 timmar och för ländrygg vid överstigande av fem timmar (Hakala 

et al., 2006). Detta väckte tankar om att de elever som svarade att besvär uppkommit vid två 

timmar skulle kunna vara de elever som upplevde besvär i nacke/axlar, och de som svarade 

mer än fem timmar skulle kunna vara de som upplevde besvär i ländrygg. Slutsatsen skulle i 

och med detta kunna dras om att besvär i nacke/axlar uppkommer tidigare i samband med 

datoranvändande än vad ländryggsbesvär gör.  
 

Resultatet visade på att hela 74% av samtliga gymnasieelever uppnådde rekommendationerna 

för fysisk aktivitet, vilket av författarna ansågs vara en god andel. De gymnasieelever som 

uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet visades ha mindre besvär i någon 

kroppsdel i samband med datoranvändande, jämfört med de som inte uppnådde 

rekommendationerna. Detta är inte oväntat då det finns en studie som visat på att ungdomar 

som är fysiskt aktiva löper mindre risk att drabbas av muskuloskeletala problem i samband 

med dator- och mobilanvändande, jämfört med de som är icke fysiskt aktiva (Palmer et al., 

2014). Även Womersley och May (2006) visade att de ungdomar som inte hade ryggsmärta 

spenderade något mer tid åt fysisk aktivitet, jämfört med de som hade ryggsmärta. Vad gällde 

mobilanvändande hade däremot de gymnasieelever i enkätundersökningen som inte uppnådde 

rekommendationerna inga besvär, medan de som uppnådde dem hade besvär i någon 

kroppsdel. Trots det påvisade resultatet, kunde inga riktiga slutsatser dras huruvida fysiskt 

aktiva har mer eller mindre besvär jämfört med de som är icke fysiskt aktiva. Detta eftersom 

ett så pass få antal elever visade sig vara icke fysiskt aktiva, vilket gjorde att den gruppen blev 

betydligt mindre i förhållande till gruppen för fysiskt aktiva. 
 

Enkätundersökningen visade att de gymnasieelever som var stillasittande 1-4 timmar per dag 

hade mindre besvär jämfört med de som var stillasittande 13-16 timmar per dag. Därför kan 

det tänkas vara så att ju längre tid eleverna är stillasittande per dag, desto mer besvär har de. 

Enligt Canadian Society for Exercise Physiology (2014) är rekommendationerna för 

ungdomar 12-17 år att inte överstiga två timmars skärmaktiviteter (tex. TV, dator, 

elektroniska spel) per dag. Rekommendationerna anses enligt författarna vara relevanta då 

flera studier påvisat att datoranvändande över just två timmar ökar risken för uppkomst av 

smärta i flera olika anatomiska strukturer (Hakala et al., 2006; Hakala et al., 2012; Skemiene 
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et al., 2012). Ayanniyi et al. (2011) visade att uppkomsten av ryggsmärta (där 

ländryggssmärta var vanligast förekommande) hos ungdomar vanligtvis berodde på långvarigt 

sittande, medan Hartvigsen et al. (2000) i en review-artikel påvisat att sittande arbete inte är 

positivt associerat med ländryggssmärta. I och med att sittande arbete inte var positivt 

associerat med ländryggssmärta och att det var få gymnasieelever som hade ländryggssmärta, 

kan ökningen av besvär i samband med stillasittande då istället tänkas vara associerat till 

besvär i nacke/axlar. Detta stärks då Straker et al. (2006) visade att besvär i nacke/axlar i 

samband med datoranvändande var relaterat till en bristande hållning. Breen et al. (2007) 

visade att barn mellan 9-10 år sitter med en oacceptabel hållning vid datoranvändande och att 

den bristande hållningen gav uppkomst till besvär. Båda Breen et al. (2007) och Straker et al. 

(2006) visade att ju längre tid barnen spenderade vid datorn, desto sämre blev hållningen. 

Varför gymnasieeleverna fick mer besvär ju längre tid de var stillasittande per dag, skulle 

kunna bero på att ju längre tid de sitter, desto sämre hållning får de och därmed mer besvär. 

Detta kan tänkas gälla för både dator- och mobilanvändande, då Lee et al. (2014) sett att även 

mobilanvändandet ger en ökad flektion i nacken. Breen et al. (2007) kunde inte klargöra för 

om besvär uppkom pga. stillasittandet i sig eller pga. den sittande positionen vid datorn. I och 

med detta kunde inga slutsatser dras om uppkomsten av besvär hos gymnasieeleverna i 

enkätundersökningen berodde på stillasittandet eller datoranvändandet i sig.  
 

Resultatet visade att mer än hälften av gymnasieeleverna hade fått någon slags instruktion om 

hur de kan undvika besvär i samband med datoranvändande, vilket inte skiljde sig mycket 

från studien av Hakala et al. (2010) som påvisade att 60-70% av deltagarna hade fått någon 

slags instruktion. Både gymnasieeleverna och deltagarna i studien av Hakala et al. (2010) 

hade fått instruktioner om att anpassa stol, bänk och skärm, samt att ta pauser. De vanligaste 

och minst vanligaste förekommande källorna hos eleverna var samma som i studien av 

Hakala et al. (2010), som visade att de mest förekommande källorna var skolan och familj, 

och de minst förekommande var vänner och sjukvård.  
 

Vad gällde mobilanvändande var det få gymnasieelever som fått instruktioner för hur de kan 

undvika uppkomst av besvär i samband med användandet. Enligt författarna saknades det 

andra studier som studerat hur många ungdomar som blivit ergonomiskt instruerade för att 

undvika muskuloskeletala besvär i samband med mobilanvändande. Däremot fanns en studie 

innehållande ergonomiska rekommendationer för hur besvär i samband med 

mobilanvändande kan undvikas (Gustafsson, 2012). Varför det kan tänkas finnas så pass lite 
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forskning angående mobilanvändandet och ergonomisk instruktion, kan vara för att det är ett 

så pass nytt och ostuderat område.  
 

Resultatet visade att en stor andel av gymnasieeleverna var fysiskt aktiva och att många såg 

ett samband mellan användande och besvärsuppkomst, men ändå hade hälften av eleverna 

besvär i någon kroppsdel i samband med datoranvändande. Däremot sågs att besvär i 

samband med mobilanvändande var låg. Ungefär hälften av eleverna hade aldrig fått någon 

ergonomisk instruktion för datoranvändande, därför kan det vara till fördel för skolorna att ta 

del av fysioterapeutiska kunskaper. Fysioterapeuter kan se över elevernas arbetssituation och 

på så sätt identifiera risksituationer och ge ergonomisk rådgivning för dator- och 

mobilanvändande. Det är även viktigt att ge eleverna information om vikten av att inte vara 

stillasittande under för lång tid utan avbrott. På detta sätt skulle besvär kunna minskas och 

förebyggas, samt ge gymnasieeleverna en förbättrad arbetssituation i skolan. 
 

Konklusion 

Alla gymnasieelever spenderade tid dagligen vid en dator, och alla förutom en elev 

spenderade tid dagligen vid en mobil. I samband med användande sågs att besvär i 

nacke/axlar var vanligast förekommande vid både dator- och mobilanvändande, jämfört med 

ländryggsbesvär. För stillasittande sågs att ju längre tid eleverna satt, desto mer besvär hade 

de. Det kunde inte avgöras om besvärsuppkomsten berodde på stillasittandet i sig eller pga. 

den sittande positionen vid datorn, men det kunde ses att tiden som spenderades vid 

dator/mobil hade betydelse för uppkomsten av besvär. En stor andel av gymnasieeleverna var 

fysiskt aktiva och många såg ett samband mellan användande och besvärsuppkomst, men 

ändå hade hälften av eleverna besvär i någon kroppsdel i samband med datoranvändande. 

Däremot sågs att besvär i samband med mobilanvändande var låg.  
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Bilaga 1 

Frågeformulär 

1. Jag är… 

☐ man  ☐ kvinna 

 

2. Hur gammal är du? …...... år 

 

3. Vilket gymnasieprogram läser du? 

☐ vård och omsorg   ☐ barn och fritid 

☐ teknik   ☐ annat…………………………………. 
 

4. Hur många timmar i veckan lägger du på fysisk aktivitet som är minst måttligt 

ansträngande? Måttligt ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs 

som arbetsamma och får dig att andas något kraftigare än normalt, allt från raska 

promenader till ansträngande löpning. Tänk enbart på de aktiviteter som du utfört 

under minst 10 minuter i sträck. 

☐ 0 timmar   ☐ 3-4 timmar 

☐ mindre än 1 timme  ☐ mer än 4 timmar 

☐ 1-2 timmar 

 

5. Har du i dagsläget ont i rygg och/eller nacke/axlar pga. någon sjukdom eller skada? 

☐ ja ☐ nej 
 

6. Hur mycket tid, i genomsnitt, spenderar du dagligen vid en dator (laptop, stationär)? 

☐ 0 timmar   ☐ 4-5 timmar 

☐ mindre än 1 timme  ☐ mer än 5 timmar 

☐ 1-3 timmar



7. Hur mycket tid, i genomsnitt, spenderar du dagligen vid en mobiltelefon? 

☐ 0 timmar   ☐ 4-5 timmar 

☐ mindre än 1 timme  ☐ mer än 5 timmar 

☐ 1-3 timmar 

 

8. Har du upplevt smärtor, värk eller obehag efter att du använt en dator i någon av 

följande kroppsdelar? (flera alternativ kan väljas) 

☐ nacke/axlar 

☐ ländrygg 

☐ upplever inga besvär i nacke/axlar eller ländrygg 

 

9. Om du upplever besvär, efter hur lång tid av användande av dator uppkommer 

besvären? 

☐ 1 timme   ☐ 4 timmar 

☐ 2 timmar   ☐ efter mer än 5 timmar 

☐ 3 timmar 

 

10. Har du upplevt smärtor, värk eller obehag efter att du använt en mobil i någon av 

följande kroppsdelar? (flera alternativ kan väljas) 

☐ nacke/axlar 

☐ ländrygg 

☐ upplever inga besvär i nacke/axlar eller ländrygg 

 

11. Om du upplever besvär, efter hur lång tid av användande av mobil uppkommer 

besvären? 

☐ 1 timme   ☐ 4 timmar 

☐ 2 timmar   ☐ efter mer än 5 timmar 

☐ 3 timmar 

 

12. A. Har du någon gång blivit instruerad till hur du kan undvika besvär när du 

använder dator? 

☐ ja ☐ nej 



12. B. Om du blivit instruerad, av vem blev du instruerad? 

☐ skolan  ☐ familj  ☐ media 

☐ sjukvården  ☐ vänner   ☐ annat................................... 
 

12. C. Vad för information fick du då? 

☐ att anpassa bänken, stolen, skärmen i en korrekt position 

☐ att ta en paus och göra något annat en stund 

☐ annat………………………………………………………………………….. 
 

13. A. Har du någon gång blivit instruerad till hur du kan undvika besvär när du 

använder mobil? 

☐ ja ☐ nej 
 

13. B. Om du blivit instruerad, av vem blev du instruerad? 

☐ skolan  ☐ familj  ☐ media 

☐ sjukvården  ☐ vänner   ☐ annat................................... 
 

13. C. Vad för information fick du då? 

☐ att lyfta upp mobilen i en högre position och räta upp nacken 

☐ att ta en paus och göra något annat en stund 

☐ annat………………………………………………………………………….. 
 

14. Ser du ett samband mellan mobil- och/eller datoranvändande och besvär i 

nacke/axlar och/eller ländrygg? 

☐ ja ☐ nej 
 

15. Denna sista fråga handlar om den tid som du spenderat sittande i samband med 

arbete eller studier, i hemmet och på din fritid. Exempelvis tid vid skrivbordet, hemma 

hos vänner eller i TV-soffan. Hur mycket tid i genomsnitt uppskattar du att du 

spenderar sittandes under en dag? 

____ timmar ___ minuter 

 



Bilaga 2 

Förfrågan om medverkan i examensarbete 

Informationen nedan riktar sig till ansvarig rektor för elever i årskurs tre på ett gymnasium i 

Norrbotten. Vi vill med detta informationsbrev få rektorns godkännande att få gå ut i klasser 

för att ge elever en förfrågan om att medverka i vår enkätundersökning till vårt examensarbete 

vid fysioterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet. 
 

Användandet av mobiltelefoner och datorer har under de senaste åren ökat bland ungdomar, 

vilket har medfört att besvär i nacke och rygg har blivit allt vanligare bland dessa personer. 

Syftet med enkätundersökningen är att kartlägga besvär i nacke/axlar och ländrygg som är 

relaterat till mobil- och datoranvändande hos ungdomar på ett gymnasium i Norrbotten. 

Genom att kartlägga problemet kan behovet av fysioterapeutiska insatser på gymnasieskolan 

fastställas så att de ökande nack- och ryggbesvären hos ungdomar kan motverkas. 
 

Med rektorns godkännande kommer enkätundersökningen att genomföras på elever i två 

klasser i årskurs tre. Tid för enkätundersökningen planeras i samråd med respektive lärare och 

sker under skoldagen. Enkäten beräknas ta ca 10 minuter att fylla i, och kommer att fyllas i 

och samlas in igen på plats. Innan påbörjad medverkan i studien kommer eleverna informeras 

att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta utan att ange orsak. Svaren 

kommer att behandlas konfidentiellt. 
 

 

 

Ansvariga för studien: 

Hanna Karlsson    Josefin Pettersson 

Studerande fysioterapeutprogrammet   Studerande fysioterapeutprogrammet 

Luleå tekniska universitet    Luleå tekniska universitet 

Tel: 073-3097505   Tel: 073-6641633 

E-post: ahaako-1@student.ltu.se   E-post: petjos-1@student.ltu.se 

 



Handledare: 

Katarina Mikaelsson 

Universitetslektor, Leg sjukgymnast 

Avdelningen för hälsa och rehabilitering 

Luleå tekniska universitet 

971 87 Luleå 

0920-491000 

 

Underskrift intygar rektorns godkännande att enkätundersökningen får genomföras i 

två klasser i årskurs tre: 

 

________________________ 

Datum, ort 

________________________  _______________________ 

Underskrift    Namnförtydligande 



Bilaga 3 

Förfrågan om medverkan i examensarbete 
Denna information riktar sig till Dig som går tredje året på gymnasiet. Vi vill med denna 

information tillfråga Dig om Du är intresserad av att delta i vår enkätundersökning. 

Syftet med enkätundersökningen är att kartlägga besvär i nacke/axlar och ländrygg som är 

relaterat till mobil- och datoranvändande hos ungdomar på ett gymnasium i Norrbotten. Detta 

eftersom att användandet av mobiltelefoner och datorer under de senaste åren ökat bland 

ungdomar, vilket har medfört att besvär i nacke/axlar och rygg har blivit allt vanligare i denna 

åldersgrupp. 

Om Du är intresserad att delta i enkätundersökningen fyller Du i enkäten som följer. Lämnar 

Du in enkäten ifylld har Du godkänt Din medverkan. Vill Du inte medverka lämnar Du in 

enkäten blank. Enkäten beräknas att ta ca 10 minuter att fylla i. Deltagandet är frivilligt och 

Du kan när som helst avbryta utan att ange orsak. Dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt. 

 

Spara detta första blad ifall Du vill kontakta ansvariga vid eventuella frågor eller 

funderingar kring studien. 

 

Ansvariga för studien är: 

Hanna Karlsson   Josefin Pettersson 

Studerande fysioterapeutprogrammet  Studerande fysioterapeutprogrammet 

Luleå tekniska universitet   Luleå tekniska universitet 

Tel: 073-3097505   Tel: 073-6641633 

E-post: ahaako-1@student.ltu.se  E-post: petjos-1@student.ltu.se 

Handledare: 

Katarina Mikaelsson 

Universitetslektor, Leg sjukgymnast 

Avdelningen för hälsa och rehabilitering 

Luleå tekniska universitet 

971 87 Luleå 

Tel: 0920-491000 

 


