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Abstrakt 
Bakgrund: Fysisk aktivitet är viktigt för en hälsosam livsstil där ungdomar 

rekommenderas ha en högre fysisk aktivitet än vuxna. Stillasittande kan bidra till en 

ökad risk för allvarliga sjukdomstillstånd. Ungdomars skärmtid har ökat och likaså 

rapporterades en ökning av somatiska besvär. En ökad ohälsa bland ungdomar har 

rapporterats i Norrbotten vilket lett till ett utredande projekt inom ämnet som ligger 

till grund för studien. Syfte: Syftet med studien var att undersöka relationen mellan 

aktivt deltagande på idrottslektioner, motion på fritid och stillasittande i form av 

skärmtid med upplevda somatiska besvär hos gymnasieelever i Norrbotten. Metod: 

Genom en sekundäranalys av tidigare insamlad data, från enkäter besvarade av 

gymnasieelever i Norrbotten, har relationer mellan utvalda variabler undersökt. 

Analys av den deskriptiva statistiken har gjorts genom korstabeller. Resultat: Nästan 

nio av tio elever, 87 %, deltar alltid aktivt på idrottslektionerna och 67 % av dem har 

aldrig eller sällan huvudvärk. Varannan elev som deltar någon gång per månad eller 

sällan/aldrig på idrottslektionerna har ofta eller alltid värk i rygg/nacke/axlar. Var 

fjärde elev som har mer än sex timmar skärmtid om dagen anger att de ofta har värk i 

rygg/nacke/axlar. Konklusion: Majoriteten av deltagarna har angett att de är fysiskt 

aktiva och har låg förekomst av somatiska besvär. Dock finns det utstickande siffror 

som talar för en visuell linjär relation mellan en lägre nivå av fysisk aktivitet 

alternativt längre skärmtid och högre förekomst av somatiska besvär. 
 

 

Nyckelord: Idrottslektioner, motion, skärmtid, somatiska besvär, ungdomar. 
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1. Bakgrund  

1.1 Fysisk aktivitet 

Det är allmänt känt att fysisk aktivitet är en hörnsten för en hälsosam livsstil. All 

rörelse av kroppen som ökar energiomsättningen räknas enligt Folkhälsomyndigheten 

som fysisk aktivitet, vilken har en stor påverkan på vår hälsa som både 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande (1). För barn och ungdomar i åldrarna  

5-17 år har fysisk aktivitet också visat sig ha stora hälsofördelar med ett positivt 

linjärt förhållande mellan fysisk aktivitet och större hälsoeffekter (2). Fysisk aktivitet 

har även visat stark evidens för muskeloskeletala vinster, så som ökad muskelstyrka, 

bentäthet och kardiovaskulär kapacitet (3).  

 

1.2 Rekommendationer för fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet bör enligt Världshälsoorganisationen WHO utövas dagligen med 

måttlig till hög aktivitetsnivå minst 30 minuter för vuxna, respektive 60 minuter för 

barn och ungdomar i ålder 5-17 år. För att stärka skelett och muskulatur 

rekommenderas, utöver den fysiska aktiviteten, belastande träning för dessa strukturer 

minst tre gånger i veckan (4). För ungdomar i riskgrupper, så som fetma och högt 

blodtryck, har även låga nivåer av fysisk aktivitet visat sig ha hälsofrämjande effekter 

(2). Ungdomars levnadsvanor kan ha betydelse för framtida hälsa vilket har setts i 

studier som tittat på stillasittande i unga år och hur detta beteende ofta kvarstår i 

vuxen ålder (5). 

 

1.3 Somatiska besvär 

Det somatiska nervsystemet innefattar enligt Nationalencyklopedin afferenta 

känselimpulser från hud, muskler och senor samt efferenta impulser ut till viljestyrda 

delar av kroppen så som all skelettmuskulatur (6). Somatiska symtom som kan 

uppkomma är exempelvis värk i nacke, rygg, yrsel, huvudvärk och illamående. 

Förekomst av dessa symtom har en negativ inverkan på den dagliga funktionen hos 

människor (7). Ett flertal studier styrker att prevalensen för somatiska besvär så som 

nack- och skuldersmärta samt ländryggssmärta hos ungdomar är vanligt 

förekommande (8-10). Vidare visar andra studier på att besvären under de senaste 

åren har ökat (11,12). Forskare menar att orsaker till den ökade problematiken med 
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nack-, skulder- och ländryggssmärta anses relateras till många olika faktorer så som 

bland annat livsstil, fysisk aktivitet och stillasittande (13,14). Somatiska besvär 

förekommer, i motsats till tidigare nämnda studier, i samband med regelbunden fysisk 

aktivitet, dock var smärtproblematiken i stor utsträckning relaterad till sportskador  

(9,15,16). I denna studie använder författarna begreppet somatiska besvär och syftar 

då till de utvalda besvären huvudvärk samt värk i rygg, nacke och/eller axlar. 
 

1.4 Stillasittande 

Ekblom-Bak och Ekblom menar att stillasittandet har många negativa effekter på vår 

hälsa. De menar att stillasittande innebär inaktivering av de stora musklerna i benen, 

muskulär inaktivitet. Fysisk inaktivitet och stillasittande leder till en ansamling av 

visceral fettmassa som i sin tur påverkar låggradiga inflammatoriska processer i 

kroppen. Dessa processer har i sin tur inverkan på insulinresistans, tumörtillväxt samt 

arterioskleros. Detta kan leda till sjukdomsbesvär som hjärt- och kärlsjukdom, cancer, 

diabetes och depression. Huruvida detta kan generaliseras till barn och ungdomar är 

dock ett ämne som inte är nog beforskat. En faktor som diskuteras är att barn och 

unga inte hunnit utveckla de besvär som är korrelerade med stillasittande och fysisk 

inaktivitet (17). 
 

1.5 Ökad skärmtid och somatiska besvär 

Enligt Folkhälsomyndigheten har andelen ungdomar i Sverige som är fysiskt aktiva 

mer än fyra gånger i veckan ökat under de senaste åren (18). En liknande trend 

presenteras i en tidigare tvärsnittsstudie som jämförde svenska 16-åringar med två 

decenniers mellanrum där ett ökat deltagande i sportaktiviteter sågs samtidigt med en 

ökning av BMI (19). Detta liknas med rapporten från Folkhälsomyndigheten som 

beskriver att ungdomars tid framför TV eller dator har ökat vilket kan betyda att ett 

ökat deltagande i sport inte nödvändigtvis ökar den totala energiförbrukningen då 

stillasittandet ökat i samma takt. Tillsammans med den ökade skärmtiden presenteras 

ökade somatiska besvär där huvudvärk är det mest förekommande följt av ont i 

ryggen hos ungdomar i 15 års ålder. Andelen ungdomar med två eller fler 

förekommande somatiska besvär har ökat markant under de senaste 30 åren. 

Prevalensen av somatiska besvär tenderar generellt att vara större hos flickor än hos 

pojkar. Oroväckande i dessa siffror är ökningen av skärmtid, det vill säga tid framför 
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TV, data, mobil eller surfplatta, och de allt mer förekommande somatiska besvären 

(18), vilket i flera studier visat sig ha ett samband (8,20,21). 
 

1.6 Idrottslektion och motion 

Ämnet idrott och hälsa på gymnasienivå syftar till att eleverna ska utveckla sin 

kroppsliga förmåga och att planera och genomföra rörelseaktiviteter som främjar den 

kroppsliga förmågan. Ämnet ska även utveckla elevernas kunskap om kroppen i 

arbete och livsstilens betydelse för kroppen (22). Fritidsaktivitet för ungdomar 

definieras som all aktivitet som bedrivs utanför skoltid. Engström menar att 

majoriteten av den fysiska aktiviteten som ungdomar utövar sker inom idrottslig 

organiserad fritidsaktivitet (23). Motion och fysisk aktivitet kan innefattas i 

fritidsaktiviteter så som idrottsutövning, promenader eller annan aktiv transport som 

cykling (24).  

 

1.7 Fysioterapeutens roll i skolan 

Fysioterapeutens roll är att främja hälsa genom ett aktivt liv och rörelse. Med en 

vetenskaplig grund ses människan som en helhet med individuella anpassningar av 

fysisk aktivitet i förebyggande och hälsofrämjande syfte (25). Skollagen anger att 

elevhälsan i gymnasieskolan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Inom elevhälsan ska man arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. Professioner som ingår i elevhälsan är skolläkare, skolsköterska, 

psykolog och kurator (26). Fysioterapeuten har idag ingen bestämd roll inom 

elevhälsan och skolan i Sverige. Fysioterapeutens roll i relation till barn och 

ungdomar kan vara att skapa möjlighet och stimulera till fysisk aktivitet oavsett 

funktionsförmåga med sin kunskap om fysisk träning, beteendeförändring, medicinsk 

kompetens vilka tillsammans är faktorer i den hälsofrämjande miljön (27). 

 

1.8 Projektet HEL 

En ökning av psykisk ohälsa har identifierats hos skolungdomar i Norrbotten (28) 

vilket har lett till ett inledande utvecklingsarbete för att hjälpa eleverna till en bättre 

hälsa. Projektet benämns HEL – Hälsa, Elev, Livsstil och syftar till att på kort sikt öka 

närvaron och nå målen i ämnet idrott och hälsa samt att på längre sikt skapa 
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motionsvanor i elevernas vuxna liv (29). En del i detta projekt är att eleverna besvarar 

en enkät som ligger till grund för samtal med skolsköterska. Dessa enkäter utgör data 

till denna studie. Det är en oroväckande utveckling över ungdomars fysiska 

aktivitetsvanor och förekomst av somatiska besvär över de senaste åren. För att 

undersöka om detta kan ha en relation tar studien del av projektets data för analys.  
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2. Syfte 
Syftet med studien var att undersöka relationen mellan aktivt deltagande på 

idrottslektioner, motion på fritid och stillasittande i form av skärmtid med upplevda 

somatiska besvär hos gymnasieelever i Norrbotten. 
 

2.1 Frågeställningar 

• Finns det någon relation mellan aktivt deltagande på idrottslektioner och 

upplevda somatiska besvär? 

• Finns det någon relation mellan antal motionstillfällen på fritiden per vecka 

och upplevda somatiska besvär?  

• Finns det någon relation mellan antal timmar stillasittande i form av skärmtid 

och upplevda somatiska besvär? 

 

3. Material och metod 

3.1 Studiedesign 

Studien är en deskriptiv studie av redan insamlad data från projektet HEL (29). En del 

i detta projekt innehåller enkätundersökningar som ligger till grund för ett hälsosamtal 

med en skolsköterska. Landstinget i Norrbotten inhämtar enkätsvaren för att göra 

sammanställningar av ungdomars hälso- och levnadsvanor. Genom samverkan med 

landstinget i Norrbotten tog denna studie del av svar från insamlade enkäter för att 

besvara studiens syfte.  
 

3.2 Procedur och Urval 

Genom en explorativ sekundäranalys, vilket betyder att redan insamlad data används  

(30), har ungdomars aktiva deltagande på idrottslektioner, motion på fritid, skärmtid 

och upplevda somatiska besvär analyserats. Deltagarna var gymnasieelever på skolor i 

Norrbotten som frivilligt deltagit i en enkätundersökning utformad och utsänd utav 

Norrbottens läns landsting och kommunförbundet Norrbotten. Studien är en 

totalstudie vilket innebär att alla enkäter inkluderats i studien (30). Urvalet av 

deltagare till enkätstudien innefattade alla frivilliga gymnasieelever i årskurs ett i 

Norrbotten och skedde innan uppstart av denna studie vilket gjorde att författarna inte 
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hade något inflytande över urvalet. Under läsåret 2013-2014 var 3144 elever 

registrerade i årskurs ett på gymnasieskolor i Norrbotten. Totalt var det 64 % alltså 

2015 elever som besvarade enkäten varav 53 % (n=1068) var pojkar och 47 % 

(n=947) flickor. Bortfallet kan både bero på val av att inte delta samt av att alla elever 

inte erbjudits hälsosamtal på grund av olika skäl. 
 

3.3 Mätinstrument 

Denna studie har analyserat utvalda frågor från enkäten gällande aktivt deltagande på 

idrottslektioner, motion på fritid, stillasittande i form av skärmtid samt förekomst av 

somatiska besvär i form av huvudvärk och värk i rygg/nacke/axlar under de senaste 

tre månaderna. De utvalda frågorna för att besvara studiens syfte var fråga 11, 12, 13 

och 17 (se bilaga 1). Enkäten i helhet består av 29 frågor indelade i underrubrikerna 

arbetsmiljö, matvanor och fysisk aktivitet, fritid, fysisk och psykisk hälsa, alkohol, 

narkotika och tobak, kroppsutveckling, sex och samlevnad samt framtiden. Enkätens 

frågor var slutna som varieras med dikotoma och rangordnade svarsalternativ där 

deltagarna svarat genom att kryssa i sina svar. Svarsalternativen gör det möjligt att 

rangordna svaren men intervallet mellan de olika svarsalternativen är intermittent  

(31). Variabeln kön är en sakfråga och attityd- och åsiktsfrågor, som dominerar 

enkäten, har svarsalternativ som “aldrig”, “sällan”, “ofta”, eller “alltid” där svaret 

avgörs av personens egen värdering (31). 

 

Skolsköterskor från respektive skolor har dokumenterat enkäternas svar och dess data 

har samlats i en databas administrerad av Norrbottens läns landsting. Enkäten som 

deltagarna besvarade har validerats genom samarbete med statistiker, skolsköterskor 

och projektinvolverad personal från landstinget. Författarna till studien har inte haft 

någon inverkan i skapandet eller revideringen av enkäten.  
 

3.4 Dataanalys  

Genom en analys i Microsoft Excel bearbetades den deskriptiva statistiken genom 

korstabeller och relationen undersöktes mellan olika variabler. Data analyserades 

utifrån valda variabler för att jämföra och diskutera kring dessa. Resultatet presenteras 

med hjälp av text, figurer och tabeller. Trost menar att en omräkning till procenttal i 

tabellerna gör jämförelser tydligare och korrigerar eventuella ojämnheter (31) vilket 
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författarna valt att göra. Procenttalen beräknades på antal deltagare som svarat på 

svarsalternativet i relation till frekvens av huvudvärk eller värk i rygg/nacke/axlar 

under de senaste tre månaderna för att kunna avgöra om en eventuell relation fanns. 

Procenttalen avrundades till närmaste heltal. De deltagare som inte svarat på de valda 

frågorna räknades bort från resultattabellerna vilka presenteras i figur 1-5.  
 

3.5 Etiska överväganden 

Då studien endast tagit del av redan insamlad data var de etiska övervägandena 

gällande enkätens utskick och insamling inget som kunde påverkas. För att få ta del 

av materialet skrev författarna under ett sekretessavtal med diarienummer LTU-2952-

2015 och LTU-2950-2015. Sekretessavtalet gällande enskild data samt att databasen 

som helhet inte fick lämna landstingshusets datorer för att minimera risken satt 

identifikation av deltagare och dess enkätsvar skulle sprida sig. Tabeller skapades 

därför utifrån databasen, med enkätsvaren, i Microsoft Excel på landstingets datorer 

vilka därefter sparades på författarnas datorer. Personliga uppgifter från deltagarna 

var vid inhämtning av data avidentifierade. Informationsbrev och samtyckeskrav till 

studien skickades ut av respektive skolor till deltagarna och dess målsmän. 

Författarna av denna studie har inte haft något inflytande på utformningen av dessa 

brev. Deltagarna var över 16 år vilket inte kräver målsmans medgivande för att ingå i 

enkätundersökningen.  

 

De grundläggande etiska principerna att ta hänsyn till i studier är autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen (32). Projektet har 

tagit hänsyn till autonomiprincipen där eleverna själva bestämmer om de vill delta i 

projektet samt att de kan ta bort sin data ur databasen om de i efterhand önskar. Både 

projektet och studien har tagit hänsyn till godhetsprincipen med en strävan att göra 

gott som ligger till grund för syftet. Principen att inte skada togs hänsyn till då alla 

involverade i studien skrev under sekretessavtal för att skydda deltagarnas integritet 

och värderingar. Rättviseprincipen har tagits hänsyn till genom att alla enkäter 

inkluderades enligt vetenskapliga normer.   
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4. Resultat 

4.1 Mest förekommande variabler 

Studiens syfte var att undersöka om aktivt deltagande på idrottslektioner, motion på 

fritid och stillasittande i form av skärmtid hade någon relation med upplevda 

somatiska besvär. Sammanställning av enkäter har visat att fler deltagare hade värk i 

rygg/nacke/axlar än huvudvärk.  

	  
Fördelningen av svarsfrekvensen utifrån valda frågor från enkäten presenteras i figur 

1-5 i antal och procent. En övervägande majoritet av deltagarna är alltid aktiva på 

idrottslektionerna med ett antal på 1756 utav 2015 deltagare (87 %) (se figur 1). 

Vanligast är att deltagarna motionerar 3-4 gånger per vecka på sin fritid, 652 

deltagare (32 %) (se figur 2) och något mindre än hälften av eleverna, 920 (46 %), 

sitter framför en skärm 3-4 timmar per dag (se figur 3). Vanligast är att eleverna 

sällan har huvudvärk, 670 elever (33 %), följt av aldrig 613 (30 %) (se figur 4) och 

aldrig värk i rygg/nacke/axlar, 702 (35 %), följt av sällan, 521 (26 %) (se figur 5).  

 

 
Figur 1. Antal elever som aktivt deltar på idrottslektioner.   
 

 
Figur 2. Antal elever som bedriver motion på fritid.  
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Figur 3. Antal elever som sitter framför TV, data eller mobiltelefon.  
 

 
Figur 4. Antal elever som haft huvudvärk under de tre senaste månaderna. 
 

  
Figur 5. Antal elever som haft värk i rygg/nacke/axlar under de senaste tre månaderna.  
 
 
Resultattabellerna presenterar antal elever som värderat frekvens av aktivt deltagande 

på idrottslektioner, motion på fritid samt skärmtid. Utifrån dessa svarsalternativ 

presenteras förekomst av huvudvärk och värk i rygg/nacke/axlar i antal, N, och 
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4.2 Deltagande på idrottslektioner och somatiska besvär 

Av de elever som alltid deltar aktivt på idrottslektionerna har en tydlig majoritet 

aldrig och sällan huvudvärk vilket motsvarar 67 % av den gruppen. Av de eleverna 

som sällan/aldrig deltar aktivt på idrottslektionerna har 66 % huvudvärk ibland eller 

ofta. Av de som deltar aktivt på idrottslektionerna varannan gång har 51 % huvudvärk 

ibland, ofta eller alltid. Av de som alltid deltar aktivt på idrottslektionerna har 64 % 

aldrig eller sällan värk i rygg/nacke/axlar. Av de som deltar någon gång per månad 

har 75 % ibland, ofta eller alltid värk i rygg/nacke/axlar. Av de som sällan/aldrig 

deltar aktivt på idrottslektionerna har 66 % ibland, ofta eller alltid värk i 

rygg/nacke/axlar. Av de som sällan/aldrig deltar aktivt på idrottslektionerna är det 66 

% som ibland eller ofta har huvudvärk (se tabell 1).  
 
Tabell 1. Deltagande i idrott och hälsa och förekomst av somatiska besvär.  
 

Aktivt 
deltagande på 
idrottslektioner 
(N) 

Förekomst huvudvärk och värk i rygg/nacke/axlar. N (%). 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Ej svarat  
på frågan 

Alltid 
(1756)  

HV  568 (32 %)  600 (34 %) 430 (24 %) 136 (8 %) 17 (1 %) 5 (0,3 %) 

RNA  639 (36 %) 477 (27 %) 363 (21 %) 213 (12 %) 54 (3 %) 10 (0,6 %) 

Varannan gång  
(152) 

HV  26 (17 %) 49 (32 %) 56 (37 %) 17 (11 %) 4 (3 %) 0 (0 %) 

RNA 41 (27 %) 32 (21 %) 35 (23 %) 26 (17 %) 18 (12 %) 0 (0 %) 

Någon gång per 
månad   
(51)  

HV  8 (16 %) 15 (29 %) 14 (27 %) 10 (20 %) 3 (6 %) 1 (2 %) 

RNA 7 (14 %) 6 (12 %) 12 (24 %) 18 (35 %) 8 (16 %) 0 (0 %) 

Sällan/aldrig  
(32)  

HV  7 (22 %) 3 (9 %) 12 (38 %) 9 (28 %) 0 (0 %) 1 (3 %) 

RNA 9 (28 %) 2 (6 %) 5 (16 %) 10 (31 %) 6 (19 %) 0 (0 %) 

HV: Huvudvärk.  
RNA: Värk i rygg/nacke/axlar 
Fetmarkerade siffror är högsta förekommande antal (%) i varje rad.  
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4.3 Motion på fritid och somatiska besvär 

Av de deltagare som motionerar 3-4 gånger per vecka har 63 % sällan eller aldrig 

huvudvärk. Av de som motionerar 5-7 gånger per vecka har 71 % aldrig eller sällan 

huvudvärk. Av de som motionerar 1-2 gånger per vecka har 57 % sällan eller aldrig 

huvudvärk och 42 % har det ibland, ofta eller alltid. Av de som motionera 5-7 gånger 

per vecka har 66 % aldrig eller sällan värk i rygg/nacke/axlar. Av de som sällan/aldrig 

motionerar på sin fritid har 46 % har ibland, ofta eller alltid värk i rygg/nacke/axlar 

(se tabell 2). 
 

Tabell 2. Motion på fritid och förekomst av somatiska besvär. 
 

Motion på fritid 
(N) 

Förekomst av huvudvärk och värk i rygg/nacke/axlar. N (%). 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Ej svarat  
på frågan 

5-7 gånger i 
veckan  
(564)  

HV 196 (35 %)  202 (36 %)  132 (23 %) 29 (5 %)  3 (0,5 %) 2 (0,4 %) 

RNA 224 (40 %) 147 (26 %) 117 (21 %) 62 (11 %) 12 (2 %) 2 (0,4 %) 

3-4 gånger i 
veckan  
(652)  

HV 195 (30 %)  215 (33 %) 169 (26 %) 61 (9 %)  8 (1 %) 4 (0,6 %) 

RNA 220 (34 %) 184 (28 %) 122 (19 %)  97 (15 %) 24 (4 %)  5 (0,8 %) 

1-2 gånger i 
veckan   
(465)  

HV 126 (27 %) 141 (30 %) 132 (28 %) 58 (12 %) 7 (2 %) 1 (0,2 %) 

RNA 148 (32 %) 118 (25 %) 103 (22 %) 69 (15 %) 24 (5 %) 3 (0,6 %) 

Sällan/aldrig  
(328)  

HV 94 (29 %) 111 (34 %) 88 (27 %) 29 (9 %) 6 (2 %) 0 (0 %) 

RNA 107 (33 %)  71 (22 %) 78 (24 %) 46 (14 %) 26 (8 %) 0 (0 %) 

HV: Huvudvärk.  
RNA: Värk i rygg/nacke/axlar 
Fetmarkerade siffror är högsta förekommande antal (%) i varje rad.  
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4.4 Skärmtid och somatiska besvär 

Av de som sitter mer än sex timmar eller mer per dag har 40 % ibland, ofta eller alltid 

huvudvärk. Av de som har skärmtid två timmar eller mindre per dag har 69 % sällan 

eller aldrig huvudvärk. I tabell 3 framgår att 53 % av de med skärmtid över sex 

timmar per dag har ibland, ofta eller alltid värk i rygg/nacke/axlar. Av de som har 

skärmtid mindre än två timmar per dag har 65 % aldrig eller sällan värk i 

rygg/nacke/axlar (se tabell 3).  
 
Tabell 3. Skärmtid och förekomst av somatiska besvär.  
 

Skärmtid 
(N) 

Förekomst huvudvärk och värk i rygg/nacke/axlar. N (%). 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Ej svarat 
på frågan 

2 timmar eller 
mindre per dag  
(466)  

HV 173 (37 %) 150 (32 %) 108 (23 %) 29 (6 %) 5 (1 %) 1 (0,2 %) 

RNA 181 (39 %)  121 (26 %) 97 (21 %) 57 (12 %) 7 (2 %)  3 (0,6 %) 

3-4 timmar per dag  
(920)  

HV 264 (29 %) 303 (33 %) 256 (28 %) 83 (9 %) 9 (1 %) 5 (0,5 %) 

RNA 323 (35 %) 242 (26 %) 194 (21 %) 113 (12 %) 42 (5 %) 6 (0,7 %) 

5-6 timmar per dag  
(402)  

HV 123 (31 %) 134 (33 %)  101 (25 %) 39 (10 %) 5 (1 %)  0 (0 %) 

RNA 132 (33 %) 113 (28 %) 89 (22 %) 52 (13 %) 14 (3 %) 2 (0,5 %) 

Mer än 6 timmar 
per dag  
(217)  

HV 47 (22 %)  82 (38 %) 55 (25 %) 27 (12 %) 5 (2 %) 1 (0,5 %) 

RNA 62 (29 %) 41 (19 %) 39 (18 %) 52 (24 %) 23 (11 %) 0 (0 %) 

HV: Huvudvärk.  
RNA: Värk i rygg/nacke/axlar 
Fetmarkerade siffror är högsta förekommande antal (%) i varje rad.  
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5. Metoddiskussion 
En fördel med studiens upplägg var att det fanns gott om insamlad data att ta del utav. 

Nackdelen var dock att insamlad data inte var designad efter denna studies syfte. Då 

en sekundäranalys gjordes på redan insamlad data var enkätens upplägg inget 

författarna av denna studie kunde påverka. Om författarna av denna studie skulle fått 

möjlighet att omarbeta enkäten hade det gjorts genom att definiera svarsalternativen 

för att minska risk för felmarginaler och fria tolkningar. Svarsalternativen anses ge 

mycket utrymme för tolkning som att avgöra skillnaden mellan ibland, ofta och 

sällan. Vidare hade önskvärda justeringar varit en utveckling av frågorna om fysisk 

aktivitet med aktivitetens intensitet och duration för närmare kartläggning. Frågorna 

angående förekomst av somatiska besvär skulle delats upp i separata frågor istället för 

en fråga gällande värk i rygg/nacke/axlar.  

 

Trost menar att för många attityd- och åsiktsfrågor kan riskera att trötta ut personen 

som svarar vilket kan leda till svaren blir på måfå eller att personen glömmer bort vad 

svarsalternativen handlar om (31). Då enkäten täcker många ämnesområden med ett 

stort antal deltagare tror vi att det är svårt att ändra frågornas svarsalternativ. Ett 

alternativ skulle kunna vara att dela upp enkäten så att frågorna besvaras vid olika 

tillfällen för att minska risk för randomiserade svar på grund av uttröttning.  

 

Frågan gällande aktivt deltagande på idrottslektionerna ska svara på aktivitetsnivån 

under lektioner där en klar majoritet på 87 % har svarat att de alltid deltar aktivt. En 

tolkning utav frågan kan vara att närvaro är tillräcklig för att besvara att de alltid är 

aktiva på idrottslektionerna. En annan möjlig bias kan enligt De-Cocker et al. vara att 

det är vanligt att ungdomar överskattar sin fysiska aktivitet i självskattningsformulär  

(33). Även spridningen i svarsfrekvensen är ojämn i frågan om aktivt deltagande 

under idrottslektionerna vilket påverkar den procentuella fördelningen av förekomst 

av somatiska besvär. Då procenten beräknas på dessa siffror i förhållande till 

förekomst av somatiska besvär kan resultatet vara missvisande då exempelvis 8 % 

ofta har huvudvärk för de som alltid deltar aktivt på idrotten och hos de som aldrig 

deltar har 28 % ofta huvudvärk. Motsvarande antal för dessa procentuella siffror 

motsvarar i själva verket 136 elever av de som alltid deltar aktivt kontra nio elever i 
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gruppen som sällan/aldrig deltar på idrottslektionerna. Dock har vi presenterat både 

antal och procent för att förtydliga detta.  

 

Bortfallet på 36 % kan bero på som tidigare nämnt på grund utav att alla elever inte 

blivit erbjudna att svara på enkäten alternativt att de valt att inte delta i enkäten av 

olika anledningar. Frånvaro vid utdelning av enkäten kan också vara en bortfallsorsak. 

Då bortfallet är av relativt stor grad skulle detta kunna ha en inverkan på resultatet. I 

vilket riktning resultatet skulle kunna skifta går inte att uttala. En intressant tanke kan 

vara att frånvaron skulle kunna bero på förekomst av somatiska besvär vilket skulle 

påverka resultatets siffror om deltagarna hade varit närvarande.  

6. Resultatdiskussion 

6.1 Sammanfattande tolkning av resultatet 

Majoriteten av deltagarna deltar alltid aktivt på idrottslektionerna, motionerar på 

fritiden 3-4 gånger i veckan, har en skärmtid på 3-4 timmar per dag och anger att de 

vanligen sällan har huvudvärk och aldrig värk i rygg/nacke/axlar. Detta tyder på att 

majoriteten av deltagarna är fysiskt aktiva och har relativt lite somatiska besvär. Dock 

har nästan 40 % av eleverna ibland, ofta eller alltid värk i rygg/nacke/axlar och drygt 

35 % har ibland, ofta eller alltid huvudvärk, vilket är höga siffror för somatiska 

besvär.  

 

En visuell relation mellan aktivt deltagande på idrottslektionerna och lägre prevalens 

för somatiska besvär ses. Motion på fritid har ingen tydlig visuell relation med 

somatiska besvär. En visuell relation mellan långvarigt stillasittande och värk i 

rygg/nacke/axlar kan ses.  
 

6.2 Somatiska besvär 

En av tio har ofta eller alltid huvudvärk och nästan två av tio har ofta eller alltid värk i 

rygg/nacke/axlar. Rosendahl visade i rapporten 2012-2013 liknande siffror gällande 

huvudvärk och att dessa följt samma mönster sett över tid gällande somatiska besvär. 

Värk i rygg/nacke/axlar har visat sig öka i takt med stigande skolålder (28) vilket kan 

förklara våra siffror där värk i rygg/nacke/axlar ofta eller alltid är betydligt mer 
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förekommande i jämförelse med huvudvärk. I likhet med våra siffror har El-Metwally 

et al. visat att värk i nacken är den mest förekommande icke traumatiska värken hos 

ungdomar (10).  
 

6.3 Deltagande på idrottslektioner och somatiska besvär 

Deltagandet på idrottslektionerna har varit oförändrat över tid (28) vilket är positivt 

då deltagandet enligt vår sammanställning är mycket högt. Vår sammanställning tyder 

på att det finns en visuell relation mellan aktivt deltagande på idrottslektioner och 

somatiska besvär. Varannan av de deltagare som svarat att de är aktiva någon gång 

per månad eller sällan/aldrig aktiva har ofta eller alltid har värk i rygg/nacke/axlar. 

Detta skulle kunna tyda på en relation mellan mindre aktivitet och högre frekvens av 

somatiska besvär. Dock är det precis som FYSS och Smith et al. menar oklart om de 

somatiska besvären beror på en minskad fysisk aktivitet eller om en låg nivå av fysisk 

aktivitet leder till somatiska besvär (24,34). Fysisk aktivitet kan vara en orsak till värk 

i rygg/nacke/axlar (15,16) men även att fysisk inaktivitet kan vara en riskfaktor för 

ländryggssmärta (15).  
 

Forskning av De Cocker et al. visar att mestadelen av den fysiska aktiviteten bedrivs 

på fritiden och minst del i hemmet. De Cocker et al. diskuterar därför vikten av att 

bibehålla den obligatoriska fysiska aktiviteten inom skolan då den utgör en stor del av 

ungdomarnas totala fysiska aktivitet. I takt med stigande ålder sjunker även den 

fysiska aktiviteten, tydligast visas den i skolrelaterad fysisk aktivitet (33). Dock visar 

våra siffror på ett högt aktivt deltagande på idrottslektionerna samt att majoriteten 

bedriver någon form av motion veckovis på sin fritid. Engström menar att ungdomar 

som inte deltar i organiserad idrottsaktivitet tenderar att vara fysiskt inaktiva. Den 

spontana fysiska aktiviteten har över tid minskat hos ungdomar (23). 
 

6.4 Motion på fritid och somatiska besvär 

Hakala et al. visade i sin studie att de studenter som aktivt utövade fysisk träning hade 

lägre prevalens för nack- och skuldersmärta samt ländryggssmärta än de som inte 

utövade någon träning alls. En träningsfrekvens på 1-4 gånger per vecka ansågs ge 

lägst prevalens för smärtproblematik i nacke, skuldra och ländrygg (12). Lägst 
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prevalens för somatiska besvär i våra siffror är de som bedriver motion på fritid 5-7 

gånger i veckan. 
 

En studie av Myrtveit et al. rapporterade att de med nack- och skuldersmärta var 

mindre fysiskt aktiva. Vidare menar Myrtveit et al. att det tyder på att fysisk aktivitet 

minskar nack- och skuldersmärta samt tros förebygga dess uppkomst. Ju mer fysiskt 

aktiva ungdomarna var desto mindre förekomst av nack- och skuldersmärta sågs. 

Vidare undersöktes även skärmtid och nack- och skuldersmärta där man såg att 

mycket tid framför skärm var korrelerad med nack- och skuldersmärta (35).  
 

I vår studie kan man se en relativt jämn fördelning mellan motion per vecka och 

somatiska besvär och att en svag tendens till att en ökad mängd motion har en visuell 

relation med en minskad frekvens av somatiska besvär. De som har mest värk i 

rygg/nacke/axlar är de som motionera sällan/aldrig. De som motionerar över fem 

gånger i veckan har mindre somatiska besvär än de som motionerar mer sällan. 

Majoriteten, 60 %, av deltagarna motionerar över tre gånger i veckan vilket är i 

enlighet med FYSS rekommendationer för barn och ungdomar (24). Dock kan vi inte 

dra någon slutsats om den rekommenderade tiden på 60 minuter uppnås då endast 

antal tillfällen anges i enkäten.  
 

Vår studie visar i likhet med en studie av Yao et al. (9) att ingen association kunde 

påvisas mellan ungdomar med ländryggssmärta och fysisk aktivitet per vecka. Detta 

har även visats i en litteraturstudie av Sitthipornvorakul et al. som inom sin studie 

visat motsägande resultat i flera högkvalitativa studier gällande samband mellan 

fysisk aktivitet och ländryggssmärta. Samma studie visar en stark evidens för att det 

inte finns något samband mellan fysisk aktivitet och nacksmärta hos skolbarn (36). 

Även Smith et al. menar att det inte går att dra slutsatser gällande samband mellan 

värk och muskulär styrka (34). 

 

6.5 Skärmtid och somatiska besvär  

Det syns en tydlig visuell relation gällande värk i rygg/nacke/axlar och långvarigt 

stillasittande vid skärm. Av de som sitter mer än sex timmar per dag har 35 % värk i 

rygg/nacke/axlar. Vilket kan relateras till en studie där drygt en fjärdedel av 

ungdomarna hade en stillasittande fritid där över tre timmars stillasittande sågs öka 
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nack- och skuldersmärta signifikant (12). Hakala et al. påvisar att 2-3 timmar 

skärmtid per dag tycks vara en tröskel för nack- och skuldersmärta och mer än fem 

timmar per dag för ländryggssmärta (8). Detta kan relateras till våra siffror. I vår 

studie kan ett tröskelvärde för värk i rygg/nacke/axlar ses vid sex timmar per dag och 

att lägst prevalens för somatiska besvär är under två timmars skärmtid per dag.  

 

I likhet med tidigare års rapport är det mest förekommande tidsintervallet för skärmtid 

3-4 timmar per dag. Varje tidsintervall över tre timmars skärmtid per dag har ökat 

med en procentenhet sedan 2012-2013 (28). Få av deltagarna har svarat att de alltid 

har huvudvärk. En svag visuell relation med ökad mängd skärmtid och ökad frekvens 

av huvudvärk ses där de som ofta har huvudvärk är mest representerade hos de som 

sitter framför skärm mer än sex timmar per dag. Av de som aldrig har huvudvärk 

representeras flest i gruppen med skärmtid mindre än två timmar per dag. 

Sammantaget var de som angav att de aldrig har somatiska besvär mest 

representerade i gruppen som sitter framför skärm mindre än två timmar per dag.  

 

Ett flertal studier visar på ett samband mellan skärmtid och ökad förekomst av 

somatiska besvär. Hakala et al. menar att formen av skärmtid så som laptop, mobil, 

surfplatta eller stationär dator kan inverka på värkens lokalisation (8). Shan et al. 

påvisar i sin studie förekomsten av nack- och skuldersmärta med 41 % och 

ländryggssmärta med 33 % hos ungdomar. Drygt hälften av dessa ungdomar satt 

framför dator mer än en timme per dag, där de som använde sig av laptop uppvisade 

mer smärtproblematik (20). Sjolie visar också på ett samband mellan smärta i 

ländryggen hos ungdomar med sittande framför TV eller dator över 15 timmar i 

veckan samt med fysisk aktivitet mindre än tre gånger i veckan (21). Vidare menar 

Shan et al. att ungdomar med skärmtid över två timmar per dag visade samband med 

ökad smärtproblematik där läsplattor sågs öka risk för nack- och skuldersmärta 

signifikant (20). Hakala et al. menar att somatiska besvär hos ungdomar ökat till följd 

av utveckling av ny teknologi (12). En trolig orsak verkar vara utvecklingen av 

teknologin därigenom ett ökat stillasittande i ogynnsamma ställningar. I motsats till 

detta har Yao et al. inte kunnat påvisa något signifikant samband mellan stillasittande 

i form av skärmtid och en ökad förekomst av ländryggssmärta hos ungdomar (9). Å 

andra sidan har Yao et al. angett andra tidsintervaller, där högsta tidsintervallet saknar 

begränsning, vilket försvårar en jämförelse med våra siffror. 
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Sammanfattningsvis anser författarna till studien att ämnet är viktigt att beforska då 

studier visar att levnadsvanor i unga åren även kvarstår i vuxen ålder (5). Detta 

tillsammans med de positiva effekterna av träning där Åberg et al. menar att den 

kognitiva funktionen hos 18 åringar kan påverkas av tidigare fysisk aktivitet samt att 

aktivitetsnivån visats vara sammankopplat med framtida socioekonomisk status och 

utbildningsnivå (37).  
 

6.6 Kliniska implikationer 

Fysioterapeutens yrkeskompetens kan göra stor nytta i samarbete med eller på skolor i 

hälsofrämjande syfte vilket författarna önskar belysa i denna studie. Då 

fysioterapeuten idag inte är omskriven som profession inom elevhälsan (26) finns en 

viktig framtida roll för fysioterapin i nära samarbete med skolan anser författarna till 

studien. Fysioterapeuten skulle kunna möta eleverna med sin kunskap om individuell 

anpassning av fysisk aktivitet för att bidra till ökad motivation och hälsa. FYSS, 

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, anger att puberteten 

ökar känslighet i tillväxtzoner och diskar vilket också kan vara anledning till 

somatiska besvär hos ungdomar (24). En ökning av muskelsmärta hos ungdomar när 

de kommer i puberteten är också vanligt. Dock är forskningen tvetydig gällande den 

muskulära styrkans effekter på muskelsmärtan. Det går inte att säga huruvida det är 

otillräcklig muskelstyrka som orsakar smärta i ländryggen eller vice versa (34). Vid 

somatiska besvär kan eleverna nyttja fysioterapeuten för att få hjälp.  

 

Fysioterapeuten kan även bidra med kunskap om motorisk kontroll och följa barn och 

ungdomar i sin motoriska utveckling i nära samarbete med elevhälsa och idrottslärare. 

En studie av Ericsson visade att motoriska färdigheter kan förbättras med ett ökat 

antal idrottslektioner per vecka. Samma studie visade även att två idrottslektioner var 

otillräckligt för denna utveckling. Outvecklade motoriska färdigheter under uppväxten 

har visats vara sammankopplat med bristande intresse för fysisk aktivitet, låg 

självkänsla och hälsoproblem i senare ålder (38). Detta gör det även intressant att 

ifrågasätta antalet idrottslektioner per vecka i skolan. Vetskap om förhållanden i 

dagens skolor skapar en viktig framtida roll för fysioterapin i nära samarbete med 

skolan där fysioterapeuten skulle kunna se till individuella behov och anpassning. 

Exempelvis skulle detta kunna ske genom att stötta idrottslärarnas arbete med 
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observation, identifikation och planering av individernas motoriska utveckling. 

Genom ett sådant arbete kan bristande motoriska färdigheter identifieras i god tid och 

då kan ett främjande arbete för en god motorisk utveckling på individnivå initieras.  

7. Konklusion 
Majoriteten av deltagarna har angett att de är fysiskt aktiva och har låg förekomst av 

somatiska besvär. Dock finns det utstickande siffror som talar för en visuell linjär 

relation mellan en lägre nivå av fysisk aktivitet alternativt längre skärmtid och högre 

förekomst av somatiska besvär. Författarna anser att dessa siffror bör tas på allvar och 

att fler och djupare studier inom ämnet behövs. Den kliniska relevansen är värdet av 

ett preventivt arbete för att begränsa den ökande trenden av somatiska besvär hos 

ungdomar.  
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Bilagor  

Bilaga 1.  

 

 1 Formulären gäller 20140801-20150801 

     
 
 HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET 
 
Namn och personnummer: 
 

Mobilnummer:  

 
Detta fyller skolsköterskan i: 
 
Datum för hälsosamtalet: 

 
Skola: 

 
Längd:               cm 

 
Vikt:                  kg 

 
BMI: 

 
Kön: 

 

Sätt ett kryss i rutan som passar in på dig 
 

ARBETSMILJÖ 
 

1. Har du valt rätt program? 
 ja  nej 

 
2. Jag har arbetsro på lektionerna 

 alltid  ofta  ibland   sällan  aldrig 
 
3. Jag kan koncentrera mig på lektionerna 

 alltid  ofta  ibland   sällan  aldrig 
 
4. Jag känner mig stressad över skolarbetet (betyder pressad, jäktad, hinner inte med) 

 aldrig  sällan   ibland   ofta  alltid 
 

   

 
5. Vet du någon på skolan som blivit retad, utstött eller på annat sätt illa behandlad  
de tre senaste månaderna 
      

 

a. av andra 
elever i skolan? 

 nej  ja, via Internet eller mobil  ja, på annat sätt    ja, via Internet eller mobil  
      och på annat sätt        

b. av vuxna i 
skolan? 

 nej  ja, via Internet eller mobil  ja, på annat sätt  ja, via Internet eller mobil   
      och på annat sätt        

c. om du svarat ja på a eller b eller på både a och b beskriv på vilket sätt……………………………… 
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6. Har du själv blivit retad, utstött eller på annat sätt illa behandlad  
de tre senaste månaderna 
      
a.  av andra 
elever i skolan? 

 nej  ja, via Internet eller mobil  ja, på annat sätt    ja, via Internet eller mobil  
      och på annat sätt        

b. av vuxna i 
skolan? 

 nej  ja, via Internet eller mobil  ja, på annat sätt   ja, via Internet eller mobil  
      och på annat sätt        

c. om du svarat ja på a, b eller på både a och b beskriv på vilket sätt………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
7. Jag trivs i 
skolan… 

mycket bra 
 

  bra   varken bra 
eller dåligt 

dåligt  mycket dåligt  

      
 
8. Jag väljer att stanna hemma från skolan utan att vara sjuk 

 aldrig   några gånger 
 per år 

 några gånger 
 per månad 

 några gånger 
 per vecka 

 varje dag 

 
MATVANOR OCH FYSISK AKTIVITET 

9.  Jag äter… varje 
skoldag 

3-4 skoldagar 
i veckan 

1-2 skoldagar 
i veckan 

Aldrig 

a. frukost     

b. lunch     

c. middag     

 
10. Jag dricker söta drycker (exempelvis läsk, saft, måltidsdryck) 
     

 aldrig/sällan  1-2 dagar i 
      veckan 

 3-4 dagar i 
       Veckan 

  5-7 dagar i 
veckan  

 

 
11. Jag deltar aktivt på lektionerna i idrott och hälsa  
     

 alltid   varannan gång  någon gång i  
      månaden 

 sällan/ aldrig  

 

FRITID 
12. Jag motionerar/idrottar på fritiden 

 5-7 gånger i 
veckan 

 3-4 gånger i 
 veckan 

 1-2 gånger i 
 veckan 

 sällan/ aldrig  

     
 
13. På min fritid sitter jag framför teven/datorn/med mobilen 

 2 timmar eller 
mindre per dag 

 3-4 timmar per 
 dag 

 5-6 timmar per 
 dag 

 mer än 6 
 timmar per dag 
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14. Har du något arbete på fritiden? 
 ja   nej 

  
Vad gör du på din fritid?  Ge exempel här: 
 _______________________________________________________________  
   

FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA 
15. Jag mår…  

 mycket bra  bra  varken bra 
 eller dåligt  

 dåligt  mycket dåligt 

 
16. Hur nöjd är du 
med din kropp? 

mycket nöjd 
 

  ganska nöjd   varken nöjd 
eller missnöjd 

ganska missnöjd  mycket 
missnöjd  

      

 
17. Jag har de senaste tre 
månaderna haft besvärande… 

 
aldrig 

 

 
sällan 

 

 
ibland 

      

 
ofta 

 
alltid 

a. huvudvärk      

b. ont i magen      

c. värk i rygg/ nacke/axlar      
 
18. Jag använder värktabletter 

 aldrig  några gånger  
 per år 

  några gånger 
 per månad 

 några gånger 
 per vecka 

 varje dag 

 
19. Jag har de senaste tre 
månaderna känt mig.. 

 
aldrig 

 
sällan 

 
      ibland 

 
ofta 

 
alltid 

a. ledsen eller nedstämd       

b. orolig eller rädd      

c. irriterad eller på 
   dåligt humör 

     

           

 
20. Vem bor du tillsammans med? 

 båda 
föräldrarna 

  mamma  pappa  själv  växelboende  annat 

 
 

21. Har du någon vuxen som du kan prata med om det som är viktigt för dig 
 ja   nej 

 
 

22. Har du någon kompis som du kan prata med om det som är viktigt för dig 
 ja   nej 

 
 

23. Jag sover bra 
 alltid  ofta  ibland   sällan  aldrig 
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ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK 
 
24. Jag… aldrig har provat någon-några 

gånger i 
månaden 

någon-några 
gånger i veckan 

 varje dag 

a. röker      

b. snusar      
 
 

25. Jag dricker alkohol (folköl, starköl, starkcider, vin, alkoläsk eller sprit) 
 aldrig  har provat  någon-några 

gånger om året 
 någon-några 

gånger i månaden 
 någon-några 

gånger i veckan 
 

26. Jag använder narkotika  
 aldrig  har provat  någon-några 

gånger om året 
 någon-några 

gånger i månaden 
 någon-några 

gånger i veckan 
 
 

27. Om jag blir erbjuden narkotika säger jag 
 bestämt nej  troligen nej  kanske ja  ja 

 
 
28. Har du testat dopingpreparat? 

 ja  nej  vet ej 
 
 
 

KROPPSUTVECKLING, SEX OCH SAMLEVNAD 
 
29. Har du några frågor om din kropp, preventivmedel eller sex och samlevnad?  

 ja  nej  kanske 

 
FRAMTIDEN 

Så här tänker jag att min framtid som vuxen ska bli.  Skriv gärna här: 
 

 _______________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________  
                                                                                                                             


