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Abstrakt 

Introduktion/bakgrund: Dagens ungdomar är stillasittande stora delar av dygnet, framför 

allt i skolan. Rygg- och nacksmärta uppkommer på grund av dysfunktioner i 

rörelseapparaten, men påverkas även negativt av psykiska faktorer. Studier har visat att 

kvinnor har ont i större utsträckning än män. Alla elever som läser på gymnasienivå ska 

erhålla viss del undervisning gällande ergonomi samt hur man kan arbeta för att främja en 

god hälsa och arbetsmiljö. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga förekomsten av rygg- 

och nacksmärta hos gymnasieelever samt jämföra om det fanns någon skillnad mellan 

kvinnor och män. Dessutom syftade undersökningen till att ta reda på om elever tillämpar 

kunskap om ergonomi i sin vardag. Metod: För att besvara syftet valdes en kvantitativ 

kunskapsansats. Undersökningen är en enkätstudie med tvärsnittsdesign. Åtta skolor i olika 

kommuner kontaktades med efterfrågan av gymnasieklasser årskurs tre med god läs-och 

skrivförståelse i svenska. En deskriptiv analys gjordes på den insamlade datan avseende kön, 

ålder, upplevelse, lokalisation och skattning av smärtan. Resultat: Av 49 tillfrågade elever 

svarade 73% att de upplevde smärta i rygg, nacke eller i både rygg och nacke. Av kvinnorna 

svarade 79% att de upplevde smärta och 65% av männen. Av de elever som hade medverkat i 

undervisning av ergonomi angav 69% att de använde sig av kunskapen från lektionerna. 

Konklusion: Utbredning av rygg- och nacksmärta bland de tre inkluderade 

gymnasieklasserna är hög. Kvinnorna har smärta i större utbredning än männen. Många, men 

långt ifrån alla, av eleverna använder sig av kunskapen från lektionerna om ergonomi. 

. 

  

Nyckelord: Ergonomi, Fysioterapi, Gymnasieelever, Nacksmärta, Ryggsmärta



LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

Institutionen för hälsovetenskap 

Fysioterapeutprogrammet, 180hp 

1 
 

 

I dagens samhälle är fysisk inaktivitet och stillasittande ett stort problem. Långsiktigt sett så 

kan en stillasittande livsstil leda till ökad risk att drabbas av folkhälsosjukdomar som till 

exempel kardiovaskulär sjukdom (Katzmarzyk, Church, Craig, & Bouchard 2009). Den 

allmänna rekommendationen för fysisk aktivitet för vuxna är minst 150 minuter per vecka, 

vilket kan innebära 30 minuters promenad 5 gånger per vecka. Vid långvarigt stillasittande 

uppmanas man att ta regelbundna korta pauser som varar några minuter (Fyss, 2011). Korta 

pauser och byte av position ger positiva effekter såsom ökad blodcirkulation och kan då vara 

förebyggande för att minska stelhet i musklerna (1177, 2015).  

 

Dagens ungdomar är stillasittande stora delar av dygnet, framför allt när de är i skolan. Det 

finns en studie som visar att elever är stillasittande 64,2 timmar av deras vakna tid per vecka 

och av dessa är 51,1 timmar förlagda under vardagarna där majoriteten av timmarna 

spenderas i skolan (Clementson & Ristevski, 2012). Ett vanligt moment i skolungdomarnas 

vardag är att läsa från en datorskärm. Det leder ofta till att hållningen påverkas negativt då det 

kan leda till en överdriven bröstkyfos och att huvudet skjuts framåt. Denna position leder till 

att belastningen på ryggrad och skulder- och nackmuskulatur ökar (Price, 2013) och smärtan 

uppstår. Rygg- och nacksmärta uppkommer på grund av dysfunktioner i rörelseapparaten, 

men påverkas även negativt av psykiska faktorer, såsom stress och en otillfredsställande 

vardag. Smärta från rörelseapparaten och nedsatt psykiskt välmående leder ofta till kroniska 

smärttillstånd (Ersson, 2009). Enligt King et al. (2011) har cirka 25% av barn under 18 år 

problem med långvarig eller återkommande smärta minst en gång per vecka, smärttillstånd 

som till exempel huvudvärk eller muskuloskeletala besvär. Av dessa lider 5–10% av smärta 

med en hög intensitet och smärta mer kontinuerligt.   

 

Det är vanligt att muskelsmärta i ryggen uppstår efter långvariga statiska ställningar, till 

exempel vid sittande (Forrest & Dylla, 2012). En studie har gjorts på elever i Sydafrika där 

man har sett samband mellan långvarigt sittande och smärta i rygg och nacke. Resultatet 

visade att ökad huvudflexion var en riskfaktor för att utveckla sitt-relaterad muskuloskeletal 

smärta i övre delen av ryggen inom 12 månader. De menar att studiemiljön, till exempel stolar 

och bord, påverkar studenternas hållning (Brink, Louw, Grimmer & Jordaan (2015). Det kan 

vara små detaljer i vardagen som leder till ökad belastning på kroppen som i sin tur kan leda 

till smärta utan att vi är medvetna om det.  
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Smärta från nacken kan bero på en förändrad motorisk kontroll, där de ytliga musklerna är 

överaktiva och de djupa musklerna är försvagade eller inaktiva. De djupa musklerna har en 

mycket viktig betydelse för hållningen, då de ska stabilisera huvudet och nacken (Petty & 

Rushton, 2013). 

 

Myofasciellt smärtsyndrom (MPS) är ett tillstånd som innebär smärta, värkande/brännande 

känsla, spänd och öm muskulatur. Det kan till exempel bero på överbelastning av 

muskulaturen, vardagliga aktiviteter eller stress och oro som lett till att muskeln/musklerna 

utsatts för en långvarig kontraktion. Det är vanligast att det uppstår i muskulatur runt nacke 

och bröstrygg, men även i ländryggen (Carlsson, 2010). Faktorer som kan påverka smärta från 

bröstryggen är dålig postural kontroll, svårigheter att koordinera rörelser och svag muskulatur 

(Ersson, 2009). 

 

Huvudvärk kan uppstå på grund av spänd muskulatur, felaktiga arbetsställningar samt stress 

och oro (1177, 2015). Spänningshuvudvärk är en av de vanligaste typerna av huvudvärk. 

Smärtan strålar oftast ut från övre delen av ryggen och nacken och har en mild till måttlig 

intensitet (Bendtsen et al., 2010).  

 

Det finns olika typer av smärta beroende på vad den bakomliggande orsaken är, det kan bland 

annat bero på skador på skelett, nerver och muskulatur. Ländryggssmärta kan bero på 

muskulära problem, där värken kan bero på en ökad muskelaktivitet, som leder till en 

kontraktion och en syrebrist uppstår i den eller de drabbade musklerna (Moore, Dalley & 

Agur 2010). Det kan även bero på obalans mellan mellan olika muskelgrupper, det kan till 

exempel bero på svag bålmuskulatur (Ersson, 2015). Ryggsmärta hos ungdomar kan 

vanligtvis uppstå utan någon speciell bakomliggande orsak. Det kan till exempel bero på en 

fel- eller överbelastning (Juel, 2003). Ländryggssmärta kan uppkomma hos en person som har 

en ökad lordos, vilket i vardagligt språk betyder att personen har en ökad svank. Det som sker 

är att bäckenet tiltas framåt och det blir en extension i lumbalen, det är vanligt att det beror på 

att personen har svag bålmuskulatur. En annan orsak till samma problem som kan leda till 

ökad lordos och smärta är övervikt. Dessa typ av problem kan lindras med träning och 

viktnedgång (Moore, Dalley & Agur 2010).  
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Statistiska centralbyrån (2002) visade i sin rapport nr. 95 om levnadsförhållanden statistik 

över förekomst av sjukdom eller värk i rörelseorganen under åren 1980–2000. De tittade 

bland annat på ryggvärk och värk i nacke, axlar, skuldror hos personer mellan 16–75 år. 

Genom en särredovisning för kvinnor och män kan det utläsas att förekomsten var högre hos 

kvinnor. Fortsättningsvis var det en större andel procent kvinnor än män som angav rygg och 

nacksmärta år 2004–2005 (Statistiska centralbyrån, 2008). Även Radisauskas, Skemiene, 

Ustinaviciene, Luksiene & Kaliniene (2012) visade i sin studie bland ungdomar 13–18 år att 

förekomsten av ryggsmärta och nack- och skuldersmärta är högre hos flickor.  

 

Ergonomi handlar om att förebygga ohälsa och olycksfall. Det omfattar fysiska, mentala och 

organisatoriska faktorer inom arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2016). En studie som gjordes i 

USA visade att en evidensbaserad ergonomisk utbildning ger positiva effekter i form av en 

ökad medvetenhet som i sin tur leder till minskade muskuloskeletala bekymmer orsakade av 

kontorsarbete vid datorer (Mani, Provident & Eckel, 2016). Enligt statistik från 

Arbetsmiljöverket rapporteras det in varje vecka ungefär 35% som har problem med smärta 

från övre delen av ryggen och nacken på grund av stillasittande arbete vid datorer 

(Arbetsmiljöverket, 2015). Ergonomi och en god arbetsmiljö handlar bland annat om att ha 

anpassade bord och stolar, att inte sitta still under för lång tid och att ha en god 

arbetsställning. Detta finns beskrivet i arbetsmiljölagen som gäller för skolan och alla andra 

arbetsplatser (Arbetsmiljöverket, 2017). Alla elever som läser på gymnasienivå läser kursen 

“Idrott och hälsa A”. I den ingår till viss del undervisning gällande ergonomi samt hur man 

kan arbeta för att främja en god hälsa och arbetsmiljö (Skolverket, 2000). 

 

Fysioterapi syftar till att främja hälsa, minska ohälsa, upprätthålla eller återfå optimal rörelse 

och funktionsförmåga samt delaktighet i samhällslivet hos sina patienter. Fysioterapeuters 

arbete är integrerat som en del av hälso- och sjukvården och samhället (Broberg & Lenné, 

2017), med undantag för Sveriges elevhälsa. Skollagen beskriver endast att skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator ska finnas tillgängliga inom elevhälsan. Denna 

begränsade beskrivning leder till att fysioterapeuterna inte har en självklar roll inom 

elevhälsan (Fysioterapeuterna, 2017). Däremot i grannlandet Norge arbetar fysioterapeuter 

inom skolan då de anser kunna ha en god effekt på förebyggande och hälsofrämjande arbete  
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(Norsk fysioterapeutforbund, 2004). Fysioterapeuter inom skolan skulle kunna arbeta med att 

undersöka, bedöma och behandla besvär kopplat till rörelseapparaten samt psykisk ohälsa 

relaterat till stress och nedstämdhet (Fysioterapeuterna, 2017).  

 

Brattberg (2004) visade i en studie gällande rygg- och nacksmärta på ett samband där 

personer med besvär av rygg- och nacksmärta som unga även hade det i vuxen ålder. Det 

finns siffror som tyder på att cirka 80% av befolkningen drabbas av ryggsmärta någon gång 

under livet. Det är dessutom den tredje vanligaste anledningen till långtidssjukskrivning, 

vilket leder till stora samhälls- och sjukvårdskostnader (Internmedicin, 2018). Det är därför 

viktigt att kartlägga förekomsten av rygg- och nacksmärtor i tidig ålder för att i ett tidigare 

skede även kunna fånga upp och motverka långvariga besvär. 
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Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga förekomsten av rygg- och nacksmärta hos gymnasieelever 

samt jämföra om det fanns någon skillnad mellan kvinnor och män. Dessutom syftade 

undersökningen till att ta reda på om elever tillämpar kunskap om ergonomi i sin vardag.  

  

Frågeställningar 

1. Hur stor är utbredningen av rygg- och nacksmärta hos gymnasieelever? 

2. Föreligger någon skillnad i förekomsten av rygg- och nacksmärta mellan könen? 

3. Hur stor andel av eleverna använder kunskapen från lektionerna om ergonomi? 

 

Material och metod 

Design 

För att besvara syftet valdes en kvantitativ kunskapsansats. Undersökningen är en enkätstudie 

med tvärsnittsdesign. Designen har valts för att den är lämplig vid kartläggning av faktorer 

(Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Urval 

För att rekrytera elever till studien gjordes ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

gymnasieklasserna har valts utifrån tillgänglighet (Bryman, 2001). Urvalet gjordes från tre 

skolor i 3 olika kommuner och det valdes totalt ut 29 kvinnor och 20 män. 

 

Inklusionskriterier  

● Gymnasieelever årskurs 3 

● God läs-och skrivförståelse i svenska  

 

Mätmetod 

Enkäten innehöll frågor gällande ålder, kön, eventuella besvär med smärta från rygg- och 

nacke, smärtans intensitet samt frågor om ergonomi (Bilaga 2). Frågorna fylldes i genom att 

skriva sin ålder i siffror, kryssa för svarsalternativ, skatta smärtintensitet på en skala från 0–10 

och genom fritext. Enkäten innehöll en fråga (fråga 8) tagen från Lintons frågeformulär om 

smärtproblematik som är ett reliabilitet- och validitetstestat screeningformulär för ryggsmärta 

(Linton & Boersma, 2003). Resterande frågor (fråga 1–7 och 9–12) är egenformulerade med  
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inspiration från Lintons frågeformulär. En testomgång av enkäterna genomfördes på tre 

personer innan frågeformulären delades ut till eleverna. Testomgången genomfördes med 

hjälp av “tänka högt”-metoden där testpersonen gick igenom enkäten samtidigt som hen 

verbaliserade sina tankar för testledarna (Molich, 2002). Enkäten korrigerades och 

förtydligades i enlighet med feedback från testpersonerna. 

 

Procedur 

Åtta skolor i sex olika kommuner kontaktades via mejl eller telefon i syfte att rekrytera 

testpersoner. Det efterfrågades gymnasieklasser som mötte inklusionskriterierna. Endast tre 

skolor svarade och/eller ansågs vara lämpliga för studien. Vid överenskommet tillfälle 

besökte testledarna den skolan som var belägen inom ett godtagbart reseavstånd för 

författarna och delade ut enkäterna samt informationsbrev (Bilaga 1 och 2). Enkäterna 

samlades in direkt efter ifyllnad och fördes därefter in på en dator med lösenord, 

papperskopiorna strimlades. På de två skolor som låg bortom reseavstånd utsågs en 

kontaktperson som ansvarade för utdelning och insamling av enkäter samt att enkätsvaren 

kom författarna tillhanda via post. Även dessa svar fördes in på en låst dator. Alla enkäter 

tilldelades ett identifikationsnummer i samband med att de fördes in på datorn. 

 

Analys 

Deskriptiva analyser gjordes på den insamlade datan. Kön, upplevelse och lokalisation av 

smärta är nominaldata och redovisas därför i procent. Ålder ligger på kvotskalenivå och 

medelvärde och standardavvikelse (SD) beräknades. Skattning av smärta ligger på ordinalnivå 

och median och kvartil (K) beräknades. Svaren på fråga 12 analyserades genom en 

textbearbetning och sammanställdes i ett dokument. De analyserades och kategoriserades efter 

ord som återkom flertalet gånger (Olsson & Sörensen, 2011). Det var till exempel ord som 

arbetsställning, lyft och träning och dessa skapade de olika kategorierna. De svar som 

innefattade kombinationer av flera områden hamnade under en egen kategori ”kombination”. 

Detta för att lättare möjliggöra en sammanställning av resultatet kvantitativt. Svaren 

redovisades slutligen i ett cirkeldiagram i procent. Alla resultat sammanställdes och 

analyserades i datorprogrammet Excel 2016.  
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Etiska överväganden 

Ett informationsbrev (Bilaga 1) delades ut i samband med enkäten till alla deltagare i studien 

med en beskrivning av studiens syfte och upplägg. Studien var frivillig att delta i och var 

anonym. Ifylld och inlämnad enkät räknades som samtycke att delta. Enkätsvaren lästes 

endast av författarna och handledare och fördes in och förvarades på en dator med lösenord. 

Resultaten redovisades på gruppnivå, ingen enskild individ kan därför identifieras. 

Försökspersonerna som rekryterades gick i årskurs 3 och förmodas inneha en ålder av 18 år 

eller högre. Därmed antogs de även ha förmåga att ta beslut om deltagande baserat på 

frivillighet (Olsson & Sörensen, 2011). 
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Resultat  

Tre skolor mötte inklusionskriterierna och totalt 49 elever svarade på enkäten. Eleverna var i 

åldrarna 18–20 (medelvärde/±SD: 18,45 ± 0,58 år) och bestod av 29 kvinnor (59%) och 20 

män (41%). Eleverna som deltog läste Barn- och fritidsprogrammet (12 elever), 

Naturbruksprogrammet med lantbruksinriktning (16 elever) och Högskoleförberedande 

program (21 elever). 

 

Av 49 tillfrågade svarade 36 elever (73%) att de upplevde smärta i rygg, nacke eller i både 

rygg och nacke. Av kvinnorna svarade 79% att de upplevde smärta och 65% av männen 

(Figur 1). Lägsta smärtskattningen när eleverna svarade på enkäten var 1 och högsta 7 

(medianen 2, K1 2 och K3 5,75). Vid skattning av smärta som upplevts under den senaste 

veckan var den lägsta skattningen 1 och högsta 8 (medianen 4, K1 3 och K3 5). 

 

 

 

Figur 1. Procentuell fördelning av förekomst av smärta 

 

Vanligast var smärta i både rygg och nacke och angavs av totalt 64%. Totalt 22% angav 

smärta i rygg och 14% angav smärta i nacke. En något högre andel av kvinnorna angav smärta 

jämfört med männen (Figur 2). Besvärsområden som flest elever upplevde problem i var 

nacke (58%), skuldra/axlar (53%) och ryggens nedre del (50%). Därefter följde ryggens övre 

del (39%) och huvudvärk (33%). 
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Figur 2. Procentuell fördelning av lokalisation av smärta 

 

Fyra elever (8%) rapporterade att de inte hade medverkat i undervisning av ergonomi. Av de 

elever som hade medverkat i undervisningen angav 31 elever (69%) att de använde sig av 

kunskapen från lektionerna (Figur 3). 

 

 

 
Figur 3. Procentuell fördelning av hur många som använder kunskapen om ergonomi  

 

De elever som svarade att de använder sig av kunskapen från undervisningen om ergonomi 

angav att det var i samband med träning, lyft, arbetsställning eller en kombination av tidigare 

nämnda moment (Figur 4). Majoriteten av eleverna som hade medverkat i undervisning om 

ergonomi hade undervisats av lärare inom idrott och hälsa (89%). Två elever (4%) angav 

annan profession (svensklärare och lärare inom pedagogik) och tre elever (7%) svarade lärare 

inom idrott och hälsa samt fysioterapeut/ergonom. 
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Figur 4. Procentuell fördelning av hur kunskapen om ergonomi används 
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Diskussion  

 

Metoddiskussion 

Denna studie har undersökt utbredningen av smärta bland elever i årskurs tre på gymnasiet. 

Valet av denna population gjordes på grund av etiska skäl och autonomiprincipen, deltagarna 

skulle på ett självständigt vis kunna ta ställning till information och deltagande (Olsson & 

Sörensen, 2011). Vi som författare bedömde att elever i årskurs tre är lämpliga då de är 

myndiga och därmed har rätten att själva fatta beslut om att delta i studien eller ej. 

 

Rekryteringsprocessen av deltagarna gick inte som förväntat. Det uppkom svårigheter att 

komma i kontakt med skolor och finna klasser som mötte inklusionskriterierna vilket bidrog 

till att rekryteringen drog ut på tiden. Författarna ville göra en kartläggning i Norrbottens län 

men fick bredda området eftersom inte tillräckligt många skolor inom länet hade möjlighet att 

delta. Istället rekryterades endast en skola i Norbottens län, en skola i Västernorrlands län och 

en i Södermanlands län. Detta innebar att de två sistnämnda skolorna ej kunde besökas och att 

det tog längre tid än väntat att få in enkäterna då de behövde skickas via post. 

Rekryteringsprocessen var ursprungligen väl planerad men då svårigheter uppkom på vägen 

bidrog det till att vi fick längre väntetider än önskat, vilket resulterade i att antalet deltagare 

blev färre än planerat.  

 

Fråga 8 i enkäten är tagen från Lintons frågeformulär (Linton & Boersma, 2003). Resterande 

frågor är egenformulerade med inspiration av samma frågeformulär och därmed inte 

reliabilitet- och validitetstestade. Genom att använda frågor som inte är reliabilitet- och 

validitetstestade går det inte heller att säkerställa kvalitén och relevansen i svaren (Olsson & 

Sörensen, 2011). Det innebär att vi inte kan fastställa att våran enkät mäter det vi vill 

undersöka. Detta är något som kan påverka vårt resultat och kan ses som en svaghet i studien. 

 

Faktorer som kan påverka resultatet i studien är eventuellt externt- och internt bortfall. Det 

externa bortfallet kan i detta fall ej diskuteras på grund av två olika anledningar. Dels för att 

vi inte kan veta hur eventuell frånvaro av elever såg ut när enkäterna delades ut. Dels för att 

två av tre klasser ej kunde besökas av författarna, därav kan vi inte säkerställa hur många 

elever som valde att inte delta i studien. Externt bortfall kan leda till att resultaten blir  
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missvisande om deltagare väljer att inte delta eller att besvara enkäten med en negativ 

inställning. Ett internt bortfall innebär att frågor i enkäten lämnas utan svar, vilket kan 

påverka resultatet (Olsson & Sörensen, 2011). I denna studie har vi ett internt bortfall på 23% 

gällande hur eleverna använder sig av kunskaper i ergonomi. Detta gjorde att vi fick redovisa 

det som egen kategori i cirkeldiagrammet i resultatet (Figur 4). Frågan där eleverna ombads 

att beskriva på vilket sätt de använder sin kunskap om ergonomi bör eventuellt ha 

omformulerats med tanke på bortfallet. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att kartlägga förekomsten av rygg- och nacksmärta hos gymnasieelever 

samt jämföra om det fanns någon skillnad mellan kvinnor och män. Dessutom syftade 

undersökningen till att ta reda på om elever tillämpar kunskap om ergonomi i sin vardag.  

 

Ungdomar i dagens samhälle är stillasittande under stora delar av dygnet och det är väl känt 

att detta kan leda till smärta i rörelseapparaten (Katzmarzyk et al., 2009; Clementson & 

Ristevski, 2012). Det är oroväckande att resultatet tyder på att nästan tre fjärdedelar av alla 

tillfrågade gymnasieelever besvärades av smärta från rygg och nacke. Brattberg (2004) visade 

i sin studie på ett samband mellan att personer med besvär från rygg och nacke i ung ålder 

även hade besvär i vuxen ålder. Med ett så stort antal smärtdrabbade ungdomar riskeras alltså 

även fortsatt stor utbredning av smärta hos framtidens vuxna.  

 

För att minska framtida långtidssjukskrivningar och därmed stora samhällskostnader är det 

viktigt att personer med smärta fångas upp i tid och att de får hjälp att bli fri från eller hantera 

sina besvär. Det vore högst relevant att även kartlägga utbredningen av smärta i tidigare ålder, 

redan i högstadiet eller till och med mellanstadiet för att kunna sätta in tidiga åtgärder. Det 

mest effektiva och önskvärda vore om dessa problem kunde minskas med hjälp av 

förebyggande arbetssätt. Det som kan användas för att förebygga dessa besvär är att minska 

mängden stillasittande, korrigering av arbetsställning och rörelsemönster samt anpassning av 

arbetsmiljön i skolan (Björklund, Djupsjöbacka, Wijk, Sundelin & Gellerstedt 2010). Detta är 

något som fysioterapeuter skulle kunna ansvara för om de arbetade inom skolan.  
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Resultatet av vår studie visade en skillnad mellan könen där kvinnorna hade smärta i större 

utbredning än männen (79% respektive 65%). Denna skillnad stämmer överens med tidigare 

resultat av Statistiska centralbyrån (2002; 2008) och Radisauskas et al. (2012). Vad denna 

skillnad beror på kan däremot diskuteras. Chesterton, Barlas, Foster, Baxter & Wright (2003)  

 

visade i sin studie att män hade en högre smärttröskel än kvinnor och likaså en studie av Pool, 

Schwegler, Theodore & Fuchs (2007). Även förväntningar på de olika könens roller kan ha 

kommit att spela en roll. Robinson, M. et al (2001) undersökte Gender Role Expectations of 

Pain questionnaire (GREP) och fann att både män och kvinnor hade en uppfattning om att 

män är mindre villiga att rapportera smärta än kvinnor. Vidare delade de även uppfattningen 

om att kvinnor är känsligare och klarar av att uthärda mindre smärta än män. Männen i 

studien skattade därtill sin egen smärttålighet större än den genomsnittliga mannens tålighet.  

 

Det finns tydliga samband att långvariga statiska arbetsställningar och att arbete vid dator 

ökar risken för problem med rygg-och nacksmärta (Forrest & Dylla, 2012; Price, 2013). Detta 

är något eleverna gör många timmar per dag under skoltid och kan därför vara en bidragande 

orsak till varför det är så hög utbredning av smärta.  

 

“Idrott och Hälsa A” är en obligatorisk kurs på gymnasienivå där ett av momenten är 

undervisning i ergonomi (Skolverket, 2000). En av frågorna i enkäten tog upp huruvida 

eleverna deltagit i undervisning om ergonomi samt vem som höll i den/de lektionerna. Fyra 

elever (8%) svarade att de inte hade deltagit, en frånvaro som till exempel skulle kunna 

förklaras på grund av sjukdom. En annan förklarning kan vara att de inte uppmärksammat 

eller förträngt detta moment i kursen. Det är positivt att resterande delen av eleverna (92%) 

har deltagit. Ergonomi är viktigt eftersom de handlar om att förebygga både psykisk och 

fysisk ohälsa i arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2016). 

 

Majoriteten av eleverna svarade att det var idrottsläraren som undervisade om ergonomi. Det 

som kan bli missvisande i vårt resultat är att tre elever (7%) svarade att de fått undervisning 

av både idrottslärare och fysioterapeut/ergonom. Det är mest sannolikt att de elever som har 

fått informationen från en annan profession, inte har fått det via skolan, utan genom besök via 

primärvården. Det är något som ger vår studie något felaktigt resultat då tanken var att  
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undersöka av vem de fått undervisningen av under skoltid Det är dock positivt att eleverna får 

kunskap från flera olika håll om så är fallet.  

 

Trots att 45 elever (92%) anger att de deltagit på undervisning om ergonomi, så är det endast 

31 elever (69%) som svarade att de använde sig av den kunskapen i vardagen. Av dessa 31 

elever (69%) är det 14 elever (23%) som inte uppger hur de använder sig av kunskapen. Detta 

kan tolkas på olika sätt. Eftersom eleverna svarade att de använder sig av kunskapen, men inte 

beskriver på vilket sätt, kan bristen på beskrivningar anses som missvisande och mindre 

trovärdigt svar. Det är ett stort antal elever som inte använder sig av ergonomi i vardagen och 

det är något som borde utvärderas. Något som kan diskuteras är om det finns ett samband 

mellan mindre problem från rygg - och nacke hos de elever som uppger att de använder sig av 

ergonomi i vardagen. Syftet i denna studie var dock inte att undersöka detta utan var något vi 

författare kom på i efterhand vore intressant att undersöka i andra studier.  

 

Konklusion  

Utbredning av rygg- och nacksmärta bland de tre inkluderade gymnasieklasserna är hög. 

Kvinnorna har smärta i större utbredning än männen. Många, men långt ifrån alla, av eleverna 

använder sig av kunskapen från lektionerna om ergonomi. 
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Klinisk reflektion 

Det är bra att eleverna undervisas i ergonomi och att det är ett moment i en obligatorisk kurs 

på gymnasiet. Uppenbarligen räcker inte denna åtgärd för att Sverige ska få smärtfria 

ungdomar. Kanske behövs fler undervisningstimmar i ämnet eller stöttning av en ytterligare 

profession. Fysioterapeuter skulle, som tidigare nämnt, kunna undersöka, bedöma och 

behandla redan befintliga problem kopplade till rörelseapparaten och förebygga att besvär 

uppstår. Vidare skulle de även kunna tillföra ett komplement gällande utbildning inom hälsa 

och fysisk aktivitet, frågor kring ergonomi samt verka för att öka den fysiska aktiviteten under 

skoltid (Fysioterapeuterna, 2017). 
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Bilaga 1 

  
Information och förfrågan om medverkan i examensarbete 

  

I dagens samhälle är fysisk inaktivitet och stillasittande ett stort problem. Långsiktigt sett så 

kan en stillasittande livsstil leda till ökad risk att drabbas av folkhälsosjukdomar. Det är 

vanligt att muskelsmärta i ryggen uppstår efter långvariga statiska ställningar, till exempel vid 

arbete framför dator. Studier tyder på att arbetsmiljön, till exempel stolar och bord, kan 

påverka hållningen negativt. En studie har visat att en evidensbaserad ergonomisk utbildning 

ger positiva effekter på förebyggande arbete för att minska muskuloskeletala bekymmer vid 

kontorsarbete. 

  

Vi är två fysioterapeutstudenter som läser vår sista termin vid Luleå Tekniska Universitet. 

Som examensarbete har vi valt att göra en enkätstudie med syfte att kartlägga förekomsten av 

rygg- och nacksmärta hos gymnasieelever. Dessutom vill vi jämföra om det föreligger någon 

skillnad av utbredningen mellan kvinnor och män samt om eleverna använder sig av 

kunskapen från undervisningen i ergonomi. 

  

Studien är frivillig att delta i och kommer att vara anonym. Frågorna kommer att besvaras via 

en enkät som beräknas ta 5–10 minuter att fylla i. Den kommer att delas ut av ansvarig 

kontaktperson på skolan. Samma person kommer även se till att de ifyllda enkäterna kommer 

oss till handa. Svaren kommer endast att läsas av författarna och handledare. Resultaten 

kommer att föras in på datorer med lösenord och enkäterna kommer sedan att strimlas. 

Resultaten kommer att redovisas på gruppnivå, ingen enskild individ kommer att kunna 

identifieras. 

  

  

Ifylld och inlämnad enkät räknas som samtycke att delta. 

  

Med vänliga hälsningar 

Astrid och Anna  

 

  

                 Anna Jonsson                  Astrid Oscarsson           Irene Vikman 

           Jonana-5@student.ltu.se     astosc-5@student.ltu.se         Irene.Vikman@ltu.se 

                 072-543 65 67                 076-259 58 64               (handledare) 
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Bilaga 2 

Kartläggning av rygg- och nacksmärta bland gymnasieelever 

 

1. Kön 

[kvinna] [man] 

 

2.  Ålder 

[fyll i med siffror] 

 

      3. Vilket program läser du? 

_____________________________________ 

 

4.  Upplever Du smärta från rygg? 

[ja]                 [nej] 

 

5. Upplever Du smärta från nacke? 

[ja]                 [nej] 

 

Om du har svarat nej på både fråga 4 och 5, gå direkt till fråga 9. 

 

6. Vad har Du för besvär? Kryssa för alla aktuella ställen 

[nacke] [skuldror/axlar]        [ryggens övre del]        [ryggens nedre del]        [huvudvärk] 

 

7.  Hur mycket smärta upplever Du just nu? 

 

     0           1            2            3           4          5           6          7         8         9        10 

Ingen smärta     Mest tänkbara smärta 
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8. Hur mycket smärta har Du haft den senaste veckan? 

 

     0           1            2            3           4          5           6          7         8         9        10 

Ingen smärta     Mest tänkbara smärta 

 

9. Har ni haft lektioner som har berört ämnet ergonomi? 

Ergonomi handlar om den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Till exempel arbetsställning, hållning och 

förebyggande arbete för att minska ohälsa och olycksfall. 

 

[ja]                 [nej] 

 

Om du har svarat nej på fråga 9 är enkäten slutförd. Om du har svarat ja, fortsätt att svara 

på fråga 10-12. 

 

10. Vem höll i denna undervisning? 

[Lärare inom idrott och hälsa] [Fysioterapeut/ergonom] [Annan profession:___________] 

 

11. Använder Du dig av kunskapen från dessa lektioner? 

 [ja]  [nej] 

 

Om du har svarat nej på fråga 11 är enkäten slutförd. Om du har svarat ja, fortsätt att svara 

på fråga 12. 

 

12. Hur använder Du dig av denna kunskap? 

Försök att beskriva specifika aktiviteter/moment. Till exempel träning, städning, lyft, arbetsställning. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


