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Sammanfattning 
 

Studiens syfte var att analysera niondeklassares självrapporterade skärmbaserade aktiviteter, 

fysisk inaktivitet samt muskuloskeletala symptom, smärtintensitet och påverkan i vardagen. 

Vidare var syftet att göra jämförelser med resultat från en tvärsnittsstudie år 2004 i samma 

skolor för att se eventuella skillnader. Frågeställningarna var: Hur ser sambandet ut med 

skärmbaserade aktiviteter, fysisk inaktivitet samt muskuloskeletala symtom, smärtintensitet 

och påverkan i vardagen? Finns några könsskillnader? Hur har muskuloskeletala besvär, 

inaktivitet och skärmbaserad tid förändrats i jämförelse med niondeklassare år 2004? 

Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie med enkäter som besvarades av 465 elever (85 %) på 

11 skolor. Populationen hämtades från SIH projektet år 2004 som bestod av ett slumpmässigt 

urval från skolor i hela Sverige. Resultat: Mobiltelefonen användes av tre gånger så många 

flickor, TV spel av sju gånger så många pojkar. Surfplatta användes aldrig eller sällan av 80 

%. Nackvärk och huvudvärk förekom ofta bland 68 %  respektive 58 % av de som använde 

mobilen >3 timmar eller mer. Ryggvärk förekom bland 19 % som tittade TV > 3 timmar. 

Huvudvärk mer än en månad förekom dubbelt så ofta hos flickor och upplevdes ha en svår 

påverkan i vardagen. Dubbelt så många pojkar ansåg sig mest fysiskt aktiva i vardagen och 

ansåg sig likna den person som är mest fysiskt aktiv. Stillasittande tid var inte signifikant men 

en tredjedel av ungdomarna uppgav att de sitter stilla 7-9 h på vardag och  4-6 h på helgdag. 

Mellan år 2004 och år 2013 ökade förekomsten av huvudvärk och pågående ryggsmärta bland 

pojkar. Slutsats: Smärta i huvud, nacke och rygg är ofta förekommande bland niondeklassare 

och samband tycks finnas med långvarig exponering av olika skärmbaserade aktiviteter 

Självrapporterad smärta har i jämförelse med en tvärsnittsstudie år 2004 minskat förutom 

huvudvärk och ryggsmärta som ökat bland pojkar. Vidare forskning kring könsskillnader och 

smärta är angeläget i synnerhet bland flickor som är mer drabbade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract:  

The aim of this study was to analyse ninth graders self reported screen based activities, 

sedentary time and musculoskeletal symptoms and pain intensity.  

The other aim was to examine changes regarding musculoskeletal pain and inactivity between 

ninth graders from a cross sectional study in year 2004. To meet this aim, following questions 

were designed: How is the relationship between screen based activities, inactivity, 

musculoskeletal symptoms, pain intensity and differences between girls and boys? How have 

musculoskeletal symptoms and screen time changed since year 2004?  

Method: The method used for this study was a quantitative method. The research was carried 

out using a questionnaire that was answered by pupils from 11 schools from all over Sweden. 

The response rate was 85 % (n=465). The level of statistical significance was set at p<0.05. 

Results: Mobile phones were used three times more by girls and TV Games were used seven 

times more by the boys.  Tablet computers were used more randomly by 80% of the youths. 

Headache occurred 58% and neck pain occurred 68 % with those who used mobile phone >3 

and >5 hours per day. Backache occurred with 19% of those watching TV > 3 hrs. Headache 

ongoing for more than a month occurred twice as much among the girls and was perceived as 

having a severe effect on everyday life. Boys reported neck ache and shoulder ache longer 

than a month somewhat to a greater extent. Nearly twice as many of the boys considered 

themselves being more physical active and resemble the most active person. Total sedentary 

time was not significant but a third of the youths reported that sitting time for 7-9 hrs during 

weekdays and 4-6 hrs during weekends. Differences between 2004 and 2013 showed that 

occurrence of ache and continuous back pain decreased whilst headache and continuous back 

pain increased with the boys. Conclusions: Headaches, neck pain and backaches are common 

among 9
th

 graders and it seems to be a relationship with time exposure to different screen 

activities. Further research investigating gender differences and pain is important, in 

particular among girls who seem to be more vulnerable.  
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1. Introduktion  

Mobiltelefoner, spelkonsoler, bärbara datorer och surfplattor – de senaste åren har 

användningen av datorer, datorspel och andra skärmbaserade aktiviteter exploderat bland barn 

och ungdomar. Idag är hälften av Sveriges 3-åringar ute på nätet och 40 % av 2-åringarna. 

Från 14 års ålder är nio av tio ute på nätet dagligen. Den stora ökningen beror bl a på att barn 

och ungdomar har flera medier igång samtidigt, man lyssnar på musik, ser TV och Facebook 

parallellt. De senaste två åren har även användningen av mobilt Internet ökat kraftigt. Internet 

i Sverige är idag inne i den så kallade mobila fasen där hela systemet med appar och 

tryckkänsliga skärmar har förenklat och förändrat Internetanvändningen. Mobiltelefoner har 

funnits i många år men det är först nu som teknikutvecklingen påverkar användningen på bred 

front. (Findahl 2012 s.8-14) 

 

Skärmbaserade aktiviteter hos unga kan bidra till ökat stillasittande, fysisk inaktivitet och 

ohälsa visar en rad studier. (Maniccia, Davison, Marshall, Manganello  & Dennison 2011; 

Morley, Scully, Niven, Okely, Baur, Fratt & Wakefield, 2012) Ett långvarigt stillasittande är 

en oberoende riskfaktor för ohälsa hos både barn och vuxna. (Terry J, Terry P & Weiderpass 

2004; Hellenius, Ekblom-Bak & Ekblom 2010; Van der Ploeg, Chey, Korda, Banks & 

Bauman 2012) Studier på skärmbaserade aktiviteter och muskuloskeletala besvär hos barn 

och ungdomar har visat samband med besvär och tiden för exponering (Hakala, Rimpelä, 

Saarni & Salminen 2006; Torsheim, Eriksson, Schnohr, Hansen, Bjarnason & Vällimaa 

2010). Återkommande och långvarig smärta förekommer bland barn och ungdomar och har 

visat ge negativa effekter på hälsa och livskvalitet (Petersen, Hägglöf & Bergström 2009). Det 

finns idag få publicerade studier på ungas exponering av ny skärmbunden teknik, framförallt 

mobiltelefoner och surfplattor. De senaste årens utveckling med små tryckkänsliga skärmar 

som liknar datorernas tangentbord, men med mycket mindre knappsatser och skärmar, 

förändrar och ställer nya krav på belastningen på kroppen.(Straker, Coleman, Skoss, Masien, 

Burgess-Limerick & Pollock 2008) Hur denna utveckling kan påverka smärta och besvär 

bland unga på längre sikt återstår dock att se och framtida forskning på området är angeläget 

eftersom många av dagens ungdomar kommer att arbeta med datorn och andra 

informationstekniska hjälpmedel som ett viktigt arbetsverktyg i vuxen ålder.  
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2 Forskningsläget 

 
Forskningen på skärmbaserade aktiviteter och stillasittande tid nämns ofta i ett sammanhang 

där båda aktiviteterna samverkar (Maniccia et al.,2011; Pearson et al., 2011. Muskuloskeletal 

smärta/besvär och statiska och/eller ensidiga arbetsställningar samverkar också. (Harms-

Ringdahl & Ekholm 1986) Nedanstående redogörelse av forskningsläget på respektive 

område syftar dock till ett försök att reda ut begreppen var för sig trots att de således ofta 

samverkar.  

 

2.1 Skärmbaserade aktiviteter 

 
TV-tittande, TV-spel, datoranvändning, datorspel och mobilanvändning brukar benämnas 

skärmbaserade aktiviteter. I en systematisk översiktsstudie baserat på 232 studier med nästan 

en miljon deltagare, konstateras att det finns ett vetenskapligt stöd för samband mellan TV-

tittande mer än två timmar per dag och en lång rad ohälsofaktorer. Barn och ungdomar som 

tittar mer än två timmar per dag har ökad risk för övervikt och fetma, lägre kondition, lägre 

självkänsla, sämre socialt beteende samt sämre skolprestationer (Tremblay, LeBlanc, Koh, 

Saunders, Larouche, Colley, Goldfield, Conner & Gorber 2011).  Många studier på 

skärmbaserade aktivteter och stillasittande bland barn och ungdomar berör övervikt och fetma 

vilket föreliggande studie inte har som syfte och kommer därför inte nämnas vidare. 

 

En annan systematisk översiktstudie kring skärmbaserad medieanvändning hos unga med 90 

publicerade studier visar genomsnittet 1,8-2,8 timmars TV-tittande per dag beroende på ålder 

och kön. Resultat visar också att i jämförelse med åldersspecifika data minskar tiden för TV-

tittande under ungdomsåren jämför med barnåren men de som tittar mer än fyra timmar per 

dag i unga år har sannolikt kvar detta beteende senare i livet. (Marshall, Gorely & Biddle 

2006). I en longitudinell studie följdes barn och ungdomar under åren 2007-2009 där man 

studerade förändringar i skärmbaserade aktiviteter och stillasittande tid. Resultat visar att 

användning av TV/DVD och dator/datorspel ökar i åldersgrupperna 11-13 hos både pojkar 

och flickor. Författarna till denna studie betonar att tidiga interventioner krävs för att påverka 

stillasittande beteenden bland barn och ungdomar.  

 

Olika studier visar således på olika resultat, både på en nedgång i TV-tittande med stigande 

ålder men även på en ökning av annan skärmbaserad medieanvändning såsom datorspel och 

elektroniska spel. (Gebremariam, Totland, Andersen, Bergh, Bjelland,Grdeland, Ommundsen 
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& Lien 2012) Barn och ungdomars användning av olika skärmbaserade aktiviteter förändras, 

TV-tittandet sker i bakgrunden parallellt med andra skärmbaserade aktiviteter såsom bärbara 

datorer, surfplattor och mobiltelefoner. En engelsk studie visar att barn i åldrarna 10-11 år 

regelbundet har två eller flera skärmbaserade aktiviteter igång samtidigt (Jago, Sebire, Gorely, 

Cillero & Biddle 2011). 

 

Nya generationens videospel som aktiveras med kroppsrörelser, så kallade ”aktiva spel” och 

som syftar till att främja fysisk aktivitet, kan således bidra till att minska stillasittande tid 

bland ungdomar. I synnerhet gäller det bland de minst aktiva ungdomar som riskerar att inte 

uppfylla rekommendationer för daglig fysisk aktivitet (Simons, Bernaards & Slinger 2012). 

Aktiva spel ger en ökning av energiåtgång och hjärtfrekvens jämfört med vanliga videospel 

(Mellecker & McManus 2008) och bidrar till att bekämpa barnfetma och stillasittande 

inaktiva beteenden. (Guy, Ratzki-Leewing & Gwadry-Sridhar 2011) 

 

Antalet datorer har ökat i svenska skolor de senaste två decennierna. Bärbara datorer har 

också ökat kraftigt, framför allt i gymnasieskolan och av cirka 1 200 tillfrågade 

gymnasieelever år 2004 svarade 99 % att de hade tillgång till dator och Internet i skolan 

(Arbetsmiljöverket 2013). 

 

Användningen av mobiltelefoner i Sverige ökar stadigt och enligt branschorganisationen 

Mobiltelebranschen (2013-02-06) uppgick försäljningen år 2012 till 3,8 miljoner 

mobiltelefoner varav drygt 80 % var så kallade Smartphonemobiler. Senare års studier på 

mobiltelefonanvändning bland ungdomar är relativ få men i en finsk studie på unga vuxna (30 

år och yngre) studerades användning av olika tekniska och digitala media och förekomst av 

smärta och besvär. Studien visar att över 90 % unga kvinnor använder mobiltelefonen 

dagligen men ger ingen närmare beskrivning av antalet timmar per dag. (Korpinen & 

Pääkkonen 2011).  Studien är från år 2002 och användningen har med stor sannolikhet 

förändrats på 11 år. Föreliggande studie syftar bland annat till att analysera skärmbaserade 

aktiviteter för att få svar på omfattningen av mobiltelefonanvändning bland unga idag.  

 

Användningen av surfplattor blir också allt mer vanligt i Sverige. Olle Findahls rapport 

Svenskarna och Internet (Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2012 s 7) visar på ett genombrott 

för surfplattan som under åren 2011-2012 har ökat kraftigt. Idag använder var femte svensk 

en surfplatta, bland barnfamiljer är det var tredje och vanligast är användningen bland 
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ungdomar mellan 12-15 år där nästan hälften någon gång använder en surfplatta. Den mobila 

uppkopplingen med Internet via mobiltelefoner och surfplattor ökade under det senaste året 

och nästan fördubblades från 30 till 55 procent. På ungefär två år har hälften av svenska folket 

skaffat sig tillgång till Internet via mobilen. I ovan nämnda finska studie av Korpinen & 

Pääkkonen (2011) visar resultat att små portabla datorer används av endast 5 % kvinnor och 

15 % män. Författarna beskriver att en tänkbar förklaring till detta kan bero på att unga 

använder olika extrafunktioner i mobiltelefonerna vilket gör användningen av små portabla 

datorer överflödiga. 

 

Statistiska centralbyrån (2012) gör återkommande undersökningar på svenska barn och 

ungdomars levnadsförhållanden och medievanor. Under år 2010-2011 uppgav 35 % av 

ungdomar i årskurs 7-9 att man tittar på TV eller film minst tre timmar per dag. De ungdomar 

som mejlar, chattar eller surfar minst tre timmar per dag är 28 %  flickorna och 55 % 

pojkarna. Som en jämförelse kan nämnas att bland barn i årskurs 4-6 som mejlar, chattar eller 

surfar minst tre timmar per dag är siffran 5 % bland flickor och 4 % bland pojkar. Således 

tycks ökningen ske med stigande ålder både bland flickor och pojkar. 

 

 

2.2 Fysisk inaktivitet och stillasittande  

 
Stillasittande har definierats som aktiviteter som inte kräver mer än 1,5 MET och som sker i 

sittande eller liggande positioner (Pate, Stevens, Pratt, Schmitz, Webber, Welk & Young 

2008). MET är en förkortning av Metabolic Energy Turnover och är ett mått på individens 

syrekapacitet och syreförbrukning. MET räknas som förhållandet mellan den maximala 

syreförbrukningen under arbete och basalmetabolismen i vila. (Toomingas,Mathiessen & 

Wigeus Tornqvist 2008 s 136-40) För att mäta dagliga nivåer av fysisk aktivitet, 

energiförbrukningen samt den totala tiden i stillasittande gjordes en studie bland svenska 15 

åringars energiförbrukning med en objektiv provtagningsmetod och med en aktivitetsdagbok 

som ungdomarna registrerade i under sju dagar. Ungdomar med de lägsta uppmätta värdena 

av energiförbrukning spenderar 3-6 timmar längre tid i sittande jämfört med dem som har den 

högsta uppmätta energiförbrukningen (p<0.05) (Bratteby, Sandhagen, Lötbom & Samuelson 

1997).    
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Skärmbaserade aktiviteter hos unga kan bidra till ökat stillasittande och fysisk inaktivitet 

(Maniccia et al.,2011; Pearson  et al., 2011; Morley et al.,2012;). Ett flertal faktorer som kan 

öka risken för stillasittande är etnisk bakgrund, sociodemografiska faktorer, att ha en TV i 

sovrummet samt föräldrars beteenden (Salmon, Tremblay, Marshall & Hume 2011)   Ett 

flertalet studier på äldre visar att långvarigt sittande är en riskfaktor för dödlighet oberoende 

av fysisk aktivitet och ger ökad risk för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och 

diabetes (Terry, Terry, Weiderpass & Vaino 2004; Hellenius et al.2010; Van der Ploug, Chey, 

Korda, Banks & Bauman 2012) 

 

Hittills har stillasittande använts som ett synonym till fysisk inaktivitet, det vill säga att inte 

uppnå rekommenderade och tillräckliga nivåer av fysisk aktivitet men stillasittande innebär 

både en begränsning av vardaglig lågintensiv fysisk aktivitet och muskulär inaktivitet i 

kroppens stora muskelgrupper (Hellenius et al.,2010).  I en systematisk översiktsstudie visar 

resultat att skolbarn och ungdomar behöver minst 60 minuter av daglig fysisk aktivitet på 

måttlig till hög aktivitetsnivå för goda hälsoeffekter på skelettet, den aeroba effekten, 

muskulär styrka och uthållighet. (Strong, Malina, Bumke, Daniels, Dishman, Gutin, 

Hergernroeder, Must, Nixon, Pivarnik, Rowland, Trost & Trudea 2005)  

 

Det finns mycket som talar för att fysisk inaktivitet och stillasittandet ökar. Tre av tio 

svenskar sitter still åtta timmar eller mer varje dag. Nästan tre av tio, 29 %, sitter stilla i två 

timmar minst en gång varje dag utan att resa sig. Personer mellan 15 och 29 år är de minst 

rörliga, 38 % i detta åldersspann uppger att de en vanlig dag sitter stilla minst åtta timmar 

(Statens Folkhälsoinstitut 2012-10-16). Det sammanlagda TV-tittandet ökar, allt fler åker bil 

och mer än var sjunde vuxen svensk har en stillasittande fritid. (Hellenius et al.,2010) 

Föreliggande studie syftar bland annat till att analysera och jämföra fysisk inaktivitet bland 

ungdomar idag och bland ungdomar år 2004 för att se på skillnader över tid.  
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2.3 Muskuloskeletal smärta  

 
Smärta definieras enligt International Association for the Study of Pain (IASP) som ”en 

obehaglig sensorisk eller emotionell upplevelse, associerad med upplevd eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av en sådan”. Smärta är således alltid en subjektiv 

upplevelse som inte alltid är relaterad till omfattningen av, eller ens förekomst av, en 

vävnadskada. Smärta är ett psykologiskt fenomen och kan inte beskrivas objektivt utan måste 

beskrivas utifrån individens beteende och egen upplevelse. (Börjesson M., Mannerkorpi K., 

Knardahl S., Karlsson J. & Mannheimer C.2008 s.553)  

 

Litteraturen beskriver olika modeller hur smärta kan uppkomma och i Mats Hagbergs översikt 

av nack-skulderbesvär (1996) ges en beskrivning av några tänkbara orsaker till smärta. Det 

ska betonas att denna redogörelse på intet sätt är heltäckande.  

-Muskelsmärtsyndrom: en teori om uppkomsten till muskelsmärta är att långvariga statiska 

belastningar på trapeziusmuskeln under arbete kan innebära en överbelastning av typ 1-

muskelfibrer. En låg statisk kontraktion kan resultera i att endast typ 1-muskelfibrer 

rekryteras, för att klara kontraktionen, vilket kan leda till en överbelastning. (Hagberg 1996 s 

49ff) 

-Statisk tension: en statisk spänning i trapeziussenan försämrar blodcirkulationen, särskilt hög 

spänning i kombination med sned dragriktning, exempelvis med huvudet i en framåtböjd och 

lätt vriden position. (Hagberg 1996 s 44-45)  

-Individuell känslighet: kvinnor tycks ha mer typ 1-fibrer i nack-skulder muskulaturen vilket 

skulle kunna innebära ökad risk för typ 1-muskelfiber-skada. Det är också möjligt att sättet att 

använda skulder/nack- muskulaturen skiljer sig åt mellan män och kvinnor. (Hagberg 1996 s 

56-58) 

 

Smärta beskrivs som vanligt förekommande bland barn och ungdomar i en studie på 

självrapporterad hälsa och livskvalitet bland 1 455 svenska elever i årskurs 3 och årskurs 6. I 

denna studie rapporterar två tredjedelar av barnen återkommande smärta minst en gång per 

månad. En tredjedel rapporterar smärta varje vecka och fyra av tio uppvisar även i denna 

studie smärta från flera områden i kroppen samtidigt. Försämrad livskvalitet mätt i variabler 

såsom fysiska, emotionella och sociala aspekter samt sämre skolprestationer rapporteras hos 

unga som upplever smärta varje vecka från flera områden i kroppen (Petersen, Hägglöf & 

Bergström 2009).  
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Liknande resultat visar en analys av drygt 20 000 ungdomar i åldrarna 11, 13 och 15 år. 

Jämförelser gjordes i länderna Finland, Scottland, Polen och Norge i syfte att studera 

förekomst och omfattning av fysiska och psykosomatiska besvär såsom huvudvärk, magont, 

ryggvärk, känslor av nedstämdhet, irritation, nervositet och sömnbesvär. Resultaten visar att 

besvären ökar signifikant med stigande ålder bland ungdomar i alla fyra länder (p<0.05). 

med vissa variationer mellan länderna. Flickor i samtliga länder rapporterar fler symptom än 

pojkar och skillnaderna ökar med stigande ålder. Huvudvärk och irritation rapporteras mest 

frekvent i samtliga länder. Studien baseras på data från år 1993-1994 (Haugland, Wold, 

Stevenson, Aaroe L & Woynarowska 2001). Frågan är om besvärsförekomsten är densamma 

idag 20 år senare? Föreliggande studie har fokus på att analysera smärtförekomst och 

smärtintensitet samt påverkan på dagliga livet bland dagens ungdomar. 

 

Forskning på smärta bland barn och ungdomar innehåller ofta frågor om intensiteten och 

förekomst av olika smärttillstånd såsom magont, huvudvärk och muskuloskeletala symptom 

(Boardman, 2006) vilka är vanligt förekommande symptom bland barn och ungdomar. 

(Kristjansdottir 1997; Perquin, Haxebroek-Kampschreur & Hunsfeld 2000) Detta beskrivs i 

en studie på drygt 2 000 isländska barn som visar att förekomsten av månatlig smärta i huvud, 

mage och rygg är 78,2 % bland barn i åldersgrupperna 11-12 och 15-16 åringar. Att ha smärta 

på ett eller flera ställen i kroppen förekommer varje vecka hos 40,4 % i båda åldersgrupperna. 

Flickor har ont på flera områden i kroppen mer frekvent jämfört med pojkar i samma 

åldersgrupp (Kristjansdottir  1997).  

 

I ett svenskt omfattande tvärvetenskapligt forskningsprojekt, kallat Skola Idrott och Hälsa 

(SIH) genomförd av forskare från Karolinska Institutet, Gymnastik och Idrottshögskolan samt 

Lärarhögskolan i Stockholm, har man följt skolelever i årskurs 3, 6 och 9 och deras 

levnadsvanor, fysiska status och hälsa över tid. (Engström 2004 s 4-9) Flera avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar har utmynnat från denna studie, bl a en avhandling av Gunilla Brun 

Sundblad (2006 s 42-45) som bl a kartlade och analyserade skolelevers upplevda hälsa och 

värk med fokus på kön- och åldersskillnader i fyra olika delstudier, här ingick också en treårig 

uppföljningsstudie av samma barn. Självskattade enkätsvar visar att hälften av eleverna 

uppger att de haft värk i form av huvudvärk, magont eller ont i kroppen utan skada under en 

tidsperiod på tre månader. Könsskillnaderna är markanta för bl a huvudvärk, dagligen till 

minst en gång i veckan, vilket rapporteras av dubbelt så många flickor som pojkar. För pojkar 
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minskar förekomsten av värk och upplevd ohälsa mellan årskurs 3 och 9 medan förekomsten 

istället ökar för flickorna. Vidare visar den longitudinella 3-årsuppföljningen bland annat 

fortsatt ökning av självskattad värk och upplevd ohälsa bland flickor efter tre år. Pojkar 

rapporterar färre besvär med undantag av trötthet som ökar för båda könen med ökad ålder. 

De elever som är fysiskt inaktiva både år 2001 och 2004 rapporterar i större omfattning värk 

och upplevd ohälsa än de fysiskt aktiva eleverna. Som sjukgymnast är det intressant att följa 

utvecklingen av niondeklassares muskuloskeletala besvär och smärta, fysiska inaktivitet och 

skärmbaserade tid över tid och därför kommer resultatet från SIH projektet från år 2004 att 

jämföras i denna studie som ett delsyfte.    

 

2.4 Skärmbaserade aktiviteter och muskuloskeletala besvär 

 
Smärta och värk i nacke, skuldror, armar och händer (Eltabeb, Staal, Hassan & de Bie 2009; 

Cho, Hwang & Chern 2012) samt ögonbesvär och huvudvärk (Rosenfield 2011) är vanligt 

förekommande bland vuxna yrkesverksamma datoranvändare. Faktorer som dåligt utformade 

arbetsplatser ökar besvären. I en studie som undersökte förekomst av muskuloskeletala besvär 

vid användning av bärbara datorer visar att besvär i axlarna reduceras vid användning av ett 

fristående tangentbord inkopplat till den portabla datorn.(Malinska & Bugajska 2010)  

Barn och ungdomar har naturligt inte samma långvariga och mångåriga exponering av arbete 

och stillasittande jämfört med vuxna yrkesverksamma men vad blir följden av att allt fler och 

allt yngre barn använder alltmer tid till informationstekniska hjälpmedel som datorer, 

surfplattor och mobiltelefoner? 

 

Besvär relaterade till datorarbete har man också sett bland barn och ungdomar. I en studie från 

USA har man funnit att besvär i rygg och nacke förekommer hos 15 % av eleverna och besvär 

i handleder och händer hos 30 % av eleverna i samband med datorarbete i skolan. (Burke & 

Pepper 2002) I en australiensisk studie på elever mellan 10 och 17 år som använder bärbar 

dator i skolan anger 60% besvär, framförallt i skuldror och nacke. Förekomsten av besvär 

ökar ju mer tid datorn används och framförallt ökar förekomsten av besvär ju längre 

sammanhängande tid som datorn används utan pauser. (Harris & Straker 2000) Studier på 

skärmbaserade aktiviteter och muskuloskeletala besvär hos barn och ungdomar visar samband 

med besvär och tid för exponering av dessa aktiviteter. (Marshall et al. 2006; Hakala et al., 

2006). TV-spel och TV-tittande bland ungdomar mer än 42 timmar/vecka ökar risken för 

besvär i ländryggen, men inget signifikant samband finns mellan mobiltelefonanvändning och 



9 

 

nack- och skulderbesvär.Smärtprevalensen i nacke, skuldror och ländrygg är större hos flickor 

och ökar dessutom med stigande ålder enligt en finsk studie (Hakala et al 2006).  

 

En Nordisk studie som genomfördes år 2005 bland 31 022 ungdomars skärmbaserade 

aktiviteter visar att en ökad tid för exponering är en bidragande orsak till fysiska besvär såsom 

huvudvärk och ryggvärk (Torsheim et al., 2010). Orsakssamband och riskfaktorer för 

muskuloskeletala besvär bland barn och ungdomar har i litteraturen diskuterats och ett behov 

av mer omfattande longitudinella studier har efterfrågats vilket författarna till en prospektiv 

cohortstudie ville genomföra. Deras studie omfattar 1 200 svenska universitetsstudenter som 

följdes upp efter 12 månader och resultaten visar att risk för att utveckla smärta är beroende 

av stress, höga studiekrav och datoranvändning mer än fyra timmar utan rast. (Wahlström, 

Hagberg, Toomingas, Wigeus & Tornqvist 2004) Datoranvändning mer än fyra timmar har 

även orsakssamband med pågående smärta, så kallad ”pont prevalence pain” enligt resultat 

från samma longitudinella studie men med andra författare (Grimby-Ekman, Andersson & 

Hagberg 2009). 

 

Fokus på hur smärta påverkar vardagen är inte lika ofta studerat men en sådan studie 

genomfördes på ungdomars användning av datorer och på smärtintensitet och smärtans 

påverkan på dagliga aktiviteter Resultatet visar att smärtintensiteten moderat/svår smärta mest 

rapporteras i nacke och skuldror följt av huvudvärk och värk i ögonen. Resultatet visar också 

på moderat/svår påverkan på dagliga aktiviteter vid huvudvärk, nack- skuldersmärtor samt 

ländryggssmärtor och riskerna ökar vid mer än två timmars exponering per dag (Hakala, 

Saarni, Punamäki, Wallenius, Nygård & Rimpelä 2012). 

 

Ewa Gustafsson har i sin avhandling på unga vuxnas exponering av informations –och 

kommunikationsteknologi (ITC) visat att de upplevda fysiska hälsoriskerna är relaterade till 

långvarig användning, obekväma/olämpliga arbetsställningar och minskad fysisk aktivitet. En 

av avhandlingens delstudier är en experimentell studie på användningen av mobiltelefoner 

och unga vuxnas tumpositioner/ tumrörelser, muskelaktivering och kroppsställningar. 

Resultatet visar att muskelaktiviteten är högre i tummen, i underarmens extensormuskulatur 

och i vänster trapeziusmuskel vid textinmatning (SMS) på mobiltelefon jämfört med vid 

samtal på telefonen. Stående textinmatning ökar också muskelaktiviteten i 

trapeziusmuskulaturen. De unga med muskuloskeletala symptom har lägre muskelaktivitet i 

tummens långa abduktormuskel (M. abductor pollicis longus) och tenderar att ha högre 
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hastighet och färre pauser i sina tumrörelser jämfört med dem utan symptom. Kvinnor har 

högre muskelaktivitet i handen och tummens muskler jämfört med män. Studien visar också 

att det är mer vanligt i gruppen med symptom att sitta med huvudet framåtböjt, att sitta utan 

att avlasta underarmarna, att sitta utan ryggstöd samt att skriva in text med en tumme jämfört 

med dem utan symptom (Gustafsson 2009 s 27-36).  

 

Att sitta med mobilen eller surfplattan i knäet, ihopkurad med nacken lutad framåt ökar 

belastningen på nacke och rygg. Trycket på ryggrad och belastningen på nacken två eller 

tredubblas när huvudet böjs framåt och blicken riktas nedåt. (Kapandji 1970 s220-ff) Graden 

av framåtböjning i halsryggen av huvudet har samband med symptom från nacke/skuldra. I en 

studie på bildskärmsoperatörer fann man att ju större framåtböjning av huvudet desto större 

risk för symptom från nacken och skuldror (Hunting, Läubli & Grandjean1981). Om man har 

huvudet i extremt framåtböjt läge, ca 60 grader, uppkommer smärta inte enbart i nacke och 

skuldror utan även i armarna (Harms-Ringdahl et al. 1986). Det finns idag vetenskapligt stöd 

för att exponeringar med böjd/vriden bål ger ökad risk för besvär och sjukdomar i nacke och 

axlar. Stöd finns även för ökad risk för besvär i axlar, armbågar, underarmar, handleder och 

händer vid långvarigt arbete med datormus. (SBU 2012 s 549-52) 

 

Belastningsbesvär bland datoranvändare är ett ökande hälsoproblem. Hur mycket dessa 

exponeringar och belastningar, som i huvudsak studerats på vuxna, påverkar unga människor 

och eventuella framtida besvär återstår att se. En stor del av dagens ungdomar kommer att 

inom några år vara yrkesarbetande med datorn som ett viktigt arbetsverktyg. Redan idag 

använder två tredjedelar av alla yrkesverksamma datorn i arbetet och drygt en tredjedel 

använder datorn minst halva arbetstiden (Arbetsmiljöverket 2013).  

 

Med ovanstående bakgrund beskriven och med tanke på den utbredda mobila 

teknikanvändningen i Sverige är den forskning som gjorts på området kanske inte 

representativ idag? Tidigare studier speglar kanske inte en rättvisande exponering som dagens 

svenska barn och ungdomar utsätts för?  Merparten av den forskning som publicerats kring 

muskuloskeletala besvär och skärmbaserade aktiviteter är framför allt från åren innan det 

stora genombrottet för den så kallade mobila fasen som i Sverige räknas från år 2010 och 

framåt. Om vi sjukgymnaster kan öka vår kunskap kring risker och samband med 

skärmbaserade aktiviteter, fysisk inaktivitet och muskuloskeletala besvär ger det oss bättre 

beslutsunderlag kring råd och regim i kontakten med barn och ungdomar. 
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2.5  Syfte 

 
Studiens syfte var att analysera niondeklassares självrapporterade skärmbaserade aktiviteter, 

fysisk inaktivitet samt muskuloskeletala symptom, smärtintensitet och påverkan i vardagen. 

Vidare var syftet att göra jämförelser med resultat från en tvärsnittsstudie år 2004 i samma 

skolor för att se eventuella skillnader. 

 

Frågeställningar 

 
 Hur ser sambandet ut med skärmbaserade aktiviteter, fysisk inaktivitet/stillasittande 

tid, muskuloskeletala symptom, smärtintensitet och påverkan i vardagen bland 

niondeklassare? 

 Hur ser skillnader ut mellan flickors och pojkars självrapportering? 

 Hur har muskuloskeletala besvär, fysisk inaktivitet och skärmbaserad tid förändrats 

bland niondeklassare i en jämförelse med jämnåriga år 2004? 

 

3 Metod 

 
En tvärsnittsstudie med kvantitativ metod, en enkätstudie, genomfördes.  

 
3.1 Populationen 

 
Utgångspunkt för urvalet till studien var de 19 skolor med årskurs nio, som ingick i SIH-

projektet år 2004. Skolorna kom från ett slumpmässigt urval från hela Sverige. Av de 19 

skolorna hade två upphört, tre skolor avböjde att delta på grund av tidsbrist och tre skolor gick 

inte att nå trots upprepade kontaktförsök via telefon och e-post.  
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1. Flödesschema över populationen 

 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

 
Totalt deltog 11 skolor i undersökningen och 550 enkäter skickades ut under de två första 

veckorna i mars 2013, vilket överensstämde med den tidpunkt som SIH-projektets olika 

studier genomfördes. Respektive skola kontaktades per telefon och idrottslärare och i några 

fall rektor söktes och studiens bakgrund och syfte presenterades. En skola som inte hade 

inkommit med svar fick kontaktas för påminnelse och en dryg vecka senare inkom svaren. 

Antalet svar var 465 stycken (85 %) och bortfallet var således 85 stycken (15 %). Det var 

totalt 223 flickor och 242 pojkar som besvarade enkäten. I SIH-projektet år 2004 deltog från 

motsvarande skolor 268 flickor och 249 pojkar från samma årskurs. Se tabell 1. 

 

Tabell 1- Populationen med fördelning i kön år 2013 och 2004 

År 2013 N=465 223 flickor 242 pojkar 

År 2004 N=517 268 flickor 249 pojkar 

 

 

3.3 Etiska aspekter 

 
Tillsammans med enkäten skickades ett informationsbrev där ungdomarna fick en 

presentation av bakgrund och syfte med studien. Det framgick tydligt att alla svar behandlas 

anonymt och att ingen annan kommer få ta del av enskilda svar. Det betonades också att 

deltagandet i studien var frivilligt och att man kunde avstå från att medverka utan att behöva 

ange något skäl till detta.  

 

 

 

19 skolor 

Från SIH projektet 

 

 

 

 

Tre skolor avböjde  

 

 

11 skolor 

550 enkäter 

465 svar 

(85%) 

 

 

Två skolor nedlagda 

Tre skolor ej nåbara 
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3.4 Enkäten 

 
En enkät konstruerades för att kunna besvara frågeställningarna i studien. Frågorna berörde 

ungdomars skärmbaserade aktiviteter, fysisk inaktivitet/stillasittande tid och skattad smärta. 

Inledningsvis genomfördes en pilottest av enkäten på åtta ungdomar i samma åldersgrupp för 

kontroll av frågornas relevans, förståelse och formuleringar. Vissa korrigeringar gjordes 

därefter och några frågor togs bort som ansågs felaktigt ställda eller inte relevanta. En enkät 

med totalt 12 frågor skickades ut och som skulle anonymt besvaras under lektionstid för att 

sedan samlas in av läraren och återsändas i frankerat kuvert. Den uppskattade tidsåtgången för 

att fylla i enkäten var beräknad till 15-20 minuter.  

 

För att få svar på tiden för skärmbaserade aktiviteter ställdes första frågan om hur många 

timmar ungdomarna ägnar sig åt att (1) titta på TV/video/DVD, (2) spela TV-spel, (3) 

använda mobiltelefon, (4) surfplatta, (5) bärbar dator och (6) stationär dator under en vanlig 

vardag respektive en lördag eller söndag. Svarsalternativen för dessa frågor var Aldrig/Sällan, 

Högst 1 tim, Mer än 1 tim men högt 3 tim, Mer än 3 tim men högt 5 tim, Mer än 5 timmar/dag  

 

En del av studiens syfte var att jämföra data från SIH-projektet år 2004 och av den 

anledningen användes samma frågor som rör fysisk inaktivitet.  För att få svar på fysisk 

aktivitet/inaktivitet ombads ungdomarna att lägga samman den frivilligt valda motionen i 

skolan och på fritiden som omfattar minst 30 minuter per dag och med en ansträngningsnivå 

som är minst snabb promenadtakt. Den andra frågan var: Vilken av de här personerna liknar 

du mest? Det fanns fem svarsalternativ med en beskrivning av fem olika personers 

aktivitetsnivå med exempel på hur mycket en person rör på sig i allmänhet från Rör sig 

ganska lite till Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag 

(Engström 2004 a s 10-15). För att få svar på hur mycket ungdomarna sitter stilla ställdes 

frågan: Hur mycket sitter du stilla under en normal vardag och helgdag som omfattar 16 

timmar om man räknar bort 8 timmar för sömn? Svarsalternativen angavs i timmar i 

intervallerna 1-3, 4-6, 7-9, 10-12, 13-16 timmar samt Aldrig och Så gott som hela dagarna. 

Frågan om stillasittande tid ingick inte i SIH enkäten år 2004 men ansågs ändå relevant 

eftersom forskning visar att den stillasittande tiden tycks öka (Hellenius et al.,2010).   
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Enkätens fem sista frågor fokuserade på muskuloskeletala besvär, smärtans intensitet och dess 

påverkan på det dagliga livet. Frågor som användes från SIH-projektet år 2004 om ungdomars 

upplevda hälsa, valdes ut med inriktning på värk och smärta. Ungdomarna ombads uppge hur 

ofta (under de tre senaste månaderna) man känt/känner av besvär såsom huvudvärk, nackvärk, 

ryggvärk, värk i axeln, handen eller annan värk. Svarsalternativen graderades på en 

Likertskala (1) aldrig/nästan aldrig (2) då och då (3) ofta (varje vecka), (4) mycket ofta till 

alltid. De ombads också uppge hur länge de känt av besvären. För att undersöka pågående 

smärta så kallad ”point prevalence” ställdes frågan ”Har du eller har du haft ont i ryggen 

idag?”  

 

VAS skalan (Visual Analogue Scale) användes som instrument för skattning av smärtans 

intensitet. Den används i stor utsträckning bland sjukgymnaster och är ett validitetstestat 

instrument (Collins, Moore & McQuay 1997). VAS skalan är utformad som en 100 

millimeter horisontell skala och är markerad vid linjens ena ände Ingen smärta till linjens 

andra ände Värsta tänkbara smärta. Ungdomarna ombads att markera med ett kryss på en 

linje efter frågan om ”Ont i ryggen idag?”. Muskuloskeletala symptom bland ungdomar har 

många orsaker men är bland annat relaterat till tiden som spenderas vid datorn, mindre är 

dock känt om hur symptomen påverkar det dagliga livet. (Hakala et al, 2012) och för att 

undersöka detta ombads ungdomarna i studien därför att markera med ett kryss på en linje, i 

likhet med VAS skalans utformning, från Ingen påverkan till Mycket stor påverkan på frågan 

om hur upplevd smärta påverkar vardagen. Smärta och påverkan i vardagen dikotomiserades i 

fyra grupper: 0-<5 mm=ingen smärta/påverkan i vardagen, 5-25 mm=mild smärta/påverkan, 

26-50 mm=moderat smärta/påverkan, 51 mm- =svår smärta/påverkan (Hakala et al., 2012). 

 

 

3.5 Validitet och Reliabilitet 

 
För att stärka reliabiliteten och validiteten i studien genomfördes en pilottest med åtta 

ungdomar i samma åldersgrupp för kontroll av frågornas relevans, förståelse och 

formuleringar. Enkätfrågorna från SIH projektet har testats i en test-retest (>0.08 (Spearman 

Corr.) och 0.9 (ICC Akpha) vilket stärker reliabiliteten (Brun Sundblad 2006 s.32). 

 

VAS skalan är både ett reliabilitets och validitetstestat instrument för att mäta smärta och 

anses tillförlitligt även på något större barn och ungdomar. (Stinson , Kavanagh, Yamada, Gill 
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& Stevens 2006) Att mäta smärta kan dock vara svårt och VAS skalan har kritiserats som 

smärtinstrument. Framförallt riktas kritik mot användningen av parametriska statistiska 

metoder som kan ifrågasättas då det gäller att omvandla resultat från ord till siffror. Det finns 

istället icke-parametriska statistiska metoder för att analysera data från VAS skalan och ett 

exempel är Wilcoxon test för att jämföra mätningar mellan olika grupper (Rolfsson 2009). För 

att minska eventuella felaktigheter kring förnimmelsen av smärta ombads ungdomarna i 

föreliggande studie att skatta sina besvär bakåt i tiden under en tremånadersperiod samt att 

svaren behandlades anonymt.  

 

  

3.6 Databearbetning 

 
Alla statistiska beräkningar genomfördes i IBM SPSS 19.0. Deskriptiv statistik har använts 

för redovisning av resultat. Ett antal svar har dikotomiserats innan analys, t ex tid för 

skärmbaserade aktiviteter dikotomiserades i analysen till tre grupper 1) sällan eller högst en 

timme per dag, 2) mellan 1 till högst 3 timmar per dag 3) mer än 3 timmar och mer än 5 

timmar per dag. För att se på samband mellan de olika skattade variablerna (ordinalskala) 

gjordes Pearson Chi-2 test. Även förändring över tid mellan år 2004 och år 2013 gjordes 

Pearson Chi-2 test. För samtliga tester var signifikansnivån satt till p<0.05. (p≤0.001 = ***, 

p<0.01 = **, p<0.05 = *) 

 

4 Resultat 

 
Resultatavsnittet är uppdelat utifrån studiens syfte och frågeställningar. Först görs en 

presentation av tiden för de skärmbaserade aktiviteterna vardag och helgdag, därefter fysisk 

inaktivitet/stillasittande tid. Vidare följer en redogörelse för muskuloskeletala symptom, 

smärtintensitet och dess påverkan i vardagen. Till sist presenteras samband mellan 

muskuloskeletala besvär och skärmbaserade aktiviteter. Skillnader mellan kön och studien 

från år 2004 redovisas under varje rubrik. Avslutningsvis görs en sammanfattning av 

resultaten.  
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4.1 Skärmbaserade aktiviteter 
 

De flesta, 86%, uppgav att de en vanlig vardag tittade på TV/Video/DVD högst tre timmar, 

resterande 14% tittade mer. Dock saknades statistiska skillnader mellan TV tittande och kön 

och på vardag och helgdag. 

 

I jämförelse med år 2004 och frågan om TV tittande skiljde sig svarsalternativen åt en del och 

har därför dikotomiserats utifrån snarlika tidsangivelser.  Här presenteras först svaren i tre 

grupper från år 2004: tittar ca en timme per dag (44 %) tittar ca 2-3 timmar ( 46% ) )tittar ca 

4-6 timmar eller mer (10%).  År 2013 års studie hade följande tidsangivelser: högst 1 timme 

(43 %), 1-3 timmar (43%), mer än 3 och mer än 5 timmar (14 %). Inga signifikanta skillnader 

i svar mellan åren eftersom svarsalternativen såg olika ut och inte kunde jämföras. Tabeller 

nedan är med hänseende på detta tänkta mer som en indikation på TV tittandet för respektive 

år. Se tabell 2 och 3. 

Tabell 2. TV tittande under vardagar, år 2004 och 2013 med olika tidsangivelser och antal i 

%. 

 

       Ca 1 h   Ca 2-3 h             Ca 4-6/>6 tim 

Studie 2004 (n=517) 44% 46% 10% 

 Högst 1 h 1-3 h >3 h och > 5 h 

Studie 2013 (n=465) 43% 43% 14% 

 

 

Tabell 3.TV  tittande under helgdagar år 2004 och 2013 med olika tidsangivelser och antal i 

%.  
 

          Ca 1 h   Ca 2-3 h             Ca 4-6/>6 tim 

Studie 2004 (n=517) 25% 59% 16% 

 Högst 1 h 1-3 h >3 h och > 5 h 

Studie 2013 (n=465) 34% 40% 26% 
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Resultat från år 2013 visade att tid för TV spel skiljde sig mellan kön (P<0.001). Det var sju 

gånger fler pojkar (88 %) jämfört med flickor (12 %) som spelade mer än 3 timmar och mer 

än 5 timmar under en vanlig vardag (p<0,001). TV spel på helgen visade liknande resultat 

mellan kön, 83 % pojkar respektive 17 % flickor som spelade mer än 3 timmar och mer än 

fem timmar. År 2004 var den procentuella fördelningen bland ungdomar som spelade TV spel 

och använde Internet vardagar följande: ca en tim per dag (60 %) Ca 2-3 timmar (30 %), Ca 

4-6 timmar och mer än 6 timmar (10%) (p<0.001). På helgen var det fem gånger så många 

pojkar ( 84%)  som spelade TV spel och använde Internet > 6 timmar jämfört med flickorna 

(16%) (p<0.001). Eftersom svarsalternativen mellan åren skiljde sig åt gjordes ingen analys 

av signifikanta skillnader. 

 

Att använda mobiltelefonen mer än 3 timmar och mer än 5 timmar per dag både vardag och 

heldag, var nästan dubbelt så vanligt bland flickor (64 %) som bland pojkar (35 %). Bland de 

som använde mobiltelefonen sällan eller högst 1 timme per dag, både vardag och helgdag, var 

16 % flickor och 40 % pojkar. Samtliga skillnader var statistiskt signifikanta (p<0.001). 

 

Surfplattan användes minst av både flickor och pojkar, de som uppgav sällan eller högst 1 

timme per dag, både vardag och helgdag, var drygt 80 % bland båda könen. De som använde 

surfplattan mer än 5 timmar under en helgdag var 4,5 % flickor och 2 % pojkar. 

 

Bärbar dator/laptop användes både vardag och helgdag sällan eller högst 1 timme per dag av 

60 % av ungdomarna (p=0.02). Könsskillnaden förekom på helgen där något fler flickor 

(21%) använde laptop mer än 3 timmar och mer än 5 timmar jämfört med pojkar (15 %) 

(p<0.001). 

 

Den stationära datorn användes av 84 % pojkar och 16 % flickor mer än 3 och mer än 5 

timmar en vardag. Bland de som använde den stationära datorn mer än 5 timmar per dag 

under helgen var 90 % pojkar. Samtliga skillnader i kön var signifikanta (p<0.001). 

 

 

4.2 Fysisk aktivitet/inaktivitet och vilken person man liknar mest 
 

Den vardagliga fysiska aktivitetsnivån (minst 30 minuters sammanlagd tid per dag och med 

en ansträngningsnivå till minst snabb promenadtakt) visade inte några signifikanta skillnader i 
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svar mellan flickor och pojkar. Det var flest ungdomar (66 %) som ansåg sig tillhöra den 

fysiskt aktiva gruppen (de som uppfyller fem-sju dagars frivilligt vald motion). De 

ungdomarna som ansåg sig tillhöra den inaktiva gruppen (de som uppfyller 0-2 dagars 

frivilligt vald motion) var 9 % och resterande 25 % tillhörde gruppen som var medelaktiva (de 

som uppfyller tre-fyra dagars frivilligt vald motion).  

 

Av den person man ansåg sig likna mest var det 20 % av ungdomarna som uppgav person A 

och B (den som rör sig ganska lite eller aldrig så mycket så att man blir andfådd och svettig). 

De som ansåg sig likna person D (den som rör sig och blir svettig och andfådd flera gånger i 

veckan) och person E (den som rör sig nästan varje eller varje dag) uppgav över hälften av 

ungdomarna, 52 %. I jämförelse mellan kön var det nästan dubbelt så många pojkar som 

ansåg sig vara mest fysiskt aktiva och samtidigt ansåg sig likna person E, 36 % jämfört med 

22 % flickor (p=0.027). 

 

Jämförelser mellan år 2004 och år 2013 visade att det inte var någon större skillnad i hur man 

ser sig som fysiskt aktiv. Aningen färre (3 %) ansåg sig likna en mycket aktiv person E år 

2013 men denna skillnad var inte statistiskt signifikant.  

 

4.3 Stillasittande tid 

De ungdomar som uppgav att de sitter stilla så gott som hela dagen eller 13-16 timmar på 

vardagar var 3 % flickor och 5 % pojkar. En fjärdedel (23 %) uppgav att de sitter stilla 7-9 

timmar på vardagar, en tredjedel (30 %) uppgav att de sitter stilla 4-6 timmar på helgen. Inga 

signifikanta skillnader mellan kön eller för vardag och helgdag framkom i analysen. 

 

4.4 Muskuloskeletala besvär 

 

4.4.1Hur ofta har du ont? 

Nedan följer en sammanställning i tabell 4 över förekomst av muskuloskeletala besvär ofta till 

mycket ofta år 2013. Eventuella samband och könsskillnader med skärmbaserade aktiviteter 

presenteras därefter i löptexten i underrubrikerna. Resultat och eventuella skillnader mellan 

åren presenteras sist i varje underrubrik.    
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Tabell 4. Förekomst av muskuloskeletala besvär ofta till mycket ofta år 2013 bland ungdomar 

och fördelning mellan kön i %.  

 

                Totalt ungdomar         Flickor           Pojkar 

Huvudvärk (n=70/463)      15%                              20%               10% 

Nackvärk    (n=38/461)        8%                                9%               7,5% 

Ryggvärk    (n=62/463)      13%                               15%              12% 

Axelvärk     (n=34/460)       7 %                                7%                 8% 

Handvärk    (n=16/461)      3,5%                               2%                 5% 

Annan värk (n=68/460)      15 %                              15%               14% 

 

 

4.4.2 Huvudvärk 

Huvudvärk ofta-mycket ofta förekom hos dubbelt så många flickor som bland pojkar 

(p=0.001). 

Bland ungdomar som uppgav huvudvärk ofta till mycket ofta var det 82 % som spelade TV 

spel högst 1 timme per dag (p=0.055). De som uppgav huvudvärk ofta till mycket ofta 

använde 58 % mobiltelefonen på vardagar mer än 3 timmar och mer än 5 timmar (p=0.047) 

De som uppgav huvudvärk ofta till mycket ofta använde 10 % surfplatta på vardagar mer än 3 

timmar och mer än 5 timmar (p=0,038). Bland de som uppgav huvudvärk ofta till mycket ofta 

använde 19 %  bärbar dator/laptop mer än 3 och mer än 5 timmar, både vardag och helgdag 

(p=0,028). Inga signifikanta resultat visades för samband med huvudvärk och användning av 

stationär dator eller TV tittande under helgdag och vardag.  

 

Huvudvärk år 2004 förekom ofta- mycket ofta hos 25 % av flickorna och 6 % av pojkarna 

(p<0.001). År 2013 var motsvarande resultat 20 % flickor och 10 % pojkar. Det fanns en 

tendens till skillnad mellan pojkar och år (p=0.054) men inte mellan flickor och år. Se tabell 

5. 

 

4.4.3 Nackvärk 

 
Nackvärk förekom ofta till mycket ofta hos 8 % av ungdomarna. Skillnader med värk i 

nacken mellan flickor och pojkar var inte statistiskt signifikanta.  
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Bland de som uppgav nackvärk ofta till mycket ofta var det 68% som använde mobilen mer 

än 3 timmar och mer än 5 timmar vardag och helgdag (p= 0,032). Bland de som uppgav 

nackvärk ofta till mycket ofta var det 8 %  som spelade TV spel mer än 3 och mer än 5 

timmar på helgen. Resultatet var inte signifikant men en viss tendens till ett samband fanns 

(p=0,058). Ingen statistisk signifikans fanns för samband med nackvärk och användning av 

TV/video/DVD, surfplatta, bärbar dator/laptop eller stationär dator vardag eller helgdag.  

 

För nackvärk ofta-mycket ofta mellan år 2004 och år 2013, se tabell 5. 

 

4.4.4 Ryggvärk  

 
Totalt uppgav 13 % av ungdomarna ryggvärk ofta eller mycket ofta (p<0.001). Skillnader med 

värk i rygg mellan flickor och pojkar var inte statistiskt signifikanta. 

 

I gruppen som hade ryggvärk ofta eller mycket ofta tittade 47 % på TV högst 1 timme, 27% 

tittade på TV 1-3 tim och 26 % tittade mer än 3 tim och mer än 5 tim under helgen. (p=0.034). 

För ryggvärk och övriga skärmbundna aktiviteter fanns inga statistiska samband eller 

skillnader mellan kön. 

 

För ryggvärk ofta-mycket ofta mellan år 2004 och år 2013, se tabell 5. 

 

4.4.5 Övrig värk  

 
Totalt uppgav 7 % av ungdomarna värk i axeln och 3,5 % värk i handen ofta-alltid. Annan 

värk förekom ofta-alltid hos 15 % Samtliga värden saknade statistisk signifikans. Skillnader 

mellan värk i axel, hand eller annan värk och kön var inte heller statistiskt signifikanta. I 

enkäten fanns ett öppet svarsalternativ till frågan om annan värk och bland dessa svar, utan 

inbördes rangordning, angavs bland annat magont, knäsmärta, smärta i benhinnor, mensvärk, 

underlivsvärk, träningsvärk och ögonvärk. Det fanns inget statistiskt samband med värk i axel 

eller värk i handen och skärmbundna aktiviteter.   

 

För värk i axel/arm och hand ofta-mycket ofta mellan år 2004 och år 2013, se tabell 5. 
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Tabell 5. Förekomst av självrapporterad muskuloskeletal smärta ofta-mycket ofta bland 

ungdomar år 2004 och år 2013 i %. 

 

  

   HV  Nackvärk Ryggvärk  Värk axel/arm Värk hand 

Studie 2004   15% /14% 27% 7% 4% 

      

Studie 2013   15% /8% 13% 7% 3,5% 

 

 

4.5 Hur länge har du haft ont? 

 
Ungdomarna fick ange hur länge de känt värk i huvud, nacke, rygg, axlar, hand och annan 

värk. Nedan följer en figur över smärtförekomst mer än en månad bland pojkar och flickor. 

Samtliga skillnader mellan kön var statistiskt signifikanta. Se figur 1  
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Figur 1. Skillnad mellan flickor och pojkars förekomst av smärta mer än en månad år 2013 i 

%. (p≤0.001 = ***, p<0.01 = **, p<0.05 = *) 

 

 

 

4.6  Smärtans påverkan i vardagen 

 
Bland de ungdomar som hade huvudvärk ofta-mycket ofta var det 56% som skattade svår 

påverkan i vardagen. Bland de ungdomar som hade ryggvärk ofta-mycket ofta var det 50% 

som skattade svår påverkan i vardagen. Se figur 2. Skillnader i kön visade signifikanta resultat 

där 36 % flickor som hade huvudvärk ofta-mycket ofta skattade svår påverkan i vardagen, 

motsvarande resultat för pojkar var 20 % (p<0.001). För övriga samband med påverkan i 

**                 *                  **               **              **              *       
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vardagen och smärta i nacke, axel, hand och annan värk samt för skillnader i kön fanns inga 

statistiskt signifikanta resultat.   
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Figur 2. Samband med huvdvärk och ryggvärk ofta-mycket ofta och måttlig eller svår 

påverkan i vardagen bland antalet ungdomar i %. (p≤0.001 = ***, p<0.01 = **, p<0.05 = *) 

 

 

 

4.7. Har du ont i ryggen idag? 
 
En fjärdedel (24 %) av ungdomarna angav att de hade eller hade haft ont i ryggen idag. (så 

kallad point prevalence). Ingen statistisk skillnad fanns mellan könen. Om man hade ryggont 

idag ombads man även att skatta sin smärta på en VAS skala och 66 % skattade värden som 

motsvarar måttlig till svår ryggsmärta.  

 

Resultat från 2004 på frågan om ont i ryggen idag visade att 29 % av flickorna och 14 % av 

pojkarna svarade ja (p=0.05). Resultat från år 2013 visade att lika många flickor som pojkar 

uppgav ryggont idag (n.s). Fler pojkar skattade ryggont idag år 2013 jämfört med år 2004 

(p=0.006). Se figur 3. 
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Figur 3. ”Ryggont idag?” Jämförelse mellan flickor och pojkar år 2004 och år 2013 (%). 

 

 

 

 

 

 

4.8 Sammanfattning av resultat 
 

Mobiltelefonen användes av tre gånger så många flickor mer än 5 timmar per dag. TV spel 

användes av sju gånger så många pojkar mer än 5 timmar per dag. Surfplattan användes minst 

av både pojkar och flickor, 80 % använde den högst 1 timme per dag. Bland dem som 

använde den stationära datorn mer än 5 timmar per dag under helgen var 90 % pojkar.  

 

Samband med vardaglig fysisk aktivitet och den fysiskt aktiva person man ansåg sig likna 

visade att nästan dubbelt så många pojkar ansåg sig vara mest fysiskt aktiva (rör sig sju dagar 

i veckan minst 30 minuter per dag) och likna den mest fysiskt aktiva personen. Den totala 

stillasittande tiden visade att en tredjedel av ungdomarna sitter stilla 7-9 timmar på en vardag 

och 4-6 timmar på en helgdag, ingen signifikant könsskillnad fanns dock.  

 

Bland ungdomar som uppgav huvudvärk och nackvärk ofta till mycket ofta var det 58 % 

respektive 68 % som använde mobilen mer än 3 och mer än 5 timmar per dag.  

Huvudvärk förekom dubbelt så ofta hos flickor och dubbelt så många flickor hade haft 

huvudvärk mer än en månad. Ryggont idag uppgav lika många flickor som pojkar (24 %) och 

66 % skattade sin ryggsmärta på VAS motsvarande måttlig till svår smärta.  

 

Skillnader i muskuloskeletala besvär och självrapporterad smärta mellan niondeklassare år 

2004 och år 2013 visade en tendens till samband med huvudvärk som ökade bland pojkar 

(p=0.054), detsamma gällde för ryggont idag som också ökade bland pojkar mellan år 2004 

och år 2013 (p=0.006). 

 

5 Diskussion 
 

Studiens syfte var att analysera niondeklassares självrapporterade skärmbaserade aktiviteter, 

fysisk inaktivitet/stillasittande tid samt muskuloskeletala symptom, smärtintensitet och 
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påverkan i vardagen. Vidare var syftet att göra jämförelser med resultat från en 

tvärsnittsstudie år 2004 i samma skolor för att se eventuella skillnader. 

 

Idag har många unga flera skärmbaserade aktiviteter igång samtidigt och parallellt vilket även 

resultat i föreliggande studie skulle kunna tyda på eftersom många uppgav att de ägnade sig åt 

olika skärmbaserade aktiviteter många timmar under en vanlig dag. Den största skillnaden var 

flickors och pojkars användning av mobiltelefoner. Kanske inget överraskande resultat om 

man ser sig om i samhället i stort men att tre gånger så många flickor använde mobiltelefonen 

under många timmar per dag kan tyckas anmärkningsvärt. Siffror från SCB (2012) visar 

visserligen att färre flickor (28 %) mejlar, chattar eller surfar minst tre timmar per dag jämfört 

med pojkar (55 %) men i rapporten framgår det dock inte på vilket sätt dessa aktiviteter sker.  

 

Det bekräftas i en studie att tryckkänsliga mobiltelefoner, så kallade Smartphones, förändrar 

och ställer nya krav på belastningen på kroppen (Straker et al 2008). Det skulle kunna vara en 

del av förklaringen till ökade hälsoproblem bland ungdomar som använder mobiltelefonen 

mycket. Ewa Gustafssons avhandling på unga vuxnas exponering av informations -och 

kommunikationsteknologi (ITC) visar att upplevda hälsorisker är relaterade till långvarig 

användning samt obekväma och olämpliga arbetsställningar (Gustafsson 2009 s 27-36). Vid 

en närmare granskning av Hakala et al;s studie (2006) som genomfördes år 2003 och som 

studerade ungdomars användning av mobiltelefoner,  visade att 4 % flickor och 2 % pojkar 

använder mobiltelefonen mer än 5 timmar per dag. Resultat från föreliggande studie tio år 

senare visar på en väsentligt högre användning av mobiltelefoner. Effekterna av den ökade 

användningen kanske visar sig först om några år. Forskning på området är angeläget eftersom 

få studier är genomförda och riktlinjer saknas kring användning och exponeringar.  

 

Flertalet studier visar att skärmbaserade aktiviteter hos unga kan bidra till ökat stillasittande 

(Maniccia et al.,2011; Pearson  et al., 2011; Morley et al.,2012;). Föreliggande studie gav inga 

signifikanta samband med stillasittande tid och skärmbaserade aktiviteter men ungdomarna 

uppgav mer stillasittande tid under vardagar jämfört med helger. TV tittande och TV spel 

ökade i tid under helgen vilket skulle tala emot sambandet med skärmbaserade aktiviteter och 

stillasittande tid. Föreliggande studie ville jämföra fysisk inaktivitet bland ungdomar idag och 

bland ungdomar år 2004 för att se på eventuella skillnader. Resultatet visade att det inte var 

någon större skillnad i hur fysiskt aktiv man var i vardagen och vilken fysiskt aktiv person 

man ansåg sig likna mest. Kanske är tidsperspektivet nio år för kort för att se förändringar. En 
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longitudinell studie kring fysiska inaktivitetsnivåer bland ungdomar skulle ge en bättre bild av 

utvecklingen. 

Resultatet visade att flickor i jämförelse med pojkar hade mer besvär ofta till mycket ofta av 

nackvärk och huvudvärk vilket skulle kunna ge en indikation på ett växande hälsoproblem 

med så kallad ”surfnacke”.  En tidigare studie visar inget statistiskt samband med 

mobiltelefonanvändning och skulderbesvär  (Hakala et al. 2006) men tid för exponering 

kanske skiljer sig åt eftersom studien genomfördes innan den mobila utvecklingen som i 

Sverige räknas från år 2010 (Findahl 2012 s 12-14)  

 

Smärta förekom hos både flickor och pojkar men könsskillnaderna var störst för huvudvärk 

som förekom dubbelt så ofta bland flickor under en längre tidsperiod. Pojkar uppgav nackvärk 

och axelvärk under en längre tid i något större utsträckning än flickor.  Huvudvärk och 

ryggvärk hade stor påverkan i vardagen enligt ungdomarna. Liknande resultat beskrivs i en 

studie av Peterson et al (2009) där smärta är vanligt förekommande bland barn och ungdomar 

och många rapporterar återkommande smärta. Könsskillnader och smärta bekräftas i flera 

studier där flickor har ont på flera områden i kroppen mer frekvent jämfört med pojkar i 

samma åldersgrupp ( Kristjansdottir  1997; Haugland et al 2001). Teorier om en individuell 

känslighet för smärta (Hagberg 1996 s 56-58) skulle kunna vara en orsak till att flickor tycks 

drabbas i större utsträckning vilket framgår i föreliggande studies resultat. Magont, huvudvärk 

och muskuloskeletala symptom är vanliga symptom bland barn och ungdomar. 

(Kristjansdottir 1997; Perquin, Haxebroek-Kampschreur & Hunsfeld 2000). Detta bekräftades 

i föreliggande studie, däremot ingick inga frågor om magont eller andra psykosomatiska 

besvär vilket var ett medvetet val eftersom fokus var på muskuloskeletala besvär i första 

hand.  

 

En stor skillnad i resultat mellan de två studierna år 2004 och år 2013 var pågående 

ryggsmärta. I jämförelse har förekomsten av pågående ryggont ökat bland pojkar nio år 

senare. Vad ökningen kan bero på är svår att veta eftersom ryggvärk har många 

bakomliggande orsaker. I vissa studier har man sett att fysisk aktivitet har samband med 

ryggvärk, dock med uppgifter om såväl fysisk inaktivitet som såväl hög fysisk aktivitet hos 

barn, ungdomar och vuxna (Sitthiopornvorakul, Janwantanakul, Prepong, Pensari & van der 

Beek 2001; Sundblad Brun 2006).  
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En skillnad i resultaten från år 2013 var att fler flickor har mer ont i både huvud, nacke och 

rygg jämfört med pojkar men i jämförelse med år 2004 har antalet flickor som rapporterar 

smärta sjunkit eller är oförändrad som vid huvudvärk. Vad orsakerna till minskad värk bland 

flickor nio år senare kan bero på är intressant att fundera över och kanske kan utgöra en ny 

forskningsfråga för framtida studier. Att följa samma flickor över tid vore också en intressant 

studie, kanske med en kvalitativ ansats. Hur unga flickor mår och hur utvecklingen sker är 

mycket angeläget eftersom bl a Skola Idrott Hälsa projektet (SIH) som genomförde en 3-

årsuppföljning visar en ökning av självskattad värk och upplevd ohälsa främst bland flickor 

efter tre år (Brun Sundblad 2006 s 42-45).  

 

5.1 Metoddiskussion 

 

En styrka med föreliggande studie är det stora antalet svar (85%) från ungdomar i skolor över 

hela landet som tidigare deltog i SIH projektet år 2004. Antalet deltagande skolor var 11 och 

hämtades från den ursprungliga populationen från SIH projektets slumpmässiga urval av 19 

skolor från hela Sverige. En svaghet med studien var att vissa svarsalternativen mellan 

enkäterna de olika åren inte var helt samstämmiga, t ex svarsalternativen för de 

skärmbaserade aktiviteterna. Frågeställningen om stillasittande tid fanns inte med i enkäten år 

2004 utan tillkom senare i SIH projektet år 2007, dock har ingen jämförelse gjorts med senare 

års resultat eftersom det inte var studiens syfte. 

 

Tiden för olika skärmbaserade aktiviteter kan vara svår att besvara eftersom många ungdomar 

använder olika media samtidigt. ( Jago, Sebire, Gorely, Cillero & Biddle  2011). I en studie 

utvärderades reliabiliteten med ett test-retest på ungdomars TV-tittande. Resultatet gav inga 

systematiska fel mellan olika test men det visade sig dock att den verkliga tiden ungdomarna 

tittade på TV överträffades med drygt en timme för pojkar och en halvtimme för flickor 

jämfört med när ungdomarna förde dagbok över sitt tittande (Rosenberg, Sallis, Kerr, Maher, 

Norman, Durant, Harris & Saelens 2010). En underskattning av den dagboksförda tiden med 

andra ord. För att få en mer objektiv bedömning kring stillasittande och inaktivitet/aktivitet 

finns olika instrument, bl a accelerometer och stegräknare. Denna procedur kräver dock stora 

resurser samt begränsar antalet deltagare jämfört med en enkätstudie varför detta inte var 

aktuellt i denna studie.  
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Idag rekommenderar WHO fysisk aktivitet för barn och ungdomar till minst 60 minuters 

måttlig ansträngningsnivå per dag (WHO Global rekommendations on Physical activity for 

Health 2011). Föreliggande studies fråga om tiden för fysisk aktivitet per dag följde inte 

denna rekommendation, men eftersom ett delsyfte var att göra en jämförelse med svaren från 

SIH-projektet användes samma frågeformulering och svarsalternativ. För att analysera 

samband med ungdomars självskattade vardagliga aktivitetsnivå gjordes jämförelser med den 

sammanlagda fysiska aktiviteten per vecka och vilken person man ansåg sig likna mest och 

signifikanta resultat visade att ungdomar som var minst aktiva ansåg sig likna de personer 

som rör sig minst.  Liknande resultat rådde mellan de mest aktiva som ansåg sig likna de 

personer som var mest aktiva vilket tyder på en överensstämmelse i hur man besvarade de 

båda frågorna. 

 

VAS skalan som användes för skattning av smärta vid pågående ryggont och som skattning av 

smärtans påverkan i vardagen, är både ett reliabilitets och validitetstestat instrument (Stinson, 

Kavanagh, Yamada, Gill & Stevens 2006). För statistiska beräkningar och tolkningar av 

svaren hämtades inspiration från Hakala et al studie (2012) Den 100 mm långa VAS skalan 

dikotomiserades i fyra grupper: 0-<5 mm=ingen smärta/påverkan i vardagen, 5-25 mm=mild 

smärta/påverkan, 26-50 mm=moderat smärta/påverkan, 51 mm- =svår smärta/påverkan. För 

att minska eventuella felaktigheter kring förnimmelsen av smärta ombads ungdomarna att 

redogöra för sina besvär under en kortare period bakåt i tiden, under de senaste tre 

månaderna, i syfte att minimera felaktigheter och svårigheter att minnas sin smärta retroaktivt. 

 

 

 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 

 

Könsskillnader och huvudvärk visade signifikanta resultat i studien och förekom dubbelt så 

ofta hos flickor och under en längre tid. Av den anledningen är det intressant och angeläget att 

ytterligare analysera förekomst av smärta och påverkan i vardagen bland flickor och pojkar. 

Kanske forskning med ett genusperspektiv och med en kvalitativ ansats kan utgöra en idé till 

en forskningsfråga i en framtida studie.  
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En longitudinell interventionsstudie som nu pågår under sex år på ungdomars användning av 

bärbara datorer i skolan, har nyligen rapporterat preliminära resultat efter de första tre åren. 

Detta visar att ungdomar som får undervisning i ergonomi och får tillgång till olika 

hjälpmedel såsom externa tangentbord och datamöss, har minskat sin nack-skuldersmärta och 

självrapporterade huvudvärk (Jacobs, Kaldenberg, Markowitz, Wuest, Hellman, Umez-

Eronini, Arsenault&Walker 2013). Som förslag på fortsatt forskning är därför att göra 

liknande upplägg av longitudinell karaktär för mobiltelefonanvändning eftersom detta är ett 

ännu så länge outforskat område.   

 

Sammanfattningsvis är smärta i huvud, nacke och rygg ofta förekommande bland 

niondeklassare och en stadig ökning av olika skärmbaserade aktiviteter tycks ske i Sverige 

idag. Allt fler skolor i Sverige använder bärbara datorer och surfplattor i undervisningen 

(Arbetsmiljöverket 2013). Frågan är vilket ansvar skolor och kommuner tar för den 

ergonomiska utformningen. Enligt Arbetsmiljöverket har skolorna ett arbetsmiljöansvar för 

utformningen av elevernas arbetsplatser och skolmiljön (Arbetsmiljöverket 2013). Här borde 

finnas en stor utvecklingspotential bland oss sjukgymnaster att bredda vår kompetens för att 

etablera oss i skolan som en självklar aktör inom elevhälsan i syfta att förebygga framtida 

besvär hos barn och ungdomar. 

 

Vad som dock kan vara av mer omedelbar åtgärd är att vi vuxna, föräldrar och skola 

diskuterar hur barn och ungdomar idag använder mobila skärmbaserade aktiviteter. Kanske 

blir det aldrig varningstexter på mobiltelefoner och surfplattor i likhet med cigarettpaket men 

varför inte utveckla en ”app” med ergonomiska tips och råd som stödjer sig på vetenskapliga 

grunder? Vidare forskning kan utmynna i riktlinjer och rekommendationer vilket är angeläget 

eftersom skärmbaserade mobila aktiviteter används i allt större utsträckning hos unga.  
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Bilaga 1 

 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

Syfte och frågeställningar:  
 

Syftet med denna studie var två; att analysera niondeklassares självrapporterade 

skärmbaserade aktiviteter, stillasittande tid samt muskuloskeletala symptom och 

smärtintensitet. Det andra syftet var att göra jämförelser med resultat från en tvärsnittsstudie 

år 2004 på svenska niondeklassares smärttillstånd och skärmbaserad tid i syfte att se på 

eventuella skillnader över tid. 

 

 

 Hur ser sambandet ut med skärmbaserade aktiviteter, stillasittande tid, 

muskuloskeletala symptom och smärtintensitet bland niondeklassare? 

 Hur ser könsskillnader ut gällande skärmbaserade aktiviteter, stillasittande tid, 

muskuloskeletala symptom och smärtintensitet bland niondeklassare? 

 Hur har muskuloskeletala besvär, fysisk inaktivitet och skärmbaserad tid förändrats 

bland niondeklassare i en jämförelse med jämnåriga år 2004? 

 
 

 

Vilka sökord har du använt? 

Neck pain, Shoulder pain, Low back pain (LBP), Muskuloskeletal pain, Screen use, Computer 

use, Digital game use, Tablet Computer, Laptop, Notebook Computer, Mobile phone use, 

Adolescents , Children, Sedentary, Sitting time, Inactivity 

 

 

Var har du sökt? 

GIHs publikationsdatabas DIVA 

PubMed 

Google Scholar 

Cochrane Library 

 



 

Sökningar som gav relevant resultat 

DIVA: ”SIH-projektet”  

PubMed: ”Neckpain” children adolescent, ”LBP” children adolescent ”Muskuloskeletal 

pain” children adolescent, ”Screen use”sedentary adolescent, “Computer use”  pain 

adolescent ,”Mobile phone use” children adolescent, “Tablet Computer”, “Notebook 

Computer” adolescent, “Sedentary” children adolescent, ”Inactivity”children adolescent, 

“Sitting time” children adolescent,   

Google Scholar: “Mobile phone” muskuloskeletal pain,  “Tablet Computer” adolescent, 

“Notebook Computer” muskuloskeletal pain, “Adolescent” Sedentary Pain,   

 

Kommentarer 

Utöver materialet jag hittat på DIVA, PubMed och Google Scholar har jag använt värdefulla 

rapporter från Arbetsmiljöverket, SBU, Statens Folkhälsoinstitut och Stiftelsen för Internet 

infrastruktur. Min handledare har även varit behjälplig med tips på avhandlingar och artiklar 

utifrån mina sökord.  De flesta hittade artiklar på sökorden ”Sedentary” children adolescent 

handlar om övervikt och fetma. Fåtalet artiklar hittades på sökorden ”Mobile phone use” 

muskuloskeletal pain och ingen studie hittades från år 2010 eller senare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 

 

Till dig som går i årskurs 9 

 
 

Du är intressant eftersom ungdomar i din ålder använder många  

s k skärmbaserade aktiviteter - t ex Smartphones, TV-spel, surfplattor och 

bärbara datorer. 

 

Jag arbetar som sjukgymnast och möter många ungdomar med smärta i kroppen. 

Eftersom de s k skärmbundna aktiviteterna har ökat stort de senast åren är jag 

intresserad av undersöka eventuella samband. Syftet med min studie är också att 

göra en jämförelse med en tidigare studie från år 2004 på niondeklassares 

stillasittande tid och smärttillstånd. Vid det tillfället deltog bl a elever från din 

skola. 

 

Jag hoppas att du kan delta i undersökningen genom att besvara bifogad enkät 

och sedan lämna in den till din lärare. Dina svar behandlas absolut anonymt 

vilket innebär att ingen utanför kommer att få ta del av de svar du lämnat. Det 

kommer aldrig att framgå vad någon enskild person har svarat. Det är viktigt att 

påpeka att deltagande i denna undersökning är frivillig, Du har rätt att avstå från 

medverkan utan att något skäl behöver anges.  

 

Om du har några frågor eller synpunkter så tveka inte att höra av dig till mig 

Marita Selinder Tfn 0739838788 eller min handledare Gunilla Sundblad  

Tfn 0705858586. 

 

 

Vänliga hälsningar och ett stort tack för din medverkan 

som ger ökade kunskaper om skärmbundna aktiviteter, 

stillasittande tid och hälsa. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 
 

 

 

 

1. Jag är   ( ) flicka  ( ) pojke 

 

 

 

2. Hur många timmar ägnar du i genomsnitt åt följande aktiviteter under en vanlig vardag?  

    Sätt ett kryss för varje rad. 

 
                          Aldrig/    Högst 1 tim     Mer än 1 tim         Mer än 3 tim       >5 timmar 

      Sällan                     men högst 3 tim     men högst 5 tim 

 

Titta på TV/video/DVD ( ) ( ) ( ) ( ) ( )        

Spela TV spel ( ) ( ) ( ) ( ) ( )               

Använda mobiltelefonen        ( ) ( ) ( ) ( ) ( )            

Använda surfplatta      ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Använda bärbar dator/laptop      ( ) ( ) ( ) ( ) ( )        

Använda stationär dator          ( ) ( ) ( ) ( ) ( )           

 

 

 

3. Hur många timmar ägnar du i genomsnitt åt följande aktiviteter under en lördag eller  

    söndag?  Sätt ett kryss för varje rad. 

 
                          Aldrig/     Högst 1 tim     Mer än 1 tim         Mer än 3 tim      >5 timmar 

      Sällan                     men högst 3 tim    men högst 5 tim

           
Titta på TV/video/DVD ( ) ( ) ( ) ( ) ( )        

Spela TV spel ( ) ( ) ( ) ( ) ( )               

Använda mobiltelefonen        ( ) ( ) ( ) ( ) ( )            

Använda surfplatta      ( ) ( ) ( ) ( ) ( )        

Använda bärbar dator/laptop      ( ) ( ) ( ) ( ) ( )        

Använda stationär dator          ( ) ( ) ( ) ( ) ( )           

 

 

4. Hur mycket sitter du stilla under en normal vardag och helgdag som omfattar 16 tim om 

man räknar bort 8 timmar för sömn? 

   Vardag  Helgdag 

Så gott som hela dagarna     ( )                  ( )      

13-16 timmar                                           ( )                  ( ) 

10-12 timmar                                            ( )                  ( )     

7-9 timmar                                              ( )                  ( ) 

4-6 timmar ( )                  ( )                                                    

1-3 timmar                     ( )                  ( )                                

Aldrig                                             ( )                  ( )               

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Om tiden för fysisk aktivitet sätts till minst 30 minuter sammanlagd tid per dag och 

ansträngningsnivån till minst snabb promenadtakt - hur många dagar per vecka når du upp till 

denna nivå eller högre? 

 

Lägg samman frivilligt vald motion, den fysiska ansträngning du får i skolan samt 

vardagsmotionen (som t ex att gå i trappor, promenera, gå ut med hunden). 

  

Inte någon dag i veckan  ( ) 

En dag i veckan     ( ) 

Två dagar i veckan  ( ) 

Tre dagar i veckan  ( ) 

Fyra dagar i veckan  ( ) 

Fem dagar i veckan  ( ) 

Sex dagar i veckan  ( ) 

Sju dagar i veckan   ( ) 

 

 

 

6. Vilken av de här personerna liknar du mest? Sätt bara ett kryss. 

( )  Person A: Rör sig ganska lite. 

( )  Person B: Rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och svettig. 

( )  Person C: Rör sig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland. 

( )  Person D: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera gånger i veckan. 

( )  Person E: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAR GOD VÄND FÖR FLER FRÅGOR >>>>> 
 

 

 

 



 

7. Hur ofta (under de tre senaste månaderna) har du känt/känner av nedanstående besvär? 

    Sätt ett kryss för varje rad. 

 

 Aldrig/Nästan Aldrig  Då och då     Ofta (varje vecka)   Mycket ofta till alltid 

Huvudvärk 

Nackvärk     

Ryggvärk                                    

Värk i axeln 

Värk i handen 

Annan värk 

 

Annan värk; var? 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Om du har känt/känner av värk och smärta i huvud, nacke, rygg, axlar, hand eller annan 

värk, hur länge har du haft ont? Sätt ett kryss för varje rad. 

   

 Mindre än  1-4 veckor Mer än Då och då Inte aktuellt/ 

 en vecka  en månad  inga besvär 

Huvudvärk 

Nackvärk     

Ryggvärk                                    

Värk i axeln 

Värk i handen 

Annan värk 

 

 

9. Om du upplevt smärta och värk i huvud, nacke, rygg, axlar, hand eller annan värk, hur 

mycket påverkar det dig i din vardag? 

       

Markera med ett kryss på linjen hur mycket besvären påverkar dig i vardagen 

 

Ingen påverkan------------------------------------------------------------------------Mycket stor påverkan 

 

 

10. Har du eller har du haft ont i ryggen idag    ( ) Ja       ( ) Nej 

 

 

11. Om du har ont i ryggen idag, markera med ett kryss på linjen från 0-10 där  

      0 betyder ingen smärta och 10 betyder värsta tänkbara smärta. 

 

                0----------------------------------------------------------------------------10 

 

 

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN OCH DIN TID! 

 

Dina svar är viktiga för att öka förståelsen för ungdomars användning av skärmbaserade 

aktiviteter, stillasittande tid samt smärta, värk och obehag 



 

 


