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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med föreliggande studie var att beskriva prevalens av 

ryggsmärta hos ett slumpmässigt urval av svenska ungdomar ur SIH-studien 2004, Skola-

Idrott-Hälsa en nationell studie om barns och ungdomars hälsa och omgivande faktorers 

betydelse för deras fysiska aktivitet. Dessutom var syftet att beskriva köns- och 

åldersskillnader samt hur stor andel av de med generell ryggsmärta 2004 som hade rapporterat 

ryggsmärta 3 år tidigare. Vidare var syftet att koda ryggsmärtan i fyra olika fält markerad på 

smärtteckning, och undersöka om skillnader förelåg mellan barn och ungdomar med 

ländryggsbesvär och de utan ryggbesvär i fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet samt psykologiska 

faktorer såsom stress, nedstämdhet och trötthet. Metod: Barn och ungdomar 12, 15 och 18 år 

svarade i enkät på frågan: har du ont i ryggen idag, och markerade ryggsmärta på en 

smärtteckning. Denna kodades och smärtan kartlades utifrån 4 anatomiska lokalisationer, eller 

fält: 1)nacke, 2)bröstrygg, 3)ländrygg och 4)smärta i fler än ett fält på ryggen. Den kodade 

ryggsmärtan presenterades och köns- och åldersskillnader beskrevs. Fält 3)ländrygg 

studerades separat och sambandet mellan faktorer i SIH-studiens enkät som representerar 

fysisk aktivitet och fysisk inaktivitet samt stress, trötthet och nedstämdhet jämfört med 

individer utan ryggsmärta. Resultat: Ryggsmärta rapporterades av 23%, 274 individer, av 

alla i studien och fler flickor än pojkar rapporterade ryggsmärta, skillnaden var signifikant 

p<0,001. Ryggsmärta rapporterades av 23% redan år 2001. Ländryggen var den vanligaste 

smärt-lokalisationen hos både pojkar och flickor och rapporterades av 46% av individerna 

som hade ryggsmärta. Fler flickor 60% än pojkar 40% rapporterade ländryggssmärta. Smärtan 

ökade mest från årskurs 6 till 9 hos individerna med ländryggsmärta och smärta i fler än ett 

fält på ryggen. Färre individer med ländryggssmärta tävlade i idrott eller deltog i 

idrottsförening. Större andel individer med ländryggsmärta chattade/surfade och spelade 

dataspel än individerna utan ryggsmärta (p=0,047). Unga med ländryggsmärta rapporterade 

mer stress, trötthet och nedstämdhet (p<0,001).  Slutsats: Ryggsmärta rapporterades av 23% 

av alla individer i SIH-studien 2004. Ländryggen var den vanligaste smärtlokalisationen hos 

både pojkar och flickor och smärtan ökade främst från årskurs 6 till 9. Fler flickor än pojkar 

rapporterade ryggsmärta. Mindre andel individer med ländryggssmärta tävlade i drott eller 

deltog i idrottsförening och de unga med ländryggssmärta uppgav mer stress, trötthet och 

nedstämdhet än individer utan ryggsmärta. Signifikant fler individer med ländryggssmärta 

ägnade mer tid att chatta/surfa på internet och spela dataspel på helgerna än individerna utan 

ryggsmärta (p=0,047).   



 

 

 

Abstract. 

Purpose and Issues : The aim of the present study was to describe the prevalence of back 

pain in a random sample of Swedish adolescents in the SIH-survey 2004, a national survey 

about health in children and adolescents and possible factors of importance of physical 

activity in their surrounding. The aim was also to describe the gender and age distribution and 

if those with back pain in 2004 had back pain 3 years earlier. Furthermore, the aim was to 

encode back pain in four different fields, marked on a paindrawing, and examine whether 

there were differences between children and adolescents with low back pain and those 

without back pain and physical activity, physical inactivity, and psychological factors such as 

stress, depression and fatigue.  Method: Children and adolescents 12, 15 and 18 years old 

answered the question in a questionnaire: Do you have a sore back today, and highlighted 

back pain on a paindrawing. The coded backpain was mapped by four anatomical locations, 

or fields: 1) neck, 2) thoracic spine, 3) lumbar and 4) pain in more than one field at the back. 

The coded back pain and gender and age distribution were described. Field 3) lumbar spine, 

were studied separately and relationships between factors in the SIH-study questionnaire that 

represents physical activity and physical inactivity and stress, fatigue and depression 

compared with individuals without back pain. Results: Back pain was reported by 23%, 274 

individuals, of all participating in the study and significantly more girls than boys reported 

back pain. Back pain was reported by 23% already in 2001. The lower back was the most 

common location of pain in both boys and girls and was reported by 46% of individuals who 

reported back pain. More girls 60% than boys 40% reported low back pain. The pain 

increased most from grades 6 to 9 in individuals with low back pain and pain in more than 

one field at the back. Less number of individuals with low back pain were competing in sports 

and participated in a sports-club. Young people with low back pain reported significantly 

more stress, fatigue and depression (p<0,001). Conclusion: Back pain was reported by 23% 

of all individuals participating in the SIH-study 2004. The lower back was the most common 

location of pain in both boys and girls and the pain increased primarily from grades 6 to 9. 

Less number of individuals with low back pain competed in sports and participated in a 

sports-club. Individuals with low back pain reported significantly more stress, fatigue and 

depression than individuals without back pain (p<0,001). Significantly more individuals with 

low back pain played computer games and chatted/surfed on the internet during weekends 

than individuals without backpain (p=0,047). 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
 Ont i ryggen drabbar många vuxna och är ett vanligt hälsoproblem idag (Hakala, Rimpelä, 

Saarni & Salminen 2006). Ryggsmärta som debuterar i barndomen kan dessutom föranleda 

ryggsmärta även som vuxen (Kjaer, Wedderkopp, Korsholm & Leboeuf-Yde 2011). 

Ryggsmärtan kan hos några barn och ungdomar föranleda begränsningar och lidande i det 

vardagliga livet i form av sjukfrånvaro i skolan (8%) och att inte kunna deltaga i sportaktivitet 

(10%). (Jones, Stratton, Reilly & Unnitham 2004).  

Flera olika faktorer kan ha samband med ryggsmärta, specifikt ländryggssmärta, hos barn och 

ungdomar (Harreby, Nygaard, Jessen, Larsen, Storr-Paulsen, Lindahl, Fisker & Laegaard 

1999). I föreliggande studie studeras fysisk aktivitet och inaktivitet och psykologiska faktorer  

och samband med ländryggssmärta hos barn och ungdomar, där data hämtas ur en tidigare 

undersökning, Skola-Idrott-Hälsa (SIH-studien).  

Föreliggande studie är en del och en utveckling av SIH-studien, ett tvärvetenskapligt 

landsomfattande forskningsprojekt i samarbete mellan Karolinska Institutet, Gymnastik- och 

Idrottshögskolan samt Lärarhögskolan i Stockholm 2001 med uppföljning 2004, 2007 och 

2010 där elever i årskurs 3, 6 och 9 och deras levnadsvanor, fysiska status och hälsa över tid 

har studerats. (Engström 2004a, s.4-9). Smärta, självrapporterad hälsa och livskvalitet hos 

eleverna har studerats och det framkommer att dubbelt så många flickor som pojkar 

rapporterar huvudvärk dagligen till en gång i veckan. Förekomst av värk och upplevd ohälsa 

var högre för flickor i årskurs 9 än årskurs 3 medan den istället minskade för pojkar under 

samma period. Den longitudinella 3-årsuppföljningen visade en ökning av självskattad värk 

och upplevd ohälsa bland flickor. Förutom trötthet som ökade med åldern hos både pojkar och 

flickor rapporterade pojkar färre besvär. De elever som rapporterar att de var fysiskt inaktiva 

2001 och 2004 upplevde i större utsträckning mer värk och ohälsa än de fysiskt aktiva 

eleverna. Föreliggande studie har fokus på värk i ryggen och avser att koda och kartlägga 

skattad ryggsmärta hos barnen och ungdomarna i SIH-studien 2004 och dessutom undersöka 

om det föreligger ett samband mellan smärta i ländryggen och faktorer såsom fysisk aktivitet 

och fysisk inaktivitet samt stress, nedstämdhet och trötthet. 
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2 Bakgrund 

2.1 Ryggradens tillväxt och utveckling. 

Föreliggande studie avser att studera barn och ungdomar, som fortfarande växer, och som 

skattat ryggsmärta. Det är av vikt med förståelse och kunskap om ryggradens tillväxt och 

utveckling samt huruvida olika typer och mängd av belastningar kan påverka ryggens 

naturliga utveckling. I olika faser under uppväxten sker tillväxtspurter i kroppen, vilket för 

ryggraden innebär en period med ökad känslighet för olika typer av höga belastningar och 

trauma mot ryggen med risk för smärta och förändringar i ryggtillväxten till följd av detta. 

Hasler (2013) beskriver i en översiktsartikel om ryggradens tillväxt hos barn och ungdomar 

där det förekommer perioder med tillväxtspurter, då kotor och diskar är mer känsliga för 

trauma och tunga belastningar. Tillväxten, förbeningen, av ryggraden sker i den övre och 

nedre ändplattan på varje kotkropp. Direkt efter födseln och upp till 5 års ålder samt under 

puberteten sker en hög intensitet i tillväxten. Runt puberteten förefaller ungdomar vara 

särskilt känsliga för muskulära överbelastningar och funktionell smärta om belastningen på 

ryggen är alltför hög, som vid elitsportande, eller vid dålig fysisk kondition och aktivitet, som 

exempelvis hög TV- och datortid. Detta kan bland annat bero på att tillväxtzonerna är 

mekaniskt mindre resistenta under puberteten. Vid ökad belastning på den främre delen av 

ryggraden, som vid högintensiva sporter innehållande repetitiva framåtböjningar och axiala 

belastningar på ryggen som i alpin skidåkning, rodd och gymnastik och till följd av hög 

träningsintensitet under puberteten, ökar risken för avulsionsfrakturer, diskbråck genom 

kotkroppen och andra förändringar i ryggen till följd av störningar i ryggtillväxten. Vid 

mycket höga axiala belastningar på en framåtböjd växande ryggrad kan det mekaniska 

motståndet i tillväxtzonerna överskridas vilket resulterar i ischemisk nekros under 

broskändplattan med diskbråck in i kotkroppen och anteriora ändplattelesioner med lågt 

utrymme för disken (Scheuermanns sjukdom). (Hasler 2013).  

Kotorna utsätts för två olika krafter: från muskler som fäster in direkt på kotorna och från 

krafter och moment som riktas direkt mot kotorna och mellanliggande diskar. Detta resulterar 

i flexions- och extensionsmoment, kompressions- och skjuvkrafter, fall-relaterade stötar, 

snabba accelerationer och decelerationer med varierande magnitud och frekvens mot kotor 

och diskar. De höga krafterna som verkar mot tillväxtzoner och diskar kan vara orsak till 

många ryggproblem under uppväxten, såsom Mb Scheuermann, diskopatier, spondylolys, 

frakturer och scolios. (Hasler 2013). Den vanligaste orsaken till ländryggsmärta är trauma 

såsom exempelvis fall-relaterade stötar (vilket kan förekomma i vissa sporter). En studie på 
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29 turkiska barn och ungdomar som sökt medicinsk vård för sina ryggbesvär visar att 

spondylolys och spondylolistes är de vanligaste diagnoserna vid kronisk ländryggsmärta 

(Faingold, Saigal, Azouz, Morales & Albuquerque 2004). Spondylolys och spondylolistes 

orsakas ofta av stressfraktur på pars interarticularis, vanligast på L5. Vid spondylolys 

förekommer unilateral eller bilateral fraktur på pars och vid spondylolistes sker en anterior 

glidning av den affekterade kotan på den underliggande kotan, vanligen L5 på S1. (Fabry 

2009). Glidning av L5 på S1 är vanligt och den huvudsakliga riskfaktorn till ytterligare 

glidning är den pubertala tillväxtspurten, medan sportaktiviteter, även aktiviteter med hög 

intensitet, inte är det (Hasler 2013). 

 

2.2 Förekomst av ländryggssmärta hos barn och ungdomar samt ålders- och 

könsskillnader.  

I tidigare undersökningar har point prevalence (ryggsmärta vid viss tidpunkt), period 

prevalence (ryggsmärta under en viss period) och/eller lifetime prevalence (episod av 

ryggsmärta någon gång i livet) använts för registrering av smärtförekomst i ryggen. Vissa 

studier undersöker smärta i ryggen generellt (benämns ryggsmärta) (Rees, Smith, O’Sullivan, 

Kendall & Straker 2011) medan andra fokuserar på att specifikt studera smärta i ländryggen, 

bröstryggen och/eller nacken (Kujala, Taimela & Viljanen 1999; Kjaer et al. 2011).   

Flera undersökningar visar att förekomsten av ländryggssmärta, lifetime prevalence, hos barn 

och ungdomar 10-16 år varierade mellan 12% till 65% och point prevalens mellan 5% och 

15% (Balague, Trossier & Salminen 1999: Harreby et al. 1999; Jones et al. 2004; Skoffer & 

Foldspang 2008; Kjaer et al. 2011; Calvo-Munoz, Gomez-Conesa & Sanchez-Meca 2013; 

Hasler 2013). Sambandet mellan ryggsmärta och ålder på barnen och ungdomarna i studierna 

visar stor variation. Flera författare visar att rapportering av ländryggssmärta ökade med 

åldern, framför allt runt puberteten, 11-15 år, (Balague, Trossier & Salminen 1999; Harreby et 

al. 1999; Kujala, Taimela & Viljanen 1999; Widhe 2001; Kjaer et al. 2011), medan däremot 

Skoffer och Foldspang (2008) inte fann något samband mellan ländryggssmärta och ålder hos 

barn och ungdomar. Variation av ryggsmärta, point prevalence, och ålder samt ryggsmärta, 

lifetime prevalence, och ålder kunde påvisas. Jones et al. (2004) menar att rapporterad smärta 

någon gång i livet (lifetime prevalence) ökade med åldern medan rapporterad smärta vid viss 

tidpunkt (point prevalence) inte visar något signifikant samband med åldern. Även om 

förekomst av ryggsmärta är vanligt hos barn och ungdomar innebär det huvudsakligen akuta 

episoder med smärta, som varar i mindre än en vecka, och med få hälsokonsekvenser. 
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Långvarig smärtproblematik med återkommande perioder av ryggsmärta förekommer också 

(Jones et al. 2004). Samma författare rapporterar i sin engelska studie om 500 barn och 

ungdomar i åldern 10-16 år att 13% av barnen och ungdomarna uppgav återkommande 

ländryggssmärta, som för några resulterade i funktionsnedsättning och begränsning i det 

vardagliga livet. Den återkommande ryggsmärtan tenderar att öka med åldern. (Jones et al. 

2004). Liknande visas även i en dansk studie omfattande 771 barn, 9, 13 och 15 år, där 90% 

av de individer som rapporterat ryggsmärta vid studiestarten och sökt medicinsk vård, vid ett 

tillfälle, rapporterade smärta igen vid nästa uppföljning tre år senare (Kjaer et al. 2011).  

 

En skillnad i smärtrapportering mellan könen kunde ses i en rad undersökningar. 

Rapporteringen av ländryggssmärta är i flera studier högre hos flickor än hos pojkar (Balague, 

Trossier & Salminen 1999; Harreby et al. 1999; Mogensen, Gausel, Wedderkopp, Kjaer & 

Leboeuf-Yde 2007; Kjaer et al. 2011). En finsk studie på 9479 16-åriga ungdomar visar att 

45% av flickorna och 32% av pojkarna rapporterade ländryggssmärta under en sex-månaders 

period (Auvinen, Tammelin, Taimela, Zitting & Karppinen 2008). Variationer i 

smärtrapportering mellan könen förekommer dock. Inga skillnader i rapportering av lifetime 

prevalence, point prevalence eller återkommande ländryggssmärta mellan pojkar och flickor 

noteras av Jones et al. (2004). Liknande visar även Skoffer och Foldspang (2008) i sin studie 

på 544 ungdomar i årskurs 9, där rapportering av ländryggssmärta inte skiljde sig åt mellan 

könen.  

  

För att få en mer specifik uppfattning om i vilken del av ryggen barnen och ungdomarna 

anger mest smärta, genomfördes i några studier en kartläggning av ryggsmärtan uppdelad i tre  

fält: nacken, mellersta delen av ryggen (bröstrygg) och ländryggen. En sådan kartläggning av 

ryggsmärta gjordes dels av Kujala, Taimela och Viljanen (1999) där sammanställningen visar 

att hos ungdomar 10-16 år var nacken (19%), den vanligaste smärtlokalisationen, följt av 

ländryggen (11%) och sist den mellersta delen av ryggen (8%). Däremot visar Mogensen et 

al. (2007) och Kjaer et al. (2011) att hos 12-14 åringar var ländryggen (22-40%), den 

vanligaste smärtlokalisationen följt av den mellersta delen av ryggen (13-23%) och den minst 

vanliga smärtlokalisationen var nacken (7-13%).  

I en longitudinell studie omfattande 335 svenska barn och ungdomar 8, 11 och 14 år med 

uppföljning efter 2 och 13 år, besvarades enkäter om återkommande smärta och värk. Det 

framkommer att vid uppföljningen efter 13 år rapporterades smärta av 59% kvinnor och 39% 

män. De vanligaste smärtlokalisationerna var smärta på flera ställen i hela kroppen följt av 
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ländryggssmärta. En femtedel av individerna rapporterade smärta i alla tre studierna. 

Majoriteten av individerna (89%) beskrev smärtintensiteten som jämförbar med muskelömhet 

efter träningspass eller mer intensiv och hos 75% av individerna var smärtan så allvarlig att 

koncentrationsförmågan påverkades. (Brattberg 2004).  

Föreliggande studie avser att kartlägga ryggsmärta och studera ländryggssmärta hos barn och 

ungdomar med fokus på köns- och åldersskillnader. Dessutom var syftet att undersöka 

huruvida individer som angav ryggsmärta vid ett tillfälle också hade rapporterat ryggsmärta 

tre år tidigare, 2001.  

 

2.3 Smärta. 

Smärta är ett samlingsbegrepp för subjektiva upplevelser med en olustbetonad karaktär och en 

livsviktig varningssignal som informerar om att något är fel i kroppen. Den allmänt 

accepterade definitionen på smärta enligt International Association for the Study of Pain 

(IASP) lyder: ”Smärta är en obehaglig och emotionell upplevelse förenad med verklig eller 

möjlig vävnadsskada eller beskriven som sådan” (Nisell & Lundeberg 1999, s. 9). Smärta är 

således en subjektiv upplevelse och inte alltid relaterad till omfattningen av, eller ens 

förekomst av, vävnadsskada. Smärta är ett fysiologiskt problem och kan inte alltid beskrivas 

objektivt utan måste beskrivas utifrån individens beteende och egen upplevelse. (Börjesson, 

Mannerkorpi, Knardahl, Karlsson & Mannheimer 2008).  

 

  

2.4 Smärta i ryggraden. 

I Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) beskriver Tommy 

Hansson (2008) orsaker till ryggsmärta, där experimentella undersökningar visar att 

nociceptiva stimuli i anulus fibrosus utlöser kontraktioner i ryggmuskulaturen. En 

kvarstående kontraktion kan faciliteras av rädsla, inte minst rädsla för ytterligare smärta, till 

exempel vid rörelser. En kontraktion i sig skulle kunna vara huvudorsaken till ryggsmärta 

även en lång tid efter att det smärtutlösande initiala nociceptiva stimulit läkt. Eftersom 

samtliga vävnadskomponenter, det vill säga lig.longitudinale posterior och anterior, 

paravertebrala muskler, dura mater, blodkärl, facettleder och anulus fibrosus perifera delar är 

försedda med nociceptorer skulle ospecifika ryggbesvär kunna vara orsakade av nociceptiva 

stimuli genererade från dessa vävnadskomponenter. (Hansson 2008).  
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Tänkbara skador eller mekanismer som kan generera nociceptivt stimuli skulle kunna vara: 

-interna rupturer i anulus fibrosus med penetration av nucleusmaterial in i anulus. 

-mikrofrakturer i kotornas ändplattor och/eller omgivande spongiösa ben med             

inflammation/ödem i det spongiösa benet. 

-rupturer i kotpelarens ledband. 

-rupturer i facettledernas ledkapslar. 

-inflammatoriska reaktioner i facettlederna. 

-bristningar samt övriga förändringar i de spinala musklerna. (Hansson 2008)).    

Bogduk & Twomey (1996, s.152-155) beskriver också möjliga orsaker till lumbal smärta där 

en patologisk process stimulerar de nociceptiva nervändsluten i en eller delar av de 

smärtkänsliga strukturerna. De två mekanismer som kan stimulera nervändsluten är 

mekaniska eller kemiska irritationer. Kemisk irritation sker vid inflammatoriska tillstånd eller 

till följd av vävnadsskada medan mekanisk irritation sker genom töjning av vävnaden. 

Smärtan vid kompression av spinalnerver orsakad av diskbråck orsakar smärta i ländryggen 

på grund av stimulering av fria nervändslut i anulus fibrosus och den radierande smärtan beror 

troligen på kompression av dorsala nervrotsganglion eller kompression av tidigare skadad 

nervrot.  

 

2.5 Ländryggssmärta. 

Flera studier undersöker smärta i specifika områden på ryggen, där ländryggssmärta är en 

vanlig smärtlokalisation, och sambandet med olika faktorer (Balague, Trossier & Salminen 

1999; Harreby et al. 1999; Kujala, Taimela & Viljanen 1999; Widhe 2001; Jones et al. 2004; 

Auvinen et al. 2007; Mogensen et al. 2007; Skoffer & Foldspang 2008; Hakala et al. 2006). 

Föreliggande studie avser att studera smärtan i ländryggen och samvarierande faktorer inom 

fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet samt stress, nedstämdhet och trötthet, vilka i tidigare studier 

ses i samband med ländryggssmärta. 

2.5.1 Ländryggssmärta hos barn och ungdomar och samband med fysisk 

aktivitet. 

I FYSS definieras fysisk aktivitet hos barn och ungdomar som ”all typ av kroppsrörelse utförd 

av skelettmuskulatur som ökar energiförbrukningen”, det vill säga i stort sett all den tid som 

barn inte sover eller är fullständigt stilla. (Berg 2008).  
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Fysisk aktivitet har en mängd positiva effekter på hälsan såsom förbättringar på kondition, 

muskulär styrka och uthållighet, skelett samt goda metaboliska effekter. Skolbarn 

rekommenderas därför att under minst 60 minuter dagligen utöva måttlig till intensiv fysisk 

aktivitet. Under de första skolåren rekommenderas generella aeroba aktiviteter för att utveckla 

motoriska rörelsemönster och färdigheter. Därefter, runt puberteten, kan de förbättrade och 

utvecklade motoriska färdigheterna med fördel användas i aktiviteter i grupp eller individuellt 

och i organiserade sportaktiviteter. Hälsorelaterade aktiviteter inkluderar motionsformer som 

omfattar kondition samt muskulär uthållighet och styrka och är viktbärande. (Strong, Malina, 

Blinkie, Daniels, Dishman, Gutin, Horgenroeder, Must, Nixon, Divavnik, Ravland, Trust & 

Trudeau 2005).  

 

 Olika nivåer, mängd och typ av fysisk aktivitet visar sig däremot ha varierande effekt på 

rygghälsan, där varken alltför hög eller alltför låg aktivitet visar sig vara bra för ryggens 

välmående. Ett högintensivt träningsutövande både i mängd och frekvens visar sig vara 

relaterat till kraftig ländryggssmärta. Detta framkommer i en epidemiologisk studie som visar 

att deltagande på hög nivå med intensiva sportaktiviteter var positivt korrelerat med mycket 

stark ländryggssmärta, som resulterade i funktionsbegränsning, framför allt hos pojkar 

(Harreby et al. 1999). Att i stället ha en mycket låg, rent av bristfällig, nivå på sin fysiska 

aktivitet var inte korrelerat med ländryggssmärta (Auvinen et al. 2008).  

Ett flertal studier på ungdomar 10-17 år visar att låg till måttlig nivå med fysisk aktivitet och 

fysiska aktiviteter på fritiden inte associeras med ländryggssmärta medan däremot hög nivå 

med intensiva sportaktiviteter associeras med ländryggssmärta (Balague, Trossier & Salminen 

1999; Harreby et al. 1999; Kujala, Taimela & Viljanen 1999; Skoffer & Foldspang 2004; 

Auvinen et al. 2008). En systematisk översiktsstudie där 10 studier granskats visar att 

sambandet mellan ländryggssmärta och fysisk aktivitet, uppmätt genom självrapportering i 

enkätformulär, att hög nivå med fysisk aktivitet på fritiden associerades med en reducerad risk 

för uppkomst av ländryggssmärta. Dessutom visar en studie, där den fysiska aktiviteten 

uppmättes med accelerometer, att låg nivå med fysisk aktivitet associerades med 

ländryggssmärta (Sitthipornvorakul, Janwantanakul, Purepong, Pensri & van der Beek 2011).  

I en finsk studie omfattande 9479 ungdomar i åldern 15-16 år utvärderas sambandet mellan 

nivån på fysisk aktivitet efter skoltid och sittande tid samt den sammanlagda effekten detta 

kan ha på ländryggssmärta. Den fysiska aktiviteten klassificerades i fem grupper från 

1)mycket aktiv: mer än sex timmar intensiv fysisk aktivitet per vecka ned till 5) inaktiv: 

mindre än en halv timme intensiv fysisk aktivitet och mindre än två timmar lätt fysisk 
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aktivitet per vecka och för sittande tiden rapporterade eleverna hur många timmar per dag de 

såg på TV, läste böcker, spelade dator och utövade andra sittande aktiviteter. Man rapporterar 

att en lång tids sittande, mer än åtta timmar per dag associerades med mer ländryggssmärta 

hos flickor oavsett nivån på den fysiska aktiviteten medan att vara mycket fysiskt aktiv 

associerades med ländryggssmärta, oavsett sittande tid, hos pojkar. Man påvisar också att 

enbart vara mycket fysiskt aktiv associerades med ländryggssmärta hos både pojkar och 

flickor samt att lätt fysisk aktivitet och sittande tid åtta timmar eller mer per dag associerades 

med reducerad risk för uppkomst av ländryggssmärta hos pojkar, som tillbringade mer tid 

med olika sittande aktiviteter än flickor, men pojkarna var ändå mer fysiskt aktiva (Auvinen 

et al. 2008). Deltagande på hög nivå i sporter som innehåller repetitiva hyperextensions-

rotationsmoment eller hög axial belastning på ryggraden innebär en ökad risk för 

ländryggssmärta (Hasler 2013). Dessutom är hög träningsmängd en riskfaktor för uppkomst 

av ländryggssmärta och intensiva sportaktiviteter mer än sex timmar per vecka associeras med 

mer rapporterad ländryggssmärta än vid inget eller måttligt sportutövande. Ytterligare ökad 

träningsmängd till mer än 12 timmar per vecka, påvisade också rapportering av ökad 

ländryggssmärta (Auvinen et al. 2008; Hasler 2013).  

I vissa sportgrenar föreligger det ett samband mellan sporten i sig och ländryggssmärta hos 

barn och ungdomar. Idrotter eller aktiviteter som handboll, volleyboll, ridning, gymnastik, 

rullskridskoåkning och jogging är positivt korrelerat med ländryggssmärta medan fotboll och 

simning har ett negativt samband som inte associeras med ländryggssmärta (Skoffer & 

Foldspang 2004). Sambandet mellan en specifik sport och ryggsmärta undersöktes även i en 

dansk studie på 439 barn i åldern 12-13 år där det rapporterades smärta i mellersta delen av 

ryggen hos barn som tränar skateboard/rullskridskor och smärta i nacken hos de som utövar 

ridning. För alla övriga sporter kunde inget samband påvisas mellan deltagande i specifik 

sport och smärta i någon del av ryggen. (Mogensen et al. 2007).  

Av individer som rapporterade ländryggssmärta uppgav några barn och ungdomar (7%), 

mycket stark ländryggssmärta som krävde medicinsk vård (Harreby et al. 1999; Jones et al. 

2004). Dessutom är högintensiva sportaktiviteter associerade med kraftig ländryggssmärta hos 

pojkar, där 9% av de som rapporterade ländryggssmärta minskade sin sportaktivitet på grund 

av smärtan och 4% tvingades sluta med alla sportaktiviteter (Harreby et al. 1999).  

 

SIH-studien visar att idrottsrörelsen har stor betydelse för fysisk aktivitet hos barn och 

ungdomar. Väldigt få barn och ungdomar som inte är medlemmar i en förening förmår 

självmant vara regelbundet fysiskt aktiva på fritiden. En fysiskt aktiv person visar sig vara 
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medlem i en idrottsförening, ha positiv inställning till skolämnet idrott och har kompisar som 

är fysiskt aktiva (Engström 2004a).     

 

2.5.2 Ländryggssmärta hos barn och ungdomar och samband med fysisk 

inaktivitet.  

Engström (2004b) visade i SIH-studien att andelen ungdomar som är fysiskt inaktiva har 

fördubblats hos pojkar och tredubblats hos flickor de senaste tre decennierna. För fysisk 

inaktivitet har ofta stillasittande tid används synonymt, vilket innebär aktiviteter utöver 

vilometabolismen (som anges till 1,0 metabola ekvivalenter, MET, motsvarande liggande, se 

på TV) som inte nämnvärt ökar energiutgifterna, det vill säga aktiviteter som kräver 1,0-1,5 

MET. (Hellenius, Ekblom-Bak & Ekblom 2010). MET är en uppmätt faktor för 

energiförbrukning uttryckt som en multipel av vilometabolismen, där 1,0 MET är lika med ett 

syreupptag på ungefär 3,5 ml O2/kg kroppsvikt/minut. (Jeukendrup & Gleeson 2007, s. 347). 

Olika aktiviteter som inte räknas som träning, under arbetstid och fritid, utgör tillsammans 

den största delen av en individs energiutgifter under en dag. (Hellenius, Ekblom-Bak & 

Ekblom 2010).  

I litteraturen beskrivs hur belastningen på diskar, och kotor i ländryggen påverkas av 

inaktivitet som långvarigt sittande innebär. Nordin och Frankel (1989) rappoterar att i en 

avslappnad sittande position utan ryggstöd är belastningen på ländryggen högre än i stående 

position. I den sittande positionen är bäckenet bakåttippat och den lumbala lordosen uträtad. 

Tyngdkraften från överkroppen hamnar ännu mer ventralt om ländryggraden vilket resulterar 

i längre momentarm och därmed högre belastning på kotor och diskar. Momentarmen, och 

belastningen på ryggradens kotor och diskar, kan öka ytterligare om bålen dessutom flekteras. 

(Nordin & Frankel 1989, s. 193-194). Hansson (1989) ger också en beskrivning i sin rapport 

om Ländryggsbesvär och arbete, att disktrycket är högre i sittande än i stående position. 

Ihärdigt sittande i samma ställning leda till uppkomst av sprickbildningar i anulus fibrosis, 

vilket kan leda till nociceptoraktivering och därmed smärta. 

 

Att arbeta vid dator betyder ofta att sitta med nacken i flekterad position samtidigt som 

tangentbord och mus kräver repetitiva rörelser av de övre extremiteterna. Otillräcklig 

återhämtning efter lokal muskeltrötthet antas vara den huvudsakliga orsaken till muskelsmärta 

vid statiskt muskelarbete. (Hakala, Rimpelä, Saarni, Jouko & Salminen 2006). 
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En finsk studie på 6000 14-, 16,- och 18-åringar visar att datorrelaterade aktiviteter var 

positivt associerade med smärta i nacke och ländrygg. Arbete vid dator två timmar per dag var 

tröskelvärde för uppkomst av nacksmärta, arbete vid dator fem timmar per dag var 

tröskelvärdet för uppkomst av ländryggssmärta och motsvarande för digitalspelande var fem 

timmar per dag för uppkomst av ländryggssmärta. Dessutom noteras att digitalspelande var 

associerat med ländryggssmärta, men inte med nacksmärta. (Hakala et al. 2006). Balague, 

Trossier och Salminen (1999) rapporterar en signifikant skillnad mellan förekomst av smärta i 

ländryggen i sittande position jämfört med i stående position och under gång. Den sittande 

positionen i sig var en vanlig faktor som associerades med ländryggssmärta. (Balague, 

Trossier & Salminen 1999).  

Könsskillnader noteras också i en finsk studie på 436 skolungdomar 12-16 år, där fler flickor 

än pojkar rapporterade smärta i alla anatomiska områden till följd av datorspelande, förutom i 

ländryggen, där prevalensen var högre hos pojkar. Smärtan ökade med åldern. (Hakala, 

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

 

Balague, Trossier och Salminen (1999) rapporterar förekomst av ryggsmärta hos 50% av en 

grupp barn som tittade på TV mer än en timme per dag. Detta samband mellan 

ländryggssmärta och att titta på TV visar även Skoffer och Foldspang (2008) medan Harreby 

et al. (1999) inte finner något samband mellan ländryggssmärta hos barn och ungdomar som 

såg på TV eller använde dator mer än tre timmar per dag. Även faktorer som att sitta och göra 

läxor och transporteras till skolan i bil associeras med ländryggssmärta (Skoffer & Foldspang 

2008).  

Moderat till kraftigt obehag i vardagslivet till följd av muskuloskelettal smärta i ländryggen 

visade sig vara signifikant relaterat till datoranvändning i 14 timmar eller mer per vecka 

(Hakala et al. 2012).  

I föreliggande studie representeras fysisk inaktivitet av stillasittande tid framför dator och TV.  

 

2.5.3 Ländryggssmärta hos barn och ungdomar och samband med stress, 

nedstämdhet och trötthet.  

Stress kan definieras som ett tillstånd med ökad psykologisk, fysiologisk och beteendemässig 

beredskap, kroppens alarmsystem. Såväl fysisk aktivitet som exponering av psykologisk 

stress kan betraktats som stressorer och aktiverar stressfysiologiska system. (Jonsdottir &  

Ursin 2008). Vid en stressexponering bearbetas sinnesintrycken i hjärnan och hjärnans 
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tolkning och bemästring av situationen avgör vilka fysiologiska stressreaktioner som blir 

följden. Stresshormoner frisätts för att mobilisera energi, varefter ytterligare ett system 

aktiveras för att återställa balansen. De fysiologiska systemen vid stress är anpassade för 

kortvariga aktiveringar. Vid alltför stor påfrestning och tung belastning blir återhämtningen av 

systemen otillräcklig, ofta i form av sömnbrist. Nedsatt prestationsförmåga och sjukskrivning 

kan bli följden för personer som drabbas av sådan trötthet/ utmattning på grund av bristfällig 

återhämtning. (Jonsdottir & Ursin 2008). 

Stress visade sig vara den vanligaste faktorn för rapporterad smärta och upplevd ohälsa hos 

barn och ungdomar i en studie om svenska barns och ungdomars självskattade smärta och 

upplevda hälsa i relation till stress och fysisk aktivitet, en del i SIH-studien, Skola-Idrott-

Hälsa studien. (Brun Sundblad, Jansson, Saartok, Renström & Engström 2008).  

Kirkaldy-Willis och Bernard (1999, s. 67-68) beskriver hur de vanligaste emotionella 

faktorerna i samband med ländryggssmärta: spänning, stress, oro, rädsla och depression 

påverkar ländryggen. Emotionella förändringar agerar genom det autonoma nervsystemet och 

orsakar lokala områden med vasokonstriktion i muskeln. Detta kan på sikt skada facettleder 

och diskar. (Kirkaldy-Willis & Bernard 1999, s. 67-68).  

Hög nivå av psykologiska problem hos ungdomar associerades med smärta i rygg och nacke 

(Balague, Trossier & Salminen 1999; Rees et al. 2011). Psykologiska faktorer såsom 

depression och stress hade stark korrelation med ländryggssmärta och smärta i nacke hos 

3485 holländska barn och ungdomar i 12-16 -års åldern (Diepenmaat, van der Wal, de Vet & 

Hirasing 2006). I en australiensisk tvärsnittsstudie fick 1580 ungdomar (medelålder 14,1 år) 

svara på enkätfrågor om fysiska, psykosociala och medicinska faktorer samt YSR (youth self 

report) som ingår i CBCL (scale of the child behavoiur), ett mätinstrument av barnens 

mentala hälsa, som inkluderar emotionella och beteendemässiga faktorer. Pojkar som skattade 

höga värden i YSR-faktorerna ”aggressivitet” och ”bryta mot reglerna” uppvisade i högre 

grad ländryggssmärta. Hos flickor var YSR-faktorer som ”oro/depression” och 

”tillbakadragenhet” positivt korrelerade med ländryggssmärta. (Rees et al. 2011).   

I en studie omfattande 1446 fick ungdomar i åldern 11-14 år svara på frågor om dels 

mekaniska faktorer såsom fysisk aktivitet, deltidsarbete innehållande tunga lyft, BMI (body 

mass index), skolväskans vikt samt om psykosociala faktorer som mättes med ” The Strengths 

and Difficulties Questionnaire”, ett redskap som används för att täcka in och mäta faktorer 

som beteenden, känslor och relationer hos ungdomar. Det visar att faktorer som bland annat 

problem med ”uppförande”, ”känslomässiga problem” och ”trötthet under dagen” är 
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associerade med ländryggssmärta. (Watson, Papageorgiou, Jones, Taylor, Symmons, Silman 

& Macfarlane 2003).  

 

2.6 SIH-studien.  

Föreliggande studie är en del av SIH-studien (Skola- Idrott-Hälsa) är en nationell studie 

omfattande 1976 barns och ungdomars hälsa, fysiska status och omgivande faktorers 

betydelse för deras idrottande och fysiska aktivitet. Studien är ett samverkansprojekt mellan 

Gymnastik- och Idrottshögskolan, Lärarhögskolan och Karolinska Institutet. Studiesyftet var 

att kartlägga villkoren för barns och ungdomars fysiska aktivitet i skolan och på fritiden, 

belysa omfattningen av fysisk aktivitet och undersöka vilka sociala, medicinska och 

fysiologiska konsekvenser olikhet i fysisk aktivitet kunde medföra. Barnen och ungdomarna 

fick fylla i två enkäter, en enkät med frågor om sociala faktorer, skola, fritid och en enkät med 

frågor om medicinska faktorer och hälsa. Dessutom gjordes fysiska tester på barnen och 

ungdomarna. Ett oberoende randomiserat urval av skolor i hela Sverige gjordes av Statistiska 

Centralbyrån inför den första studien 2001. Uppföljningar gjordes 2004, 2007 och 2010. 

(Engström 2004b). 

Denna studie kommer att hämta information ur uppföljningsstudien gjord 2004. Barnen och 

ungdomarna var då 12, 15 och 18 år gamla och gick således i årskurserna 6, 9 och 12. Antalet 

barn och ungdomar som svarade på enkäten uppgick till 1276 stycken av dessa gick 386 

individer i årskurs 6, 478 individer i årskurs 9 och 352 individer i årskurs 12 (gymnasiets 

årskurs 3).  

 

2.7  Syfte. 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva prevalens av ryggsmärta hos ett slumpmässigt 

urval av svenska barn och ungdomar år 2004 och studera om det finns köns- och 

åldersskillnader avseende ryggsmärta. Dessutom var syftet att beskriva hur stor andel av de 

barn och ungdomar som hade rapporterat ryggsmärta 2004 även hade ryggsmärta 2001. Ett 

ytterligare syfte var att kartlägga ryggsmärtan utifrån fyra fält: nacke, bröstrygg, ländrygg och 

rapporterad smärta i fler än ett fält på ryggen, hos barn och ungdomar 12, 15 och 18 år. 

Vidare var syftet att undersöka eventuella köns- och åldersskillnader avseende 

smärtrapporteringen i de olika fälten på ryggen.   
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Ett ytterligare syfte var att studera om det förelåg något samband mellan ländryggssmärta och 

fysisk aktivitet och fysisk inaktivitet samt psykologiska faktorer såsom stress, nedstämdhet 

och trötthet samt om skillnader förelåg mellan barn och ungdomar med ländryggssmärta och 

barn och ungdomar utan ryggsmärta.   

 

2.8  Frågeställningar. 

1. Hur ser fördelningen av ryggsmärtan 2004 ut hos flickor och pojkar och förekommer det 

åldersskillnader?  

2. Hur stor andel av elever med ryggsmärta rapporterad 2004 angav ryggsmärta 2001?  

3. Hur ser fördelningen av smärtskattningen ut i de olika ryggfälten och förekommer ålders- 

och könsskillnader?   

4. Hur ser sambandet ut mellan barn/ungdomar med respektive utan ländryggssmärta och 

fysisk aktivitet, som innefattar deltagande i förening, tävlan i idrott, utövande av annan 

aktivitet som inte är ledarledd, och vilken person man anser sig likna mest? 

5. Hur ser fördelningen ut avseende fysisk aktivitet som innefattar tid ägnad åt att idrotta och 

cykla eller gå till kamrater för elever med ländryggssmärta?  

6. Hur ser sambandet ut mellan barn/ungdomar med respektive utan ländryggssmärta och 

fysisk inaktivitet, som innefattar tid spenderad på stillasittande aktiviteter såsom att spela 

data-, TV-spel, se på TV och chatta eller surfa på internet under vardagar respektive helger? 

7. Hur ser sambandet ut mellan barn/ungdomar med respektive utan ländryggssmärta och 

psykologiska faktorer såsom stress, nedstämdhet och trötthet? 

 

3. Metod 

3.1  Studiedesign. 
Detta är en tvärsnittsstudie där tidigare insamlad information hämtades ur SIH-studien 2004, 

som är en uppföljning av den ursprungliga SIH-studien 2001. Smärtskattning på en 

smärtteckning ur SIH-studien 2004 kodades och en kartläggning av smärtlokalisationerna i 

fyra fält på ryggen gjordes. Kvantitativ metod användes i form av enkäter som barnen och 

ungdomarna hade fyllt i 2004 och med en longitudinell komponent i och med rapportering av 
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ryggsmärta tre år tidigare, 2001. All data till föreliggande studie hämtades ur dessa enkäter 

från studien 2004.  

 

3.2 Urval. 

Inför SIH-studien 2001 gjordes av Statistiska Centralbyrån (SCB) ett randomiserat urval ur 

årskurs 3, 6 och 9 i skolor i hela Sverige. I studien 2001 ingick 1908 barn och ungdomar. 

Samma individer följdes upp tre år senare, 2004. Då var de 1276 till antalet. Urvalet, ett  

bekvämlighetsurval, till föreliggande studie utgjordes av samtliga barn och ungdomar som i 

enkäten i SIH-studien 2004 svarat ”ja” på frågan: ”har du eller har du haft ont i ryggen idag” 

och samtliga individer som inte rapporterat ryggsmärta. Totalt 274 elever som år 2004 gick i 

årskurs 6, 9 och 12 rapporterade ryggsmärta och ingick således i föreliggande studie. Av det 

totala antalet barn och ungdomar (1276 elever) i studien gick 386 elever i årskurs 6, 478 

elever i årskurs 9 och 352 elever i årskurs 12. Eleverna med kodad ländryggssmärta jämfördes 

med samtliga elever som inte hade ryggsmärta, 942 individer, och som också ingick i studien 

utifrån ett bekvämlighetsurval. 

SIH studien 2001 (n=1908)=> 

=>SIH-studien 2004 (n=1276), varav ej ryggsmärta (n=942) och ja ryggsmärta(n=274)=> 

=>kodad ländryggsmärta (n=126) jämfördes med eleverna utan ryggsmärta (n=942). 

 

3.3  Enkätundersökning.  

Barnen och ungdomarna svarade på frågor ur en speciellt utformad enkät, som konstruerats i 

samspel med barnläkare och ortopedläkare inför SIH-studien 2001. Enkäten 2004 (Bilaga 2) 

var med mindre revision identisk med den ursprungliga enkäten från 2001 och skickades till 

deltagarna med post. (Brun Sundblad et al. 2006) 

Ur enkäten 2004 valdes frågor som svarade mot frågeställningarna i föreliggande studie. 

Frågorna har samband med ryggsmärta och fysisk aktivitet samt fysisk inaktivitet i skolan och 

på fritiden samt med stress, trötthet och nedstämdhet.   

 

3.4  Procedur. 

Barnen och ungdomarna svarade på enkätfrågor med bland annat frågan ”har du eller har du 

haft ont i ryggen idag?”(point prevalence) med svarsalternativen ja eller nej. De som svarade 
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”ja” markerade smärtlokalisationen med kryss på en smärtteckning. För kodning av 

ryggsmärtan delades smärtteckningen sedan in i tre anatomiska lokalisationer, eller fält, efter 

en mall enligt Ohnmiess (2005). Smärtteckningens rygg (enligt Ohnmiess) består av nio 

mindre fält från nacken till ländryggen och bäckenet. Dessa nio fält dikotomiserades till tre 

fält:1) nacke, 2) bröstrygg och 3) ländrygg. (Bilaga 3). Individer som markerade smärta i fler 

än ett fält på ryggen noterades in i fält nummer 4). För att få en exakt indelning av 

smärtmarkeringen i rätt fält förstorades smärtteckningen, enligt Ohnmiess, till samma storlek 

som smärtteckningen barnen och ungdomarna markerat sin smärta på i enkäten. 

Därefter ritades Ohnmiess’ smärtteckning av på ett genomskinligt blad som lades ovanpå 

varje markerad smärtteckning som barnen och ungdomarna markerade sin smärta på i 

enkäten, och avläsning gjordes. De markeringar som låg mitt i skarven mellan två fält 

noterades in under fält nummer 4: smärtmarkering i fler än ett fält på ryggen. Markeringen på 

smärtteckningen angav endast smärtlokalisationen och ingenting om intensitet, duration eller 

karaktär på ryggsmärtan. 

 

För att se sambandet mellan ländryggssmärta och fysisk aktivitet studerades svaren på frågor 

om aktivitetsnivå, deltagande i förening, tävlan i någon idrott, fysisk aktivitet på fritiden med 

eller utan ledare och det totala antalet timmar eleverna ägnade åt idrott under en vecka. 

Aktivitetsnivån, ingick i frågan om vilken person eleverna ansåg sig likna mest. Eleverna 

valde ett av fem svarsalternativ, från person A som rör sig ganska lite till person E som rör sig 

så han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag. Även frågan om 

individerna tävlade i någon idrott, med svarsalternativen ja eller nej, speglade aktivitetsnivån.   

De svarade också på frågor om deltagande idrottsförening och om de sysslade med idrott, 

sport eller friluftsliv, där det fanns en ledare på fritiden, alla med svarsalternativen ja eller nej, 

samt fyllde i vilka sporter eller aktiviteter de utövade. Dessutom fick eleverna fylla i den 

sammanlagda tiden som ägnades åt idrott i och utanför förening under en vecka i februari och 

maj månad. De nio svarsalternativen var: 0, 1, 2, och så vidare upp till åtta timmar/vecka. 

Dessutom besvarades frågor om de utövade något annat som också är träning eller motion, på 

fritiden, där en ledare inte fanns tillgänglig, vilken aktivitet det var och hur ofta den utfördes. 

Svarsalternativen var ja eller nej.   

Om eleverna tog sig till kamrater, skola och fritidsaktiviteter genom att cykla eller gå 

besvarades också i enkäten. Här fanns fem svarsalternativ: nej aldrig, ja, någon enstaka gång, 

ungefär en gång i veckan, flera gånger i veckan och fem till sju gånger i veckan.  
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För att ta reda på sambandet mellan fysisk inaktivitet och ländryggssmärta valdes frågor 

angående spenderad tid, stillasittande tid, framför TV, video och dator på vardagar och under 

helger. Det fanns sju svarsalternativ: aldrig, då och då, en timme/dag, två timmar/dag, tre 

timmar/dag, fyra-sex timmar/dag och mer än sex timmar/dag. 

 

Sambandet mellan stress, nedstämdhet samt trötthet och ländryggssmärta belystes med frågor 

angående hur ofta barnen och ungdomarna kände sig ledsna, trötta och hängiga samt 

stressade. Här fanns fem svarsalternativ från aldrig/nästan aldrig till mycket ofta/alltid.  

 

3.5  Databearbetning. 

Alla statistiska beräkningar om kartläggning av ryggsmärta gjordes i SPSS v. 14,0 (Chicago, 

IL, USA) och beräkningar av den kodade ländryggsmärtan och fysisk aktivitet, fysisk 

inaktivitet samt stress, nedstämdhet och trötthet gjordes i Statistica 64. Undersökning av 

signifikanta skillnader mellan respondenternas svar i enkäterna 2004 gjordes med Chi-square 

test (p<0,05) för nominal data och Mann Whitney U-test (p<0,05) för ordinal data. Chi square 

test användes vid jämförelser mellan grupperna avseende årskurs och kön samt angående  

frågor om deltagande i idrottsförening, om individerna tävlar i idrott och om individerna 

utövar annan idrott på fritiden, alla med svarsalternativen ja eller nej. För beskrivningar, 

tabeller och diagram användes deskriptiva data och frekvenstabeller i Statistica 64 och Excel. 

Mann Whitney U-test användes för frågor om vilken person man liknar mest med fem 

rangordnade svarsalternativ från person A: rör sig ganska lite till person E: rör sig så han/hon 

blir andfådd och svettig varje dag eller nästan varje dag, frågor om tid spenderad vid TV och 

video samt dataspel och chatta/surfa på internet under vardagar och helger med sju 

svarsalternativ från då och då till mer än sex timmar per dag och dessutom för frågor om hur 

ofta barnen och ungdomarna kände sig ledsna, trötta och hängiga samt nedstämda med fem 

svarsalternativ från sällan/aldrig till mycket ofta/alltid.  

Några svarsalternativ dikotomiserades innan analys från fem till tre grupper: 1) aldrig/nästan 

aldrig, 2) då och då, 3) ofta(varje vecka)/mycket ofta/alltid. Detta gällde för frågorna: hur ofta 

känner du dig: stressad, ledsen eller trött och hängig?  
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3.6  Reliabilitet och validitet.  

Den interna validiteten är beroende av exaktheten i de mätmetoder som använts, huruvida 

slutsatsen om de gjorda observationerna är trovärdiga. I denna studie kodades 

smärtteckningen enligt Ohnmiess (2005), förstorades till samma storlek som smärtteckningen 

i SIH-studien, ritades av på genomskinligt blad och användes som mall som lades över den av 

barnen markerade smärtteckningen för att få så exakt avläsning av smärtområdet som möjligt. 

Markering på skarven mellan två anatomiska lokalisationer, eller fält, rapporterades som 

smärta i fler än ett fält. Smärtteckningens rygg (enligt Ohnmiess) består av nio fält från 

nacken till ländryggen och bäckenet. Dessa nio fält har dikotomiserats till 3 fält:1) nacken, 2) 

bröstrygg och 3) ländrygg. Se bilaga 2. Validitet handlar också om i vilken utsträckning som 

variationer i den oberoende variabeln orsakar variationer i den beroende variabeln. 

Tillvägagångssätt av urval och randomisering är viktig för den interna validiteten, liksom 

bortfallet. (Hassmén & Hassmén 2008, s.136-138). I föreliggande studie ingår samtliga barn 

och ungdomar och individerna med ryggsmärta jämfördes med individerna utan ryggsmärta 

avseende fysisk aktivitet och inaktivitet samt stress trötthet och nedstämdhet. 

Reliabiliteten är associerad med exaktheten, tillförlitligheten, överensstämmelsen och 

upprepbarheten i ett test eller enkät. För att testa reliabiliteten måste samma subjekt svara på 

enkäten minst två gånger inom en fyra veckors period eller göra ett test två eller flera gånger 

efter varandra. (Hassmén & Hassmén 2008). Smärtteckningen som använts som mall för att 

notera resultatet på smärtrapporteringen är reliabilitetstestad (Ohnmiess 2005). 

Överensstämmelsen hos individer som uppgett smärta i exakt samma fält på smärtteckningen 

vid båda tillfällena uppgick till exakthet med medelvärde på 83% (44-100%). Kappa värdet 

beräknades för varje enskilt kroppsfält på hela smärtteckningen till ett medelvärde på 0,515 

(0,128 -0,848). För hur stor del av smärtteckningen som smärtmarkerats (i procent) mellan två 

tillfällen var repeatability ICC: 0,8304. Korrelationskoefficienten för den procentuella 

förändringen av smärtmarkeringen i smärtteckningens fält och tiden mellan 

smärtmarkeringarna var 0,042 (p>0,75). Överenstämmelsen mellan smärtrapporteringarna var 

inte signifikant influerat av tiden mellan rapporteringstillfällena. (Ohnmiess 2005).  

Frågorna som ingick i enkäten var reliabilitetstestade med en veckas test-retest procedur.  

Frågeformuläret testades på en med avseende ålder, matchad population. För variabler enligt 

ordinalskalan gjordes jämförelser med statistiska beräkningar med Spearmans rank 

korrelation koefficient och intra class coefficient (ICC). Överensstämmelsen var bra till 
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mycket bra med värden över 0,8 och ICC Alpha 0,9, vilket stärker reliabiliteten. (Brun 

Sundblad 2006, s. 32).  

 

3.7  Etik. 

Denna studie är en del av SIH-studien, som är godkänd av den etiska kommittén vid 

Karolinska Institutet, Stockholm. (Ref. Nr 00-416). Vad gäller informationskravet hade alla 

barn och föräldrar informerats om undersökningens syfte, innehåll och uppläggning. De hade 

också informerats om att ett personregister skulle komma att upprättas samt hur detta register 

skulle hanteras. Identiteten på alla barnen och ungdomarna var kodad för att garantera 

anonymitet. Samtliga ingående personer hade informerats om att deltagande var frivilligt och 

att de kunde avbryta deltagandet när de så önskade.  

 

 

4 Resultat  

Resultatet presenteras utifrån ordningen på frågeställningarna. Först presenteras generell 

ryggsmärta rapporterad 2004 med ålders- och könsskillnader. Sedan anges hur stor andel av 

de som rapporterade ryggsmärta 2004 som också hade angett ryggsmärta 2001. Därefter 

presenteras en kartläggning av den kodade ryggsmärtan i de olika fälten med variationer för 

ålder och kön. Slutligen redovisas resultatet för alla elever med ländryggssmärta, fält 3, och 

alla elever utan ryggsmärta och fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet samt stress, nedstämdhet och 

trötthet. 

 

4.1  Ryggsmärta 2004. 

Majoriteten av barnen och ungdomarna hade inte ont i ryggen vilket innebar att 942 elever,  

47% flickor (n=442) och 53% pojkar (n=500) svarade nej på frågan om de hade ont i ryggen 

idag. Däremot svarade 23% (n=274) år 2004, ja på frågan: har du ryggsmärta idag? Av dessa 

var 65% flickor (n=179) och 35% pojkar (n=95). (Figur 1). 

Ryggsmärta rapporterades av 16% av alla pojkar och 29% av alla flickor i studien 2004 vilket 

innebar att totalt av alla deltagare i studien var 15%  flickor och 8% pojkar med ryggsmärta. 

Skillnaden var signifikant p<0,001. Av alla elever som rapporterade ryggsmärta (n=274) gick 
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17% (n=46) i årskurs 6, 39% (n=107) i årskurs 9 och 44% (n=121) i årskurs 12 (gymnasiets 

årskurs 3). Skillnaden var signifikant p<0,001.  

 

 

 

 

Figur 1. Rapporterad ryggsmärta 2004: 1. Ingen ryggsmärta: 2. Ryggsmärta. Blå (vänster stapel) flickor (n=179), röd (höger 

stapel) pojkar (n=95). 

 
 

 

Av eleverna som rapporterade ryggsmärta 2004 noterade 23% (n=62) ryggsmärta redan 2001. 

4.2  Kartläggning och förekomst (point prevalence) av den kodade 

ryggsmärtan. 

Kartläggning av ryggsmärta visade att den vanligaste smärtlokalisationen var ländryggen 

vilket rapporterades av 46% (n=126) av eleverna som svarat ja på frågan om de har smärta 

idag, point prevalence, och 10% av det totala antalet elever i studien 2004. Den minst vanliga 

smärtlokalisationen var nacken som rapporterades av 10% (n=28) av eleverna som  

rapporterat ryggsmärta och 2% av det totala antalet elever i studien. Smärta i fler än ett 

ryggfält rapporterades av 26% (n=72) och smärta i bröstryggen rapporterades av 15% (n=41). 

Två procent (n=5) hade svarat ja på frågan om de hade ryggsmärta idag, men sedan inte 

markerat smärtan på smärtteckningen.  

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

1  2 

Serie1 

Serie2 



20 

 

4.3 Kodad ryggsmärta och ålder. 

Ryggsmärtan ökade med åldern. Den största skillnaden i rapportering av ryggsmärta sågs från 

årskurs 6 till årskurs 9 hos de elever som rapporterat smärta i ländryggen och smärta i fler än 

ett ryggfält. Av dem som skattade ländryggssmärta gick 18% (n=22 av 106) i årskurs 6, 41%, 

(n=52 av 120) i årskurs 9 och 41% (n=52 av 120) gick i årskurs 12.  

Smärtrapporteringen från årskurs 6 till 9 och från årskurs 9 till 12 ökade mer linjärt med 

stigande ålder hos de som uppgett smärta i nacken respektive i bröstryggen. Skillnaden i 

smärtrapporteringen mellan årskurs 6 och 12 hos elever med respektive utan ländryggssmärta 

var signifikant p=0,04 (Figur 2). 

 

 

 

                          
                                                   Nacke            Bröstrygg         Ländrygg         Fler fält             Inget fält  

Figur 2. Kodad ryggsmärta och ålder. 1) nacke, 2) bröstrygg, 3) ländrygg, 4) smärta i fler än ett fält, 5 

skattat ryggsmärta men inte markerat smärtan. Blå(vänster): åk 6, röd(mitten): åk 9, grön(höger): åk 12. 

N=274. 

 

 4.4  Kodad ryggsmärta hos pojkar och flickor. 

Flickor rapporterade mer smärta än pojkar i alla fält på ryggen. Skillnaden var signifikant, 

p=0.02. Ländryggen var den vanligaste smärtlokalisationen hos både pojkar och flickor. Av 

eleverna med ryggsmärta rapporterade 40% (n=50) pojkar och 60% (n=76) flickor smärta i 
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ländryggen. Den näst vanligaste smärtlokalisationen var smärta i bröstryggen hos pojkar och 

smärta i fler än ett fält på ryggen hos flickor. Den minst vanliga smärtlokalisationen var 

nacken hos pojkar och bröstryggen hos flickor och således av eleverna med ryggsmärta 

rapporterade 5% (n=5) pojkar smärta i nacken och 12% (n=22) flickor smärta bröstryggen . 

Skillnaden var signifikant p= 0,02 (Figur 3, figur 4).  
 

 

 

 

 

               
                  

                Figur 3.  Kodad ryggsmärta hos flickor och pojkar. 1) nacke, 2) bröstrygg, 3) ländrygg, 4) flera fält, 5) ingen 

                 markering. Blå (vänster stapel): flickor (n=179), röd (höger stapel): pojkar (n=95).            

 

 

 

 

 

Av de elever som rapporterat ländryggsmärta var 60% (n=76) flickor och 40% (n=50) pojkar. 

Störst könsskillnad sågs avseende smärta i nacken och smärta i flera än ett ryggfält. Av de 

som rapporterat smärta i nacken var 82% (n=23) flickor och 18% (n=5) pojkar och av dem 

som rapporterat smärta i fler än ett ryggfält var 76% (n=55) flickor och 24% (n=17) pojkar. 

Skillnaden var signifikant p=0,02. (Figur 3, figur 4). 
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All Groups
Categorized Histogram
Variable: varrygg2004

kön01: 1 varrygg2004 = 179*1*normal(x; 2,8771; 1,0421)
kön01: 2 varrygg2004 = 95*1*normal(x; 2,7474; 0,9561)
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 Figur 4. Kodad ryggsmärta och kön. 1: nacke, 2: bröstrygg, 3: ländrygg, 4: smärta i fler fält på ryggen, 0: rapporterad smärta 

men ingen markering på smärtgubben. Kön 1: flickor (n=179), 2: pojkar (n=95).  

 

 

 

4.5 Ländryggssmärta och samband med fysisk aktivitet. 

Fysisk aktivitet representerades av flera faktorer varför flera frågor om aktivitetsnivå, vilken 

person man ansåg sig likna mest, deltagande i idrottsförening, tävlan i drott, timmar/vecka 

ägnad åt fysisk aktivitet, cykel eller gång till skola och kompisar samt olika typer av fysiska 

aktiviteter och fritidsaktiviteter studerades. Dessa faktorer noterades för barnen och 

ungdomarna med ländryggssmärta (n=126) och de utan ryggsmärta (n=942) och skillnaderna 

studerades. För faktorerna cykla eller gå till skolan och antal timmar/vecka ägnad åt fysisk 

aktivitet presenterades endast deskriptiva data för eleverna med ländryggssmärta. 
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4.5.1 Ländryggssmärta och deltagande i idrottsförening, tävlar i idrott, aktiv på 

fritiden. 

Eleverna hade bland annat fått svara på en fråga om deltagande i idrottsförening med 

svarsalternativen ja eller nej. Av eleverna som rapporterat ländryggssmärta (n=123) deltog 

62% (n=76), i förening. Av de som inte rapporterat ryggsmärta (n=885) deltog 68% (n=597) i 

förening. Skillnaden mellan individerna med ländryggssmärta och utan ryggsmärta i 

deltagande i förening var signifikant p<0,001.  

 

Eleverna svarade på frågan: Tävlar du i någon idrott? Svarsalternativen var ja eller nej. 

Mindre andel individer med ländryggssmärta än individer utan ryggsmärta tävlade i någon 

idrott. Här rapporterade 40% (n=47 av 116) av individerna med ländryggssmärta att de 

tävlade i någon idrott och hos individerna utan ryggsmärta rapporterade 52% (n=453 av 868) 

att de tävlade i någon idrott. Denna skillnad avseende att tävla i idrott var signifikant mellan 

elever med ländryggssmärta och elever utan ryggsmärta p=0,001. 

 

Den vanligaste aktiviteten som barn och ungdomar tävlade i var fotboll och de näst vanligaste 

tävlingsaktiviteterna var innebandy och handboll. Bland elever med ländryggssmärta tävlade 

20% (n=23 av 116) av flickorna och 21% (n=24 av 116) av pojkarna i idrott. Bland elever 

utan ryggsmärta rapporterade 20% (n=173 av 868) av flickorna att de tävlade i idrott och 32% 

(n=280 av 868) av pojkarna. Skillnaden i att tävla i idrott mellan eleverna med respektive utan 

ländryggssmärta var signifikant p=0,001.  

 

Frågan om de gjorde annat på sin fritid som också var träning eller motion, men som inte var 

ledarledd ingick också i enkäten. Svarsalternativen var ja eller nej. Här rapporterade 85% 

(n=105 av 123) av eleverna med ländryggssmärta att de utövade annan aktivitet utan ledare 

och 83% (n=749 av 889) av eleverna utan ryggsmärta. Ingen signifikant skillnad i utövande 

av annan aktivitet på fritiden mellan eleverna med respektive utan ländryggssmärta. 

 Hos eleverna med ländryggssmärta var det 57% (n=70 av 123) flickor och 28% (n=35 av 

123) pojkar som utövade annan motionsaktivitet på fritiden. Hos eleverna utan ryggsmärta 

utövade 39% (n=355 av 889) flickor annan motionsaktivitet på fritiden och 44% (n=394 av 

889) pojkar. Skillnaden i rapporteringen av annan träning på fritiden mellan könen var 

signifikant p=0,008.  
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4.5.2 Ländryggssmärta och ägnad tid åt idrott i eller utanför förening och cykla 

eller gå till skola eller kompisar. 

Här rapporteras endast deskriptiva data för eleverna med ländryggssmärta (n=125) då data för 

eleverna utan ryggsmärta inte fanns tillgängliga vid undersökningstillfället. 

Eleverna rapporterade antalet timmar som ägnades åt idrott, i eller utanför förening, per vecka 

under februari och maj månad. Det fanns nio svarsalternativ från 0, 1, 2, och så vidare och 

upp till åtta timmar/vecka. Tiden för februari respektive maj månad slogs samman och 

medelvärdet av den totala tiden som ägnades åt idrott under en vecka presenterades utifrån de 

nio svarsalternativen.  

Det var vanligast bland eleverna med ländryggssmärta att ägna åtta timmar i veckan åt idrott i 

eller utanför förening, vilket rapporterades av 21% (n=26). Andelen elever som ägnade sex 

timmar i veckan och mer åt idrott uppgick till 38% (n=47). (Figur 4). 

 

            

         

             % 

            tim/v 
                Figur 4. Antalet timmar/vecka som eleverna ägnade åt idrott i eller utanför förening.  
               OBS! 9 tim/v står för 0 tim/v. n=125 

 

Det var minst vanligt att ägna sig åt idrott en timme/vecka vilket rapporterades av 5% (n=6 av 

125). Andelen elever som ägnade två timmar/vecka eller mindre åt idrott uppgick till 24% 
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(n=30). Det var också vanligt att idrotta tre-fem timmar/vecka vilket 38% (n=47) 

rapporterade.  

 

En fråga som representerade den fysiska aktiviteten var om eleverna brukade cykla eller gå 

till skolan, kamrater eller sina fritidsaktiviteter. Det var vanligast att gå eller cykla fem till sju 

gånger i veckan vilket rapporterades av 30,5% (n=38), med skattad ländryggsmärta följt av att 

cykla eller gå flera gånger i veckan 26% (n=33). Det var minst vanligt att cykla eller gå en 

gång i veckan vilket rapporterades av 4% (n=5). 

 

 

4.5.3 Ländryggssmärta och vilken person man ansåg sig likna mest. 

En annan fråga om aktivitetsnivån var vilken person man ansåg sig likna mest, med från 

början fem svarsalternativ från person A som rör sig mycket lite till person E som rör sig så 

han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag. Av barnen och ungdomarna 

som rapporterade ländryggssmärta (n=126) var det vanligast att röra sig så han/hon blir 

svettig och andfådd flera gånger i veckan i enlighet med person D, vilket rapporterades av 

39% (n=49). Av dessa var 17% (n=21) flickor och 22% (n=28) pojkar. Bland eleverna utan 

ländryggssmärta (n=942) var det också vanligast att röra sig som person D, vilket 

rapporterades av 38% (n=355). Av dessa var 19% (n=180) flickor och 19% (n=175) pojkar. 

Hos eleverna med ländryggssmärta var det näst vanligast att röra sig som person C: röra sig så 

man blir svettig och andfådd någon gång ibland 25% (n=51) följt av röra sig så man blir 

andfådd och svettig varje dag enligt person E, 19% (n=24).  

 

Liknande sågs hos individerna utan ryggsmärta där var det näst vanligt att röra sig enligt 

person C, 25% (n=225) följt av person E, 22% (n=207). Det fanns ingen signifikant skillnad 

avseende hur aktiv man såg sig själv som person mellan individerna med ländryggssmärta och 

utan ryggsmärta. 

 

4.6 Ländryggssmärta och samband med fysisk inaktivitet. 

 Av de elever som rapporterade ländryggssmärta (n=126) var det vanligast att spela dator en 

timme per dag under vardagarna, vilket rapporterades av 32% (n=40) följt av speltid två 

timmar per dag vilket rapporterades av 27% (n=34) av de elever som uppgav 



26 

 

ländryggssmärta. Hos eleverna utan ryggsmärta (n=916) var speltid en timme per dag lika 

vanligt som speltid två timmar per dag vilket rapporterades av 31% (n=287)  respektive 31% 

(n=282). Det fanns ingen signifikant skillnad i tid att spela dator och TV-spel under 

vardagarna mellan eleverna med ländryggssmärta respektive utan ryggsmärta.  

 

Under helgerna var det hos eleverna som rapporterat ländryggssmärta (n=126) vanligast att 

spela data, TV-spel tre timmar per dag, följt av speltid två timmar per dag vilket uppgavs av 

30% (n=38) respektive 25% (n=32). Hos eleverna utan ryggsmärta (n=914) var det vanligast 

att spela två timmar per dag följt av tre timmar per dag vilket rapporterades av 30% (n=277) 

respektive 28% (n=260). Det fanns ingen signifikant skillnad i tid att spela dator och TV-spel 

under helgerna mellan grupperna med respektive utan ländryggssmärta.  

 

Hos eleverna med ländryggssmärta var det vanligast att chatta/surfa en timme per dag under 

vardagarna följt av chatta/surfa då och då, vilket rapporterades av 30% (n=38) respektive 20% 

(n=25). Hos eleverna som inte rapporterat ryggsmärta var det också vanligast att chatta/surfa 

en timmer per dag vilket rapporterades av 32% (n=289) följt av chatta/surfa då och då, 26% 

(n=235). Det fanns ingen signifikant skillna i tid att chatta/surfa på internet på vardagarna 

mellan grupperna med respektive utan ländryggssmärta.  

 

Under helgerna tillbringade barnen och ungdomarna med ländryggssmärta fler timmar på att 

chatta/surfa än de utan ryggsmärta.  

Under helgerna var det hos eleverna med ländryggssmärta (n=126) vanligast att chatta/surfa 

en timme per dag, följt av två timmar per dag vilket rapporterades av 22% (n=28) respektive 

20% (n=25). Hos de som inte rapporterat ryggsmärta (n=916) var det också vanligast att 

chatta/surfa en timme per dag under helgerna vilket rapporterades av 29%  (n=292) följt av 

chatta/surfa då och då 23% (n=207). Det fanns en signifikant skillnad (p=0,047) i tid att 

chatta/surfa på internet under helgerna mellan eleverna med ländryggssmärta respektive utan 

ryggsmärta.   

 

4.7  Ländryggssmärta och samband med stress, nedstämdhet samt trötthet. 

Barnen och ungdomarna hade svarat på frågorna om de kände sig ledsna, stressade och trötta 

och hängiga. Svarsalternativen dikotomiserades innan analys av svaren och individerna 
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svarade på en tre-gradig skala från 1) aldrig/nästan aldrig till 2) då och då och till sist 3) 

ofta/mycket ofta/alltid.  

 

4.7.1 Ländryggssmärta och att känna sig stressad.  

Barnen och ungdomarna med ländryggssmärta upplevde i större utsträckning stress 

ofta/mycket ofta/alltid än eleverna utan ryggsmärta där andelen elever med ländryggssmärta 

var dubbelt så stor jämfört med andelen elever utan ryggsmärta. Andelen elever som 

rapporterade stress aldrig/nästan aldrig var störst hos eleverna utan ryggsmärta. Barn och 

ungdomar med ländryggssmärta som skattade att de upplevde stress ofta/mycket ofta/alltid 

var 46% (n=58) medan de som upplevde stress aldrig/nästan aldrig uppgick till 20% (n=25). 

Av de individer som inte rapporterat ryggsmärta upplevde 20% (n=185) stress ofta/mycket 

ofta/alltid medan 40% (n=371), upplevde stress aldrig/nästan aldrig. Skillnaden i rapporterad 

stress mellan eleverna med ländryggssmärta och eleverna utan ryggsmärta var signifikant 

p<0,001. (Tabell 3).  

 

 
Tabell 3: Att känna sig stressad, (andelen elever, %).   

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2  Ländryggssmärta och att känna sig ledsen. 

 Sambandet mellan ländryggssmärta och att ”känna sig ledsen” visade att eleverna som 

ofta/mycket ofta/alltid kände sig ledsna i större utsträckning var eleverna med 

ländryggssmärta.  

 

Att känna sig 

stressad  

Ländryggssmärta 

n=126 

Ej ryggsmärta 

n=919 

1)Aldrig/nästan 

aldrig 

20% 40% 

2) Då och då 34% 40% 

3) Ofta/mycket 

ofta/alltid 

46% 20% 
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Hos eleverna som rapporterat ländryggssmärta (n=126) kände sig 14% (n=17) ledsna 

ofta/mycket ofta/alltid och 44% (n=55) kände sig aldrig/nästan aldrig ledsna.  

Hos barnen och ungdomarna utan ryggsmärta (n=919) var det vanligast att känna sig ledsen 

aldrig/nästan aldrig vilket rapporterades av 62% (n=562) och 5% (n=45) kände sig ledsna 

ofta/mycket ofta/alltid (Tabell 4). Skillnaden mellan eleverna med ländryggssmärta och 

eleverna utan ryggsmärta avseende att känna sig ledsen var signifikant p<0,001.  

 

 

 
Tabell 4: Att känna sig ledsen (andelen elever, %).  

Att känna sig ledsen Ländryggssmärta 

n=126 

Ej ryggsmärta 

n=919 

1) Aldrig/nästan 

aldrig 

44% 62% 

2) Då och då 43% 34% 

3) Ofta/mycket 

ofta/alltid 

13% 5% 

 

 

4.7.3  Ländryggssmärta och att känna sig trött och hängig.  

Svaren dikotomiserades till 3 grupper innan analys av svaren.  

Barnen och ungdomarna med ländryggssmärta (n=126) upplevde sig trötta och hängiga i 

större utsträckning än eleverna utan ryggsmärta. Sambandet mellan ländryggssmärta och 

känna sig trött visade att hos elever med ländryggssmärta var det vanligast att känna sig trött 

och hängig enligt 2) då och då vilket rapporterades av 51% (n=64). Hos barnen och 

ungdomarna utan ryggsmärta (n=919) var det också vanligast att känna sig trött och hängig 

enligt 2) då och då vilket rapporterades av 53% (n=488). Fler elever 40% (n=51) med 

ländryggssmärta kände sig trötta och hängiga ofta/mycket ofta/alltid än eleverna 22%  

(n=200) utan ryggsmärta. Det fanns en signifikant skillnad (p<0,001) mellan elever med 

ländryggssmärta och elever utan ryggsmärta avseende att känna sig trött och hängig  

(Tabell 5). 
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Tabell 5: Att känna sig trött och hängig (andelen elever, %).  

Att känna sig trött  

och hängig  

Ländryggssmärta 

n=126 

Ej ryggsmärta 

n=919 

1) Aldrig/ 

nästan aldrig 

9% 25% 

2) Då och då 51% 53% 

3) Ofta/mycket 

ofta/alltid 

40% 22% 

 

 

5 Diskussion  

Ett syfte med denna undersökning var att studera ryggsmärta som barn och ungdomar 

rapporterade 2004 samt att studera om köns- och åldersskillnader föreligger. Dessutom var 

syftet att undersöka om det finns något samband mellan specifik ländryggssmärta och fysisk 

aktivitet, fysisk inaktivitet samt stress, nedstämdhet och trötthet hos barn och ungdomar och 

om detta skiljer sig åt för barn och ungdomar utan ryggsmärta avseende samma faktorer. 

Huvudfynden i denna studie var att fler flickor än pojkar rapporterade ländryggssmärta, att 

ländryggssmärtan ökade med stigande ålder, framför allt mellan 12 och15 år (p=0,035) och 

dessutom att signifikanta skillnader påvisades mellan elever med ländryggssmärta och elever 

utan ryggsmärta avseende rapporterad stress, nedstämdhet och trötthet, vilka var markant 

högre hos elever med ländryggssmärta.  

 

 

5.1.1 Förekomst av ländryggssmärta samt ålders- och köns-skillnader.  

Förekomsten av ländryggsmärta point prevalence var 10%, vilket stämde överens med 

tidigare studier som rapporterat ländryggssmärta point prevalence mellan 5-15% hos barn och 

ungdomar 10-16 år (Balague, Trossier & Salminen 1999; Harreby et al 1999; Jones et al 

2004; Skoffer & Foldspang 2008; Kjaer et al 2011; Calvo-Nunoz et al 2013; Hasler 2013). 

Hos både pojkar och flickor var ländryggen den vanligaste smärtlokalisationen vilket skulle 

kunna bero på att i många kroppspositioner är belastningen på just ländryggens kotor och 
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diskar hög till följd av en lång momentarm, exempelvis i en sittande avslappnad och 

hopsjunken position, under idrottsutövande eller andra aktiviteter med höga axiala 

belastningar, repetitiva belastningar på en böjd rygg eller stötar och fall mot ryggraden.  

Den näst vanligaste smärtrapporteringen var smärta angiven på fler än ett fält på ryggen, 

vilket också kunde innefatta ländryggen.I denna grupp kunde därför elever med 

ländryggssmärta förekomma. Smärta i flera fält på ryggen, och i andra delar på kroppen, 

skulle kunna stå för olika specifika diagnostiserade smärttillstånd i leder och muskler. Detta 

skulle försvåra utvärderingen av resultaten i föreliggande studie och var således en av 

anledningarna till den valda kodningen av ryggsmärtan och beslutet att studera individerna 

med enbart ländryggssmärta. En annan anledning var att ländryggssmärta är en mycket vanlig 

orsak till kontakt med sjukgymnast.  

I föreliggande studie var nacken den minst vanliga smärtlokalisationen, vilket rapporterades 

av 2% av det totala antalet elever i studien. Liknande påvisades i andra studier som fann att 

nacken var den minst vanliga smärtlokalisationen hos 7-13% (Mogensen et al 2007; Kjaer et 

al 2011). Kujala, Taimela och Viljanen (1999) däremot fann i sin studie att nacken var den 

vanligaste smärtlokalisationen och rapporterades av 19% av eleverna.  

 

Smärtan ökade med åldern avseende alla fält på kroppen vilket stämde överens med resultat 

från flera andra studier (Balague, Trossier & Salminen 1999; Harreby et al 1999; Kujala, 

Taimela & Viljanen 1999; Widhe 2001; Wedderkopp et al. 2007). Framför allt sågs en 

markant ökning av smärtrapportering från årskurs 6 till årskurs 9 hos eleverna som 

rapporterade ländryggssmärta och smärta i fler än ett ryggfält och smärtrapporteringen låg 

sedan på i stort sett samma nivå i årskurs 12 (gymnasiets årskurs3) , medan ökningen i övrigt 

var mer linjär. En ökning av smärtrapporteringen just runt puberteten skulle kunna förklaras 

av att det då sker en tillväxtspurt vilket kunde innebära en extra känslig period för exponering 

av ryggraden för stötar, fall och andra tunga belastningar med risk för tillväxtstörningar som 

följd. Dessutom skulle detta kunna vara en tid i livet då intresset för idrottsliga aktiviteter har 

stor betydelse och högprioriterades, framför allt hos pojkar.  

 

Generellt sett rapporterade flickor högre grad av smärta än pojkar oavsett fält på ryggen, 

vilket överensstämde med en rad andra studier (Balague, Trossier & Salminen 1999; Harreby 

et al. 1999; Kujala, Taimela & Viljanen 1999; Widhe 2001; Wedderkopp et al. 2007). Detta 

väckte funderingar på huruvida flickor och pojkar har olika hög smärttröskel. Schmitz, 

Vierhaus och Lohaus (2012) studerade och mätte smärttröskel, smärtuthållighet och 
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smärttålighet på 728 barn och ungdomar, 355 flickor och 272 pojkar, i åldern 9-17 år. Dessa 

barn/ungdomar fick lägga handen i 0-gradigt vatten och man mätte tiden till första 

smärtkänning (smärttröskel), tiden till armen drogs bort och smärtan blev outhärdlig 

(smärttolerans) och smärtuthållighet genom att subtrahera tiden för smärttolerans med 

smärttröskeln. Flickor upplevde smärta tidigare (M=28,3) än pojkar (M=31,8), vilket betydde 

en signifikant (p<0,001) lägre smärttröskel. Det fanns en liten skillnad i smärttolerans men 

vad gäller smärtuthållighet noterades ingen skillnad mellan pojkar och flickor. Skillnaden i 

smärttröskel sågs framför allt hos de äldre ungdomarna i åldern 15-17 år, där pojkarnas 

smärttröskel var oförändrad medan flickornas smärttröskel minskade. I de lägre åldrarna 

ökade smärttröskeln likvärdigt upp till 14 års ålder och ingen signifikant könsskillnad 

konstaterades. Eventuellt skulle den lägre smärttröskeln hos flickor kunna spegla 

könsspecifika förändringar i smärtupplevelse associerade till just pubertetsåldern, där 

hormonella förändringar påverkar flickor och pojkar på olika sätt. 

 

I föreliggande undersökning påvisades återkommande ryggsmärta hos 23% av eleverna som 

hade rapporteradt ryggsmärta redan 2001. Detta låg i linje med flera andra studiers resultat 

om återkommande ländryggssmärta (Brattberg 2004; Kjaer et al. 2011). Brattberg (2004) 

noterade att hela 49% rapporterade återkommande smärta eller värk någonstans i kroppen. 

Här kunde smärta varhelst på kroppen rapporteras, inte endast ländryggssmärta, vilket var den 

nästa vanligaste smärtlokalisationen och skulle kunna förklara den stora andelen individer 

som rapporterade smärta. Kjaer et al. (2011) fann en mindre andel barn/ungdomar med 

återkommande ländryggssmärta, där 7% av unga i åldrarna 9, 13 och 15 år rapporterade 

ryggsmärta vid alla tre undersökningstillfällen under en åtta års period. Återkommande 

ländryggssmärta rapporterades också hos 13% av individerna i studien av Jones et al. (2004). 

En studie med långtidsuppföljning på 25 år, där individerna vid undersökningens start var 

mellan 9 och 21 år visade återkommande ländryggssmärta i vuxen ålder, 23% hos män och 

15% hos kvinnor. Man påvisade också att män som varit fysiskt aktiva under uppväxten hade 

reducerad risk för återkommande ländryggsmärta som vuxen. (Mikkelsson, Nupponen, 

Kaprio, Kautiainen, Mikkelsson & Kujala 2005). 

 

5.1.2 Ländryggssmärta och samband med fysisk aktivitet.  

För att spegla den fysiska aktiviteten studerades i denna undersökning deltagande i förening, 

tävlan i idrott, om man utövade annan fysisk aktivitet som inte var ledarledd, antalet 
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timmar/vecka som ägnades åt fysisk aktivitet, om individerna brukade cykla eller gå till 

skolan och kamrater samt vilken person man ansåg sig likna mest gällande aktivitetsnivån. 

Olika mängd och typ av fysisk aktivitet hade varierande effekt på rygghälsan. 

Elever med ländryggssmärta jämfördes med individerna utan ryggsmärta avseende dessa 

variabler med två undantag: tiden/vecka de ägnade åt idrott i eller utanför förening och i 

vilken utsträckning individerna brukade cykla eller gå till sina kamrater och skolan, som 

endast rapporterades för elever med ländryggssmärta.  

Föreliggande studie visade att ländryggen var den vanligaste smärtlokalisationen hos både 

pojkar och flickor. Barn och ungdomar med ländryggssmärta deltog i idrottsförening i något 

mindre utsträckning än individerna utan ryggsmärta och båda grupperna utförde aktiviteter 

utan ledare i samma utsträckning. Deltagande i förening kunde innebära möjlighet till att lära 

in bra teknik i idrottsgrenen vilket skulle kunna ha befrämjande effekt på rygghälsan. Den 

utövade aktiviteten utan ledare skulle kunna spegla en hängivenhet till den fysiska aktiviteten 

ifråga och som dessutom kunde utövas utan någon tidsbegränsning vilket skulle kunna betyda 

både lite och mycket tillbringad tid till aktiviteten. Individerna utan ryggsmärta var något mer 

aktiva vilket kunde ha en positiv effekt på kroppshälsan bland annat genom den 60 minuter 

per dag, måttliga till intensiva fysiska aktivitetens positiva påverkan på muskelstyrka, 

bentäthet, kondition och metabola effekter (Strong et al. 2005). Elever med ländryggssmärta 

tävlade i idrott i mindre utsträckning än elever utan ryggsmärta, men utövade annan fysisk 

aktivitet som inte var ledarledd i samma utsträckning som individerna utan ryggsmärta. Här 

verkade det som om barn och ungdomar med ländryggssmärta var mindre fysisk aktiva både 

till intensitet och mängd, i och med tävlingsmomentet, än elever utan ryggsmärta. Tidigare 

studier visade att deltagande i högintensiva sportaktiviteter associerades med ländryggssmärta 

medan deltagande i aktiviteter med måttlig fysisk aktivitetsnivå inte associerades med 

ländryggssmärta (Balague, Trossier & Salminen  1999; Harreby et al. 1999; Kujala, Taimela 

& Viljanen 1999; Skoffer & Foldspang 2004; Mogensen et al. 2007; Auvinen et al. 2008). 

Detta överensstämmer inte med föreliggande studie som pekar mot att individerna med 

ländryggssmärta var mindre fysiskt aktiva, tävlade i mindre utsträckning i idrott, jämfört med 

individerna utan ryggsmärta. Både eleve med ländryggssmärta och utan ryggsmärta utövade 

fysiska fritidsaktiviteter i samma utsträckning.  

 

Uppgifter om ägnad tid åt idrott kunde endast ges för elever med ländryggsmärta och inte för 

elever utan ryggsmärta. 
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Bland elever med ländryggssmärta ägnade 38% sex timmar eller mer per vecka, åt idrott i 

eller utanför förening, med en övervikt för idrottsutövande åtta timmar per vecka, vilket 

skulle innebära ungefär en timme per dag och alltså uppfyllde kriterierna för att uppnå de 

positiva hälsoeffekterna av fysisk aktivitet för att erhålla god kroppslig hälsa enligt Strong et 

al. (2005). Vad gäller rygghälsan visade Auvinen et al. (2008) att deltagande i högintensiva 

idrottsaktiviteter mer än sex timmar i veckan associerades med ländryggssmärta, vilket 

överensstämmer med fynden föreliggande studie. Resten av eleverna med ländryggsmärta, 

62%, ägnade mindre än sex timmar per vecka åt idrottsliknande aktiviteter vilket pekade i 

riktning mot en något lägre fysisk aktivitetsnivå. Det fanns i enkätfrågan inget alternativ för 

markering av större träningsmängd än åtta timmar per vecka, drygt en timme per dag, vilket 

begränsade eleverna i sin rapportering av ägnad tid åt idrottsliga aktiviteter under en vecka. 

De åtta timmar per vecka som var den vanligaste tiden ägnad åt idrott under en vecka skulle 

kunna noteras som en hög nivå och eventuellt hög intensitet på den fysiska aktiviteten och 

som skulle ha en positiv association med ländryggssmärta vilket stämmer överens med 

resultatet i föreliggande studie. Å andra sidan visade Auvinen et al. (2008) att en låg eller 

måttlig nivå på den fysiska aktiviteten inte associerades med ryggsmärta, vilket inte stämde 

överens med resultatet i föreliggande studie där 62% av individerna med ländryggssmärta 

ägnade mindre än sex timmar per vecka åt idrott. Fler alternativ med markering av högre antal 

träningstimmar per vecka skulle ge mer rättvis bild av intensiteten på fysisk aktivitet 

associerad med ländryggssmärta. Här kunde dessutom ingen jämförelse med individerna utan 

ryggsmärta göras, vilket hade varit mycket intressant. 

 

Resultatet i föreliggande studie visade att de vanligaste sportaktiviteterna som utövades av 

barn och ungdomar var fotboll följt av både handboll och innebandy. Av dessa sportgrenar 

visade Skoffer och Foldspang (2004) att handboll men ej fotboll hade en positiv korrelation 

med ländryggssmärta. Detta stämmer inte överens med föreliggande studie där majoriteten av 

barnen och ungdomarna spelade fotboll och ländryggsmärta därför inte förväntades. En del 

unga kan vara aktiva i flera idrotter samtidigt, där handboll skulle kunna vara en av idrotterna, 

vilket skulle kunna innebära hög exponering för fall och stötar mot ryggraden under 

kontaktsituationer i idrottsutövandet och ytterlägesbelastningar i flexion och extension med 

smärta i ländryggen som följd. Deltagande i flera idrotter samtidigt skulle kunna innebära att 

mycket tid ägnades åt idrottsutövande, vilket var positivt associerat med ländryggssmärta 

(Auvinen et al. 2008). 
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Både hos elever med ländryggssmärta och utan ryggsmärta var det vanligast att röra sig så 

man blir svettig och andfådd flera gånger i veckan i enlighet med person D, vilket skulle 

kunna räknas som att de var måttligt till mycket aktiva. Det skulle kunna vara så att 

majoriteten av barnen och ungdomarna både med ländryggssmärta och utan ryggsmärta var 

måttligt till mycket aktiva men att större andel individer med ländryggssmärta i mindre 

utsträckning var engagerade i tävlingsidrottande och högintensiva fysiska aktiviteter.  

Bstämning av den fysiska aktiviteten i studien gjordes via enkätfrågor där självupplevd nivå 

av fysisk aktivitet rapporterades av barnen och ungdomarna. Denna nivå skulle kunna variera 

mellan eleverna då åsikten om hur fysiskt aktiv individen ansåg sig troligen skiljde sig från 

individ till individ. Dessutom skulle några vardagliga aktiviteter kunna klassificeras som 

fysisk aktivitet men troligen negligeras vid fysisk aktivitetsskattning och eventuellt dra ned 

skattade aktivitetsnivån, då fysisk aktivitet definierades som all tid som inte innebar sittande 

eller liggande positioner. (Berg 2008). Elever som inte rapporterade någon ryggsmärta skulle 

kunna anse sig mer fysiskt aktiva än elever som rapporterade ländryggssmärta. Objektiv 

mätning av den fysiska aktivitetsnivån med accelerometer skulle i framtiden vara en möjlig 

och relativt enkel mätmetod tillsammans med pulstagning och samtidig skattning av upplevd 

ansträngning enligt Borg-skalan. 

 

5.1.3 Ländryggssmärta och samband med fysisk inaktivitet.  

Fysisk inaktivitet definieras som stillasittande tid, exempelvis tillbringad tid framför dator och 

TV. Den högre tiden tillbringad framför dator och TV under helgerna hos barn och ungdomar 

med ländryggsmärta överensstämde till viss del med sambandet mellan ökad stillasittande tid 

och ländryggssmärta, även om speltiden som mest var tre timmar per dag noterat av barnen 

och ungdomarna. (Balague, Trossier & Salminen 1999; Harreby et al. 1999; Skoffer & 

Foldspang 2004; Hakala et al. 2006; Auvinen et al. 2008; Hakala et al. 2011).  Detta ligger i 

linje med Hakala et al. (2006) som noterade att datoranvändning mer än två timmar per dag 

var riskfaktor för uppkomst av smärta på något ställe i kroppen. Föreliggande studie hämtade 

data från SIH-studien 2004. Det skulle kunna finnas anledning till misstanke om ökad speltid 

idag jämfört med 2004 eftersom internetanvändning, och för framförallt datorspel, bland 

elever i 9-16 års ålder påvisades ha ökat sedan 2008. Så mycket som 98% av barn och 

ungdomar mellan 12 och16 år använde internet på fritiden. (Statens Medieråd, 2013-07-11). 

Å andra sidan skulle det kunna vara så att internetanvändningens karaktär ändrats i takt med 

utvecklingen och användningen av smarta telefoner och läsplattor som hela tiden kan bäras 
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med och som flexibelt skulle kunna användas under tiden man promenerar - och samtidigt är 

fysiskt aktiv. 

Korpinen och Pääkkönen (2011) visade att 56% av unga män och 58% av unga kvinnor 

använde dator dagligen i arbetet. Dessutom noterades smärta i ländrygg och höft ofta eller 

mer frekvent av 32% av de unga vuxna (18-30 år) i studien. Unga mäns användning av både 

stationär och bärbar dator på fritiden associerades med fysiska symtom i nacke, höft och 

ländrygg och unga kvinnor användning av stationär dator på fritiden associerades med fysiska 

symptom i armbåge, skuldra, höft och ländrygg. (Korpinen & Pääkkönen 2011). 

Återigen, elever som tillbringade många timmar framför dator eller TV skulle dessutom hinna 

vara fysiskt aktiva. Detta noterades av Auvinen et al (2008) där framför allt pojkar 

tillbringade fler timmar vid dator och TV än flickor men ändå hann med att vara mer fysiskt 

aktiva. I föreliggande studie var det endast ett fåtal elever som rapporterade dator- och TV-tid 

fyra-sex timmar/dag eller mer än sex timmar/dag. Hakala et al. (2006) påvisade att tröskeln 

för uppkomst av smärta i ländryggen var fem timmar. Detta skulle då åtminstone delvis kunna 

förklara att det inte fanns någon skillnad mellan elever med och utan ländryggssmärta.   

 

 

5.1.4 Ländryggssmärta och samband med stress, nedstämdhet samt 

trötthet. 

Ett tydligt samband förelåg mellan elever med ländryggssmärta och upplevd stress samt 

känsla av trötthet och ledsamhet. Detta överensstämde med tidigare studier om 

ländryggssmärta och samband med stress (Diepenmaat et al. 2006; Rees et al. 2011) 

respektive samband med trötthet (Watson, Papageorgiou, Jones, Taylor, Symmons, Silman & 

Macfarlane 2003). Dessutom fann Diepenmaat et al. (2006) samband mellan ländryggssmärta 

och depression. I föreliggande studie studerades nedstämdhet, inte depression, och sambandet 

med ländryggssmärta. En svensk studie visade också att hög förekomst av upplevda 

hälsoproblem och självrapporterad stress var vanligt hos ungdomar i åldern16-18 år och 

stressen associerades med både fysiska och psykosomatiska symptom samt psykologiska 

symptom såsom oro och depression. (Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström & 

Fjellman-Wiklund 2012). 

Här skulle två samband mellan ländryggssmärta och stress, trötthet samt nedstämdhet kunna 

vara möjliga. Elever som ofta tränade och var fysiskt aktiva eller spenderade många timmar 

framför dator och TV, som i sig visade samvariation med ländryggssmärta, kände sig trötta 
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och stressade på grund av ett späckat tidsschema. Känslor såsom stress, trötthet och 

nedstämdhet skulle kunna vara följden av att leva med smärta i kroppen eller att dessa känslor 

speglar emotionella problem (Rees et al 2011). 

 

Det framkom i föreliggande studie att elever med ländryggssmärta verkade vara mindre 

fysiskt aktiva och något mer fysiskt inaktiva än elever utan ryggsmärta och de kände sig i 

större utsträckning trötta och hängiga, stressade samt ledsna.  

 

I framtida studier vore det intressant att studera elever som rapporterade smärta i de övriga 

fälten på ryggen och samvarierande faktorer men också att följa upp barnen och ungdomarna 

med ländryggssmärta med MR-studier av ländryggen och vidare undersökning av självskattad 

livskvalitet hos barn och ungdomar med ländryggssmärta då skattningen av stress, 

nedstämdhet och trötthet var signifikant högre hos dessa elever. Det vore också intressant att 

studera huruvida det förekommer ländryggssmärta hos ungdomar som tidigt elitsatsar på 

idrott och har en hög nivå på sin fysiska aktivitet och att undersöka om de unga som tenderar 

att inta en fysiskt inaktiv livsstil med mer stillasittande tid kommer att signalera 

ländryggssmärta. 

 

5.2 Metoddiskussion 

En styrka med denna studie var det stora antalet barn och ungdomar, 1276 individer, från hela 

landet som ingick i SIH-projektet 2004, som är en del av projektet som startade 2001. Antalet 

individer som svarade på enkäten 2004 var 1276. Utav dessa rapporterade 274 individer 

ryggsmärta och ingick ihop med individerna utan rapporterad ryggsmärta utefter ett 

bekvämlighetsurval i studien och jämförelser gjordes mellan dessa individer. 

En annan styrka var att flera olika komponenter belystes ihop med ryggsmärtan hos barnen 

och ungdomarna vilket gav en bred översikt över faktorer som samvarierade med ryggsmärta 

och sedan med specifikt ländryggssmärtan.  

En svaghet i studien var den stora skillnaden på antalet individer i gruppen med 

ländryggssmärta jämfört med gruppen utan ryggsmärta. Alla data fanns tillgängliga och därför 

inkluderades alla elever i SIH-studien 2004. 

En annan svaghet med studien var svårigheten att rättvist definiera fysisk aktivitet och 

inaktivitet och därefter välja frågor ur enkäten som svarade mot definitionerna av dessa 

aktiviteter. En individs fysiska aktivitet innefattade all tid som inte innebar en liggande eller 
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sittande position (Berg 2008), vilket kunde betyda svårighet att själv uppskatta den totala 

tiden för fysisk aktivitet under en dag. För att få mer objektiv bedömning kring fysisk aktivitet 

och inaktivitet finns flera olika instrument och objektiva mätmetoder med accelerator. Detta 

kräver emellertid stora resurser och då föreliggande studie hade en retrospektiv design var 

detta inte möjligt. Dessutom visade flera tidigare studier samband mellan hög intensitet 

avseende fysisk aktivitet och ländryggsmärta. I föreliggande studie kunde hög intensitet på 

den fysiska aktiviteten egentligen endast belysas med frågan om eleverna tävlade i idrott. 

Detta skulle kunna utvecklas mer med mätning av puls och skattning av ansträngningsgrad 

med Borg-skalan. Att även beskriva aktiviteten mer exakt skulle ge en uppfattning om 

belastningen på ländryggen där exempelvis simning innebar en mindre belastning än 

gymnastik och volleyboll (Skoffer & Foldspang 2004; Hasler 2013).  

Eleverna svarade ja på frågan om de hade ”ont eller haft ont i ryggen idag” och markerade 

smärtlokalisationen på en smärtteckning. Här framgick ingen intensitet, karaktär eller duration 

av smärta. För att få en objektiv bedömning av smärta skulle VAS-skala (visuell analog skala) 

kunna användas ihop med beskrivning av smärtkaraktär och tiden för upplevd smärta.  

 

En annan svaghet var också att faktorerna som representerade fysisk aktivitet var fler än 

faktorerna som representerade fysisk inaktivitet och stress, trötthet och nedstämdhet. Detta 

skulle kunna ge obalans till studien, men var ändå intressant att ta med.   

Kodningen av smärtteckningen, som gjordes efter Ohnmiess, var reliabilitets- och 

validitetstestad (Ohnmiess 2005). Överensstämmelsen hos individer som uppgett smärta i 

exakt samma fält på smärtteckningen vid båda tillfällena uppgick till exakthet med 

medelvärde på 83% (44-100%). Kappa värdet beräknades för varje enskilt kroppsfält på hela 

smärtteckningen till ett medelvärde på 0,515. För smärtskattning var reproducerbarheten, intra 

class coefficient (ICC): 0,83.  

Frågorna som ingick i enkäten var reliabilitetstestade med en veckas test-retest procedur. 

Frågeformuläret testades på en åldersmatchad population. För variabler enligt ordinalskalan 

gjordes jämförelser med statistiska beräkningar med Spearmans rank korrelation koefficient 

och ICC. Överensstämmelsen var bra till mycket bra med värden över 0,8 och ICC Alpha 0,9, 

vilket stärkte reliabiliteten.  
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6. Konklusion 

Föreliggande studie innebar en kartläggning av ryggsmärta hos barn och ungdomar 12, 15 och 

18 år och studerade samband mellan ländryggssmärta och fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet 

samt stress, trötthet och nedstämdhet. Majoriteten av eleverna rapporterade ingen ryggsmärta, 

men 23% rapporterade ont i ryggen idag och 23% rapporterade ryggsmärta redan 2001. Fler 

flickor än pojkar rapporterade ryggsmärta, som tenderade att öka med åldern, framför allt runt 

puberteten och ländryggen var den vanligaste smärtlokalisationen. Elever med 

ländryggssmärta tävlade i idrott och deltog i idrottsförening i mindre utsträckning än elever 

utan ryggsmärta. 

Barn och ungdomar med ländryggsmärta verkade var något mindre fysiskt aktiva och 

upplevde i högre utsträckning stress, trötthet och nedstämdhet än elever utan ryggsmärta. Den 

enda signifikanta skillnaden i fysisk inaktivitet var avseende spela dataspel och chatta/surfa på 

internet under helgerna där eleverna med ländryggssmärta i högre utsträckning ägnade sig åt 

denna inaktivitet. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Det fanns flera syften med denna studie. Ett syfte var att kartlägga ryggsmärta hos barn och 

ungdomar, studera ålders- och könsskillnader samt jämföra om barnen och ungdomarna som 

rapporterade ryggsmärta 2004 även rapporterat ryggsmärta 2001. Ett annat syfte var att 

studera om samband fanns mellan individer som rapporterat ländryggsmärta och fysisk 

aktivitet, fysisk inaktivitet och stress, nedstämdhet och trötthet jämfört med de individer som 

inte rapporterade ryggsmärta.  

Frågeställningar: 

- Har de barn och ungdomar som rapporterat ryggsmärta 2004 även rapporterat 

ryggsmärta 2001? Förekommer könsskillnader? 

-  Hur ser fördelningen av smärtskattningen ut i de olika ryggfälten?  Hur ser sedan 

köns- och åldersfördelningen ut avseende smärtskattningen i de olika fälten på ryggen? 

- Hur ser sambandet ut mellan den kodade ländryggsmärtan hos barn och ungdomar och 

fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet samt psykologiska faktorer såsom stress, nedstämdhet 

och trötthet? 

 
Vilka sökord har du använt? 
 
Low back pain, back pain, physical activity, physical inactivity, sedentary, children, adolescents, 
stress, tiredness, depression, sitting time, musculoskeletal pain, computer use, barn, ungdomar, 
datorvanor 
 
Var har du sökt? 
GIH:s publikationsdatabas DIVA  
PubMed 
Google   
 
 
Sökningar som gav relevant resultat 
 
DIVA: SIH-projektet 
PubMed: low back pain children adolescents, low back pain children adolescents physical 
activity, low back pain children adolescents physical inactivity, back pain children 
adolescents physical activity, low back pain children adolescents sedentary sitting time 
computer use, low back pain children adolescents stress tiredness depression, low back pain 
children adolescents musculoskeletal pain physical activity, low back pain children 
adolescents musculoskeletal pain physical inactivity computer use,  
Google: barn ungdomar datorvanor 



 

 

 
Kommentarer 
. 
De flesta artiklar hittades i databasen PubMed. Utöver materialet som erhölls ur PubMed, 
Google och DIVA användes rapporter från Svenska Folkhälsoinstitutet (FY SS), Statens 
Medieråd, Arbetsmiljöfonden. Värdefulla tips på artiklar och publikationer utifrån sökorden 
erhölls från handledaren. Artiklar från andra studiers referenslistor användes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. Enkäten. 



 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

Bilaga 3 Kopieringsmall för smärtteckningen enligt Ohnmiess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


