
Smärta vid bildskärm
– ett folkhälsoproblem
En uppföljande undersökning om svenska folkets upplevelse av att arbeta vid bildskärm.
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Smärta vid bildskärmen  
– vad har förändrats?
För tre år sedan, 2018, så genomförde vi med hjälp av Kantar Sifo1 en 
undersökning för att se hur många av Sveriges arbetande befolkning som känt 
smärta i hand, arm, axel eller nacke vid bildskärmsarbete – ofta kallat musarm. 
Då var det drygt hälften som känt smärta. Nu, tre år senare, repeterar vi 
undersökningen för att se om något förändrats.

1	 Undersökningen	genomfördes	av	Kantar	Sifo	under	december	2020	med	telefoninterjuer	med	1050	personer.	Statistiskt	signifikanta	skillnader	mellan	
 aktuell grupp och komplementgrupp är beräknad på 95%-nivå med chi2-metoden.

Och visst har det skett förändringar. Då kallade 
vi det ett folkhälsoproblem, och när det nu 
visar sig att nästan 2/3-delar känt smärta vid 
bildskärmsarbete så är det exakt vad det är – 
ett växande folkhälsoproblemproblem som vi 
riskerar	att	få	dras	med	i	flera	generationer	om	
vi inte tar frågan på allvar.
 Vi passade samtidigt på att undersöka 
hur många som arbetar hemifrån under den 
pågående Covid-19-pandemin och om det har 
gett en ökning av problem med musarm.
 I denna rapport får du svar på våra frågor 
samtidigt som vi också visar hur utvecklingen 
sett ut de tre senaste åren.

Vad är musarm  
och varför är det ett problem?
Musarm – eller Repetitive Strain Injury 
(RSI) som det egentligen heter – är ett 
samlingsnamn	för	flera	olika	tillstånd	som	
uppkommer när man under lång tid arbetar 
med armar och händer i statiska positioner. 
Det kan leda till överansträngning i alla 
de muskler som omger nacke, axel, arm 
eller hand. En korrekt arbetsställning ökar 
chanserna att slippa, eller lindra, repetitiva 

belastningsskador/RSI – vilka annars riskerar 
att bli kroniska. 

Alla borde arbeta centrerat
Genom att arbeta centrerat, med händerna 
innanför axlarna, så får man en avslappnad 
arbetsställning och undviker de problem som 
kan uppstå vid arbete med en traditionell 
datormus när du inte längre behöver sträcka 
dig efter musen på skrivbordet. 
 Om man inte behandlar sin musarm, utan 
bara biter ihop, riskerar man att få en livslång 
kronisk skada. Det betyder att man kan lära sig 
att hitta andra vägar att arbeta, men återgår 
man till gamla vanor så kommer smärtan 
tillbaka. 
 Genom att agera i tid är mycket vunnet, 
ur ett individperspektiv men också ur ett 
rent samhällsekonomiskt perspektiv. Många 
måste sjukskrivas i perioder och genomgå 
rehabiliterande åtgärder för att kunna återgå 
till	arbetet.	Vilket	i	de	allra	flesta	fall	hade	
kunnat undvikas med mer kunskap och bättre 
hjälpmedel.
 Du hittar årets och 2018 års rapport samt 
mer information på www.mousetrapper.com.
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Insikt #1 Det är inte bara att börja jobba hemifrån 

Pandemin har bidragit 
till 233 000 musarmar.
Vår undersökning visar att 46 % av de som arbetar framför en bildskärm arbetar 
hemifrån,	vilket	motsvarar	ca	1	700	000	personer.	Det	finns	regionala	skillnader;	
där det i Stockholm är 57 % som arbetar hemifrån när endast 32 % gör det i 
norra Sverige. Den enda åldersgruppen som sticker ut är de unga, 18–29 år, 
varav endast 35 % arbetar hemifrån. 
 När vi frågar de som upplevt smärta vid bildskärmen om smärtan uppkommit 
sedan de började arbeta hemifrån blev vi överraskade. 
 Vi hade en hypotes att det bidragit till en ökning men att den skulle vara 
så stor hade vi inte trott – hela 20 %!
 Det innebär att Covid-19-pandemin har lett till att ytterligare 233 000 
svenskar får uppleva musarm!

Kommentar
När så många av oss hastigt har fått ställa om och börja arbeta hemifrån, så innebär det att vi gör 
kompromisser. På jobbet har vi riktiga arbetsplatser med höj- och sänkbara bord, kontorsstolar, 
monitorer i rätt höjd och tillgång till ergonomiska produkter som t  ex centrerade muslösningar. 
När	vi	nu	flyttar	hem	så	sitter	många	vid	köksbordet	på	en	pinnstol,	eller	i	soffan	eller	sängen	med	
laptopen i knäet. Det är en optimal miljö för musarm att frodas och det kan vi nu också se rent 
statistiskt. 
 Vad vi kan lära oss, om vi även i framtiden behåller möjligheten att kunna arbeta mer hemifrån, 
är att vi måste ge förutsättningar för en god arbetsmiljö även hemma. För att det ska bli verklighet 
måste arbetsgivare ta sitt ansvar att erbjuda lösningar och det behövs informationsinsatser för att 
oron ska tas på allvar. En snabb ökning av bildskärmsrelaterade sjukdomstillstånd innebär bortfall 
av arbetskraft och riskerar att för många leda till begränsningar i livet.
 Vi vill se insatser från arbetsgivare med information och stimulanser för att inte många, 
många ska drabbas – egentligen helt i onödan.
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Insikt #2 Ja, det är ett verkligt folkhälsoproblem 

2 av 10 svenskar  
har sökt hjälp för 
smärta vid bildskärmen
Ungefär hälften av Sveriges befolkning, ca 5 miljoner personer, arbetar2. Enligt 
vår undersökning arbetar ca 75% av dessa framför en bildskärm, det vill säga 
ungefär 3 750 000 personer.
 Hela 95 % av dessa (90% 2018) arbetar mer än 2 tim/dag framför en 
bildskärm (3 560 000 personer)! Av dessa har 62 % (57% 2018) uppgett att de 
har känt smärta vid bildskärmen. Det innebär att 2,2 miljoner svenskar (1,9 milj 
2018) har känt smärta vid bildskärmen. En ökning med drygt 15 % sen 2018.
 Vad som är uppseendeväckande är att av dessa så har 41 % sökt hjälp 
för sina besvär. Det betyder att 900 000 har sökt hjälp för smärta vid 
bildskärmsarbete. Det är nästan 20 % av alla som arbetar, eller 2 av 10.

Kommentar
Undersökningen	speglar	hur	vi	har	det	på	jobbet.	Men	de	flesta	av	oss	lägger	ytterligare	ett	antal	
timmar framför en bildskärm på vår fritid – på surfplattor, mobiler och datorer. 
 Något som kan vara överraskande är att tiden framför bildskärm är i princip konstant 
hela arbetslivet. 97 % (92% 2018) av de yngsta (18-29 år) spenderar minst 2 timmar framför 
bildskärmen på jobbet varje dag. Bland de äldsta (50-64 år) är det 95 % (91% 2018). Skillnaden är 
att de äldsta inte gjorde det när de var i 20-årsåldern.
 När var femte arbetande söker hjälp för en åkomma – då är det ett verkligt problem. 
 Vi vill se att riksdagen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att utreda hur detta påverkar 
folkhälsan och göra det enklare att få till exempel musarm klassad som arbetsskada – på 
samma sätt som man på 80-talet drog igång ett belastningsergonomiskt program som 
hade fokus på ergonomi och ledde till rätten att få terminalglasögon av arbetsgivaren.

2  Källa SCB
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Insikt #3 Kvinnor drabbas i högre grad än män

Var tredje kvinna  
har känt smärta vid 
bildskärmen
Andelen kvinnor som känt smärta är överrepresenterat enligt vår undersökning. 
Drygt 1 300 000 kvinnor, 71 % (69% 2018), av de som arbetar vid en bildskärm 
har känt smärta, antalet män är drygt 900 000. Antalet kvinnor totalt mellan  
18-64 år är ca 3 000 000. Så mer än var tredje kvinna i Sverige drabbas!

Kommentar
En teori varför det förhåller sig på det viset är att kvinnor generellt sett är överrepresenterade i 
sektorer med mycket bildskärmsarbete3 har mer monotona arbetsuppgifter4. Kvinnor är också i 
högre grad drabbade av stressrelaterade besvär som ökar muskelspänningar, vilket ökar risken för 
bildskärmsrelaterade besvär3. Vad kan vi göra för att färre kvinnor ska behöva uppleva att drabbas  
av smärtor på jobbet? 
 European Agency for Safety and Health at Work – EU-OSHA – driver under 2020-2022 ett arbete 
för att minska arbetsrelaterade belastningsbesvär5, där musarm/RSI är en del. Där uppmärksammas 
genusperspektivet3 och man ger indikationer på vilka summor det handlar om för samhället6. Vilket 
är avesvärda belopp.  
 Vi vill se en ökad forskning kring kvinnors förutsättningar som kan leda till åtgärder för  
att minska problemen hos kvinnor. 

 

3	 Workforce	diversity	and	musculoskeletal	disorders:	review	of	facts	and	figures	and	case	examples;	European	Agency	for	Safety	and	Health	at	Work,	2020
4 https://www.kollega.se/sju-av-tio-far-ont-av-jobbet#
5 www.healthy-workplaces.eu
6	 Work-related	musculoskeletal	disorders:	prevalence,	costs	and	demographics	in	the	EU;	European	Agency	for	Safety	and	Health	at	Work,	2020
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Insikt #4 Har vi råd att ignorera?

590000 unga har känt 
smärta vid bildskärmen
En insikt som förvånade oss var i hur hög grad de unga drabbas. Man kan tro 
att det behövs många år i arbetslivet för att smärtsymtomen ska utvecklas. Men 
det visar sig att hela 61 % (64% 2018) av de unga (18-29 år) har upplevt smärta 
vid bildskärmen. 2018 innebar det att 540 000 unga hade känt smärta vid 
bildskärmen, vilket kan verka motsägelsefullt då antalet unga med smärta ökar. 
 Det beror på att samtidigt har andelen unga som arbetar framför bildskärm 
ökat från 65 % till 73 %, vilket i reella tal blir en ökning med 50 000 unga som 
känt smärta! En	tickande	bomb,	där	samhället	riskerar	att	få	se	fler	som	får	
problem att klara sina arbetsuppgifter i framtiden.

Kommentar
Som ung är man i det närmaste odödlig och det är lätt att nonchalera varningstecken. Samtidigt 
har de unga under hela sin livstid haft ständig tillgång till datorer, surfplattor och smarta mobiler, 
vilket gör att de hunnit ackumulera skärmtid redan som unga och när de då kommer ut i 
arbetslivet och förväntas prestera – och lägger en stor del av sin vakna tid framför en bildskärm – 
både på jobbet och privat, då accentueras problemen.
 En iakttagelse är att där snittet för att ha upplevt smärta sedan man började arbeta hemifrån 
under pandemin är 20 %, så är det bland de unga hela 30 %. En hypotes kan vara att man i lägre 
grad har tillgång till en bra arbetsmiljö hemma. 
 Vi vill se att skolan, inom ramen för Idrott & Hälsa, skapar medvetenhet redan från unga 
år om de risker som finns med att arbeta i felaktiga arbetsställningar. Kan vi på så sätt 
bromsa utvecklingen är mycket vunnet.
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Insikt #5 Äntligen ett uppvaknande

Hela 40 % av männen 
söker nu hjälp för sina 
smärtor!
Totalt sett har 41% som känt smärta sökt hjälp för sina problem. Men tittar man 
närmare på det så var det 2018 två saker som stack ut. Då sökte ca 45% av 
kvinnorna hjälp för sina problem. Men bland männen var det endast ca 25% 
som sökt hjälp för sina smärtor.
 Nu, tre år senare, har det skett en positiv förändring. Andelen kvinnor som 
sökt hjälp är ungefär detsamma, men antalet män som sökt hjälp är nu nästan 
på samma nivå – 40 %. 
 På följdfrågan om de som sökt hjälp blivit symtomfria efteråt, svarar nu 
43 % att de blivit symtomfria. Intressant att notera är att bland männen uppger 
hela 46% att de blivit det – men bland kvinnorna endast 41%. 
 Det innebär att nästan hälften av de som sökt hjälp faktiskt säger sig ha blivit 
symtomfria efteråt. Det är ett glädjande besked i rätt riktning. 

Kommentar
Det	är	glädjande	att	se	att	även	männen	insett	att	det	finns	hjälp	att	få.	Sen	kan	man	önska	att	
100% blir symtomfria efter att man sökt hjälp. Men musarm/RSI är en knepig åkomma, går det 
för långt blir den kronisk. Att lära sig arbeta på rätt sätt med rätt verktyg från början är det bästa 
sättet att undvika att behöva söka hjälp överhuvudtaget. Och om man känner av symtom i nacke, 
axelr, arm eller hand är det bäst att så snart som möjligt söka hjälp, innan det riskerar att bli ett 
kroniskt tillstånd. 
 Vi vill se en ökad medvetenhet hos både arbetsgivare och arbetstagare i dessa frågor. 
Tidiga insatser är det bästa sättet att undvika livslånga smärtsamma – och kostsamma – 
problem.



14

 Insikt #6 Det finns lösningar som gör skillnad

81% anser att tekniska 
hjälpmedel hjälper
Vi frågade om de som känt smärta vid bildskärm provat olika tekniska 
hjälpmedel som höj- och sänkbart skrivbord, en ny mus, ny stol, nytt 
tangentbord eller något annat. Då uppgav 31 % (46 % 2018) att de har provat 
någon form av teknisk lösning, och hela 81 % (71 % 2018) anser att det 
hjälpt. Det är ett jämnt fördelat resultat, både mellan könen och mellan olika 
åldersgrupper.

Kommentar
Att använda tekniska hjälpmedel är ett sätt att undvika smärtor. En god ergonomisk ställning 
som t ex ett bra bord och stol är viktigt, liksom verktyg som hjälper till att arbeta centrerat som en 
ergonomiskt utformad datormus. För oss på Mousetrapper är det givetvis glädjande att se att vi 
kan vara med och göra skillnad med våra produkter. Samtidigt vet vi att många fortfarande inte 
känner	till	att	det	finns	tekniska	hjälpmedel	som	kan	göra	skillnad.	Här	har	både	arbetsgivare	och	
terapeuter ett ansvar att informera om lösningar som på sikt ökar produktiviteten och bidrar till en 
förbättrad hälsosituation.
 I vår undersökning har 73 % (84 % 2018) provat ett höj- och sänkbart skrivbord, 50 %  
(54 % 2018) en ny mus. Ny stol och tangentbord har provats av ca 35 % (35 % 2018) och 22 % 
(16 % 2018) uppger något annat som svar (multipla svar möjliga). 
	 Här	finns	en	skillnad	mot	2018	när	färre	nu	uppger	att	de	provat	tekniska	hjälpmedel.	Vad	
det beror på kan man spekulera i men en orsak kan kanske vara pandemin som gjort det mer 
komplicerat att få tillgång till hjälpmedel hemma. För samtidigt så uppger nu hela 81% att tekniska 
hjälpmedel faktiskt hjälper! 
 Vi vill se att fler får tillgång till alla de goda hjälpmedel som finns för att undvika onödig 
smärta. När det finns så många bra hjälpmedel som faktiskt hjälper så är det olyckligt om 
inte fler får tillgång till dem.
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Mousetrappers mission 
– Fight the Pain™.
Fler	och	fler	sitter	hela	dagarna	framför	en	
bildskärm och arbetar. Vi rör oss för lite, och 
sitter för mycket i statiska ställningar som vi 
inte är byggda för. Många upplever problem 
med värk i arm, axel och nacke. 
 På Mousetrapper har vi en mission: Ingen 
ska behöva ha ont på grund av en dålig 
position med musen.
	 Den	svenska	uppfinnaren	Rolf	Strömberg	
lanserade den första Mousetrappern 1994. 
En mus vars genialiska konstruktion ger en 
ökad produktivitet och en naturligt centrerad, 

ergonomisk position, där armbågen hamnar 
innanför axeln, vilket drastiskt minskar 
problemen med smärta i arm, axel och nacke.
 Mousetrapper blev en succé som idag är 
marknadsledare i Norden och nu lanseras 
internationellt.	Idag	vet	vi,	och	de	flesta	
ergonomer och arbetsterapeuter, att smärta 
vid bildskärmen kan undvikas. Den här 
undersökningen visar att en kombination av 
övningar, positioner och tekniska hjälpmedel 
är viktiga för att undvika onödiga smärtor vid 
bildskärmen.
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Smärta vid bildskärmen?
Tre korrigeringar kan hjälpa.
Det	finns	många	saker	man	kan	tänka	
på för att undvika onödiga smärtor vid 
bildskärmsarbete. I grunden handlar 
det om att en statisk position förr eller 
senare riskerar att skapa problem. 
Ensidiga små rörelser som ständigt 
upprepas kan ge besvär där trötthet i 
muskler kan vara en första signal.
 Med tre enkla korrigeringar så är 
mycket vunnet. Vill du veta mer, besök 
www.mousetrapper.com	för	fler	råd	
och övningar. 

Din arbetsställning vid datorn ökar risken för 
att utveckla smärta i nacke, axlar eller armar. 
En korrekt arbetsställning ökar chanserna att 
slippa, eller lindra, repetitiva belastningsskador 
– så kallad musarm/RSI.
 Eftersom det är omöjligt för oss människor 
att arbeta i en statisk ställning hela dagen, så 
måste vi röra oss. Det viktigaste är att uppnå 
en kroppsställning där lederna tillåts vara i sina 
naturliga positioner. Det minskar belastningen 
på det muskuloskeletala systemet och lägger 
grunden för en hälsosam hållning.
 Här hittar du några korrigeringar och 
lösningar för en bättre arbetsmiljö. Be en 
kollega eller vän att titta på din arbetsställning 
och upptäck hur den kan förbättras genom 
små förändringar som minskar risken för 
kronisk musarm/RSI. 

KORRIGERING #1

Håll fötterna stadigt mot marken.
Ställ in stolen så att fötterna vilar stadigt på 
golvet, fötterna placeras något framför knäna. 
Använd vid behov ett fotstöd.



KORRIGERING #2

Håll armarna i linje med golvet.
Låt axlarna slappna av och håll armbågarna i 
ca 90° vinkel. Om du ändrar position, så försök 
att hålla dig inom ett intervall på mellan 70° och 
135° – och växla med att arbeta stående  
i intervaller.

KORRIGERING #3

Arbeta centrerat.
För att förhindra förslitningsskador är det 
avgörande att hålla händerna centrerade, 
innanför axlarna. En vanlig fälla är att sträcka ut 
armen för att nå musen bredvid tangentbordet, 
men genom att använda en ergonomisk mus, 
som Mousetrapper, får du en ergonomiskt 
sund ställning som håller armar och händer 
avslappnade. En centrerad mus ger, ofta efter 
bara ett par veckor, en märkbar förbättring.

FLER TIPS!
SKÄRM | Det är också viktigt att tänka på 
placeringen av skärmen. Dina ögon föredrar 
att titta nedåt. Placera skärmens övre del i 
ögonhöjd, eller något lägre.

LAPTOP-STATIV | Om du arbetar på en bärbar 
dator, överväg ett laptop/tablet-stativ och ett 
fristående tangentbord för att kunna uppnå en 
korrekt, bekväm höjd.

STÅ UPP | Genom att arbeta stående bränner 
vi nästan dubbelt så mycket energi som när vi 
sitter ner. En matta gör att dina fötter inte blir 
trötta, vilket gör att du orkar stå längre stunder.

ARMSTÖD | Ett annat hjälpmedel är ett 
armstöd som stödjer en naturligt centrerad och 
avslappnad position.

<135°>70°



Sammanfattning
Vi tillbringar allt mer av vår arbetstid framför en bildskärm. Och 
när var femte svensk uppger att man känt smärta i hand, arm, axel 
eller nacke vid bildskärmen, då är det ett folkhälsoproblem.
 Samtidigt är kunskapen i samhället låg om hur det påverkar oss 
och hur negativa konsekvenser som smärta i hand, arm, axel och 
nacke, så kallad musarm (Repetitive Strain Injury) kan undvikas. 
Det behövs en diskussion kring hur vi hanterar problemet i form av 
forskning, förebyggande åtgärder, tekniska lösningar, behandlingar  
– och inte minst hur drabbade ersätts. 
 Vi hoppas med denna undersökning kunna ge insikter som 
bidrar till ökade kunskap och förståelse för hur vi anpassar 
arbetsmarknaden till det postindustriella samhället.





www.mousetrapper.com

the ergonomic mouse


