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SAMMANFATTNING 

Muskuloskeletala symptom är ett utbrett problem som drabbar människor över hela världen 

och påverkar folkhälsan negativt. Dels påverkas kroppen fysiskt med minskad funktion och 

värk i den drabbade kroppsdelen, men även det psykiska välmåendet kan bli lidande. 

Vårdpersonal som arbetar med tunga eller repetitiva lyft löper stor risk att drabbas av 

muskuloskeletala symptom. Flera studier visar att fysisk aktivitet och ergonomiska 

hjälpmedel kan lindra problemen och verka som hälsofrämjande insatser. Studiens syfte är 

att undersöka förekomsten av muskuloskeletala symptom bland personal på LSS-boenden i 

Västmanland samt om det finns något samband mellan muskuloskeletala symptom och 

omfattningen av fysisk aktivitet respektive tillgängligheten och användningen av 

ergonomiska hjälpmedel. En kvantitativ metod med en tvärsnittsdesign användes för att 

kunna besvara syftet och frågeställningarna och chi2-test användes för att hitta samband. 

Resultatet visade bland annat att över hälften av personalen har muskuloskeletala symptom i 

ryggen. Signifikanta samband hittades mellan omfattningen av fysisk aktivitet och 

muskuloskeletala symptom, men inte mellan tillgängligheten och användningen av 

ergonomiska hjälpmedel och muskuloskeletala symptom. Resultatet diskuteras även utifrån 

PATH-modellen (Practices for the Achievement of Total Health) som teoretiskt perspektiv. 

Förslag på framtida forskning är att ta fram mer praktiska åtgärder som arbetsplatser kan 

utgå från för att motverka muskuloskeletala symptom.  

Nyckelord: ergonomiska hjälpmedel, folkhälsa, fysisk aktivitet, hälsofrämjande insatser, 

muskuloskeletala symptom, tvärsnittsdesign  

  



ABSTRACT 

Musculoskeletal symptoms are a widespread problem that affects people all over the world 

and influence the public health negatively. The body gets affected both physically with 

reduced function in body parts, but the individual can also suffer mentally. Personnel in the 

healthcare system are often exposed to repetitive work assignments, which increases the risk 

of developing musculoskeletal symptoms. Several studies have pointed out the importance of 

physical activity and ergonomic aids in reducing the risk of musculoskeletal symptoms. The 

aim of this study was to investigate the prevalence of musculoskeletal conditions among 

healthcare workers of LSS-accommodations in Västmanland and if there is any relation 

among the extent of physical activity and muskuloskeletal symptoms or accessibility and use 

of ergonomic aids and musculoskeletal symptoms. A quantitative method and a cross-

sectional design were used in the study and chi2-test were used to find associations. The 

result showed that most of the healthcare workers, over 50 percent, had musculoskeletal 

symptoms in their backs. Significant associations were found among the extent of physical 

activity and musculoskeletal symptoms, but not between accessibility and use of ergonomic 

aids and muskuloskeletal symptoms. This shows that physical activity can act as a protective 

factor against musculoskeletal symptoms. The PATH-model (Practices for the Achievement 

of Total Health) was used as a theoretical explanation for the results. Proposal to future 

research is to obtain more practical measures that the workplace can implement to 

counteract musculoskeletal symptoms.  

Keywords: cross-sectional design, ergonomic aids, health enhancing, musculoskeletal 

symptoms, physical activity, public health 
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1 INTRODUKTION 

Tung och felaktig belastning samt repetitivt arbete är orsaker som kan bidra till värk i nacke, 

axlar och rygg och är ett vanligt problem som leder till sjukfrånvaro bland personal inom 

vården. Kvinnor inom omsorgsarbeten är speciellt utsatta för felbelastningar som påverkar 

den muskoskeletala hälsan negativt. Ofta är det vid tunga lyft som till exempel vid 

förflyttningar av vårdtagare som muskuloskeletala symptom uppkommer. På många LSS-

boenden (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är personförflyttningar 

nödvändigt flera gånger om dagen och även om hjälpmedel ska finnas tillgängligt på 

arbetsplatsen kan det slita på kroppen att utföra dessa arbetsuppgifter. Om hjälpmedel 

behövs i arbetet är det viktigt att förse personalen med redskap för att undvika till exempel 

tunga lyft och obekväma arbetsställningar och på så sätt minska risken för muskuloskeletala 

symptom. Att arbeta förebyggande mot detta kan bidra till minskad sjukfrånvaro och ett 

bättre arbetsklimat som gynnar företaget på lång sikt. Även personalen påverkas positivt 

genom bland annat bättre hälsa och livskvalitet. Därför är det av intresse att undersöka 

faktorer som kan främja hälsan bland de anställda och gynna företaget i helhet. 

Muskuloskeletala symptom i denna studie avser värk i skuldror, nacke, axlar och rygg och 

ergonomiska hjälpmedel syftar till tillgängligheten och i vilken utsträckning personalen 

använder dessa. Fysisk aktivitet avser hur ofta och hur många timmar i veckan personalen 

tränar så de blir andfådda eller svettas. 

Utifrån tidigare erfarenhet och berättelser från verksamma inom vårdyrket har intresset för 

ämnet vuxit. Efter genomgång av litteratur och tidigare studier på området visade det sig att 

muskuloskeletala symptom är ett utbrett problem inom vården. Fysisk aktivitet och 

ergonomiska hjälpmedel studeras i samband med muskuloskeletal hälsa då 

litteraturgenomgången även visade på att dessa två faktorer kan bidra till att minskade 

muskuloskeletala symptom. Ingen tidigare studie som specifikt undersöker muskuloskeletala 

symptom bland LSS-personal hittades och därför kan förhoppningsvis denna studie bidra till 

mer kunskap inom området. 
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2 BAKGRUND 

Hälsa definieras enligt World Health Organization (WHO, 1998) som ett tillstånd av 

fullständigt socialt, mentalt och fysiskt välmående. Hälsa ska vara ett positivt begrepp som 

kan användas som en resurs i vardagen och inte bara betyda frånvaro av olika 

sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar. Vidare beskrivs folkhälsa som ett koncept för 

att förbättra hälsa och livskvalitet genom sociala och politiska insatser i samhället (WHO, 

1998). 

2.1 Muskuloskeletala symptom 

Enligt WHO (2018a) är ryggsmärta den ledande orsaken till funktionsnedsättning globalt. 

Muskuloskeletala symptom är ofta värk och minskad rörlighet samt funktion i muskler, 

skelettet, ledband och senor i kroppen. Symptomen kan innebära mer än 150 olika åkommor 

som påverkar dessa kroppsdelar på något sätt. Detta bidrar till att människors förmåga att 

arbeta försämras och deltagande i aktiviteter på fritiden blir lidande, vilket kan leda till att 

det sociala umgänget försämras och det psykiska välmåendet påverkas negativt. 

Muskuloskeletala symptom drabbar människor i alla åldrar, men prevalensen är högst bland 

den äldre befolkningen. Omkring 20 – 33 procent av alla människor runt om i världen har 

någon form av muskuloskeletal åkomma någonstans i kroppen. Många av dessa åkommor 

kan lindras genom träning och andra åkommor kan behöva operation. Ur en ekonomisk 

synvinkel kan muskuloskeletala problem drabba individer hårt. Dels kan arbetsprestationen 

påverkas så pass mycket att sjukskrivning blir aktuellt, men även behandlingar och mediciner 

kan påverka individens ekonomi. Dessutom drabbas arbetsgivare av uteblivet arbete. Det är 

därför viktigt att insatser som motverkar muskuloskeletala symptom kan erbjudas i tid 

(WHO, 2018a). Värk i rörelseorganen är en av de vanligaste orsakerna till 

långtidssjukskrivningar i Sverige (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). I en undersökning 

av Statistiska centralbyrån år 2012 som riktade sig till personer med någon form av 

sysselsättning, angav 11,3 procent av kvinnorna och 8,8 procent av männen att de hade 

besvär med värk i nacke eller rygg, samt att dessa besvär var arbetsrelaterade. Männen angav 

även att fysisk belastning i arbetet var den främsta orsaken till sina besvär och bland kvinnor 

utgjorde stress och psykiska åkommor den största risken (Holmström & Horneij, 2014). I 

denna studie undersöks muskuloskeletala symptom i form av värk i skuldror, nacke, axlar 

och rygg.  

2.2 Ergonomi inom vården  

Ergonomi på arbetet betyder att arbetsplatsen ska anpassas till att förebygga olyckor och 

ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2016). Dels bör till exempel den sociala miljön, trivsel och stress 

tas i beaktning när arbetsplatser utformas, men även den fysiska miljön är viktig för att 

undvika ohälsa bland de anställda. Det är arbetsgivarens uppgift att se till att personalen har 

tillräcklig kunskap om dessa hjälpmedel och arbetstekniker (Arbetsmiljöverket, 2016). 
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Mehta, Horton, Agnew och Nussbaum (2011) genomförde en tvärsnittsstudie där de 

undersökte fysisk påverkan beroende på vilka sjukhussängar som användes. Deltagarna fick 

utföra vanliga arbetsuppgifter för vårdpersonal, som exempelvis transportera en patient i 

sjukhussängen. Olika varianter på sängar användes, med olika mycket hjälpmedel. 

Resultaten visade att de mer ”avancerade” sängarna med hjälpmedel som till exempel gör att 

det går att höja och sänka sängen till optimal nivå för personalen, minskade den fysiska 

påverkan på kroppen och gav färre repetitiva rörelser. Eftersom endast en begränsad mängd 

studier utförts inom området blev slutsatsen att ergonomiskt anpassade sängar eventuellt 

kan bidra till minskade muskuloskeletala symptom (Mehta et al., 2011). 

Begreppet belastningsergonomi innebär hur belastningar i arbetet påverkar rörelseorganen 

(AFS 2012:2). Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om 

belastningsergonomi med syftet att arbetsplatser ska utformas så att risken för 

belastningsskador minskar. I dokumenten finns det exempelvis föreskrifter om vilka 

arbetsställningar som ska undvikas. Arbete över axelhöjd och under knähöjd samt arbete 

med böjd eller vriden bål bör i största möjliga mån undvikas (AFS 2012:2). Det är även 

viktigt att ta hänsyn till personalens fysiska kapacitet och anpassa arbetsuppgifterna så att 

det är möjligt att utföra dem, samt att utrustningen går att justera så att den passar optimalt 

för varje individ (Gard & Odenrick, 2014). I en litteraturstudie av Waters (2010) undersöktes 

hur muskuloskeletala symptom kan förebyggas och behandlas. Resultatet från studien visade 

att det är viktigt att identifiera problemet, planera utformningen och utbilda personalen 

innan det går att skapa ett lyckat åtgärdsprogram. Den föredragna metoden för att förebygga 

problemen är att använda tekniska lösningar, som till exempel takhissar och elektriska 

rullstolar för att i största möjliga mån avlasta personalen från fysiska påverkningar. Detta har 

visat sig vara både kostnadseffektivt och bidra till mindre muskuloskeletala symptom. En 

annan metod som visade sig lämplig enligt litteraturstudien är att samarbeta så att fler 

personer kan sprida ut tyngden mellan sig, samt rotera mellan arbetsuppgifter så att inte 

samma person utför tunga lyft flera gånger om dagen (Waters, 2010). 

2.2.1 Konsekvenser av bristande ergonomi 

I Sverige utgjorde belastningsskador 25 procent av alla anmälda arbetsolyckor med 

sjukfrånvaro år 2011 enligt Arbetsmiljöverket (2012). Fysiska besvär som följd av belastning 

på arbetet var år 2010 vanligare än psykiska besvär bland män. Bland kvinnor var både 

psykiska och fysiska besvär lika vanligt år 2010 (Arbetsmiljöverket, 2012). Yrkesgruppen 

”Omsorg och sociala tjänster” ligger högt upp på listan bland branscher som är drabbade av 

belastningsolyckor. Bland personal inom vård- och omsorgsyrken är belastningsskador 

vanliga och främst drabbas kvinnor inom äldrevården av muskuloskeletala besvär 

(Arbetsmiljöverket, 2014). Situationer som utgör en stor risk för denna yrkesgrupp är vid 

personförflyttningar av vårdtagare. Ryggen är den kroppsdel där det förekommer flest 

besvär, följt av axlar och armar (Arbetsmiljöverket, 2014). Åkerman Tillegård, Kjellberg och 

Lagerström (2009) undersökte vårdpersonals upplevelser av personförflyttningar och 48 

sjuksköterskor eller undersköterskor från Stockholm intervjuades om hur de upplever 

förflyttningar av patienter i arbetet. De flesta ansåg att arbetet är tungt och fysiskt 

påfrestande. Kommentarer om personalbrist var vanligt, vilket gör att samarbete med andra 
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kollegor blir svårare. Många påpekade även att det inte fanns tillräckligt med hjälpmedel för 

att undvika belastning på personalens kroppar. Detta visar på att det fortfarande finns 

mycket att jobba med inom ämnet samt att arbetsledare och chefer i vissa fall måste större 

hänsyn till personalens hälsa (Åkerman Tillegård m.fl., 2009). Denna studie avser att 

undersöka tillgängligheten och användandet av ergonomiska hjälpmedel. 

2.3 Fysisk aktivitet som hälsofrämjande insats 

Fysisk aktivitet kan definieras som alla typer av kroppsrörelser som ger ökad 

energiomsättning enligt WHO (2018b). Fysisk aktivitet har hälsofrämjande effekter på 

kroppen, oavsett i vilken form eller hur låg intensitet den utförs. Bland annat minskar risken 

för hjärt-kärlsjukdomar, cancer och depression, men även den generella hälsan och 

välmåendet ökar vid regelbunden fysisk aktivitet. Otillräcklig fysisk aktivitet är idag en av de 

största riskfaktorerna till dödsfall och sjukdomar världen över, och i många länder växer 

problemet successivt (WHO, 2018b). Ciolac och Rodrigues-da-Silva (2016) beskriver att 

regelbunden styrketräning genom hela livet kan minimera muskuloskeletala symptom och 

bidra till välmående och ökad livskvalitet i äldre ålder. I takt med att en individ blir äldre, 

minskar också förmågan att bibehålla muskelmassa. Denna förmåga går dock att 

upprätthålla längre genom att utöva styrketräning eller andra fysiska aktiviteter. Studien 

visar bland annat att äldre individer som styrketränar kan utföra vardagliga sysslor utan 

problem längre upp i åldrarna än dem som inte ägnar sig åt träning. Styrketräning har även 

visat sig vara effektivt för att behandla olika sjukdomar och symptom i rörelseorganen, 

däribland ryggproblem (Ciolac et al., 2016). 

Det finns flera riktlinjer och rekommendationer om hur organisationer och länder arbetar 

med att främja fysisk aktivitet i befolkningen, däribland globala målen för hållbar 

utveckling, där syftet bland annat är att förbättra folkhälsan i hela världen (WHO, 2018b). 

Fysisk aktivitet finns även med i de 11 folkhälsopolitiska målen för Sverige, där målet är att 

samhället ska ge bättre förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet i alla åldrar (Pellmer m.fl. 

2012). Svenska läkarsällskapet rekommenderar, enligt riktlinjer från WHO, minst 150 

minuters fysisk aktivitet i veckan för att minska risken för en mängd olika sjukdomar och 

åkommor (Folkhälsomyndigheten, 2013). När det gäller muskuloskeletala symptom kan 

fysisk aktivitet vara ett alternativ eller komplement till läkemedel. Fysisk aktivitet på recept 

(FaR) är ett koncept som visat sig förebygga och behandla sjukdomar i rörelseorganen på ett 

lyckat sätt (Kallings, 2009). FaR finns tillgängligt i de flesta landsting i Sverige och 

förekommer oftast i primärvården, men det finns stora variationer mellan vilka regioner som 

använder FaR (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Ett exempel på hur strategier kan utformas 

för att främja fysisk aktivitet mer regionalt hämtas från Jönköpings län (Region Jönköpings 

län, 2018). Dels arbetar dem med FaR, men samverkan och samhällsplanering är också 

viktiga komponenter. Samverkan sker både med kommuner och andra landsting för att till 

exempel ge alla möjlighet att delta i föreningsidrotter. Samhällsplanering innebär att med 

hjälp av miljön, bygga och skapa förutsättningar för att befolkningen ska kunna vara mer 

fysiskt aktiva.  
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Pellmer m.fl. (2012) påpekar också att regelbunden träning och motion är viktiga 

skyddsfaktorer som motverkar muskuloskeletala symptom. Enligt Gard och Odenrick (2014) 

är det viktigt att hitta en balans i träningen. För mycket träning kan innebära att kroppens 

vävnader bryts ned och för lite träning gör att uthålligheten för fysisk belastning minskar. 

Bedömningen måste göras från individ till individ om vilken träningsmängd som passar bäst. 

Ytterligare ett exempel på att fysisk aktivitet är positivt när det gäller muskuloskeletal hälsa 

beskriver Babatunde, Jordan, Van der Windt, Hill, Foster och Protheroe (2017) i en artikel 

som undersöker metoder för att behandla muskuloskeletala symptom. Resultaten visade att 

fysioterapi och träning som kan anpassas efter individers vardag var metoder som gav 

positiva effekter till livskvaliteten och minskade symptomen på både kort och lång sikt 

(Babatunde et al., 2017). 

Fysisk aktivitet på arbetsplatsen kan också fungera som en hälsofrämjande insats. Jakobsen, 

Sundstrup, Brandt och Andersen (2016) genomförde en intervention i Danmark där 

vårdpersonal delades upp i två grupper och fick genomföra ett träningsprogram antingen på 

arbetsplatsen eller på fritiden. Träningsprogrammet på arbetsplatsen pågick under arbetstid 

och involverade tränare samt relevant utrustning. De som tränade på fritiden fick ett 

informationsblad med övningar och en väska med träningsredskap. Resultatet blev att 

personalen som deltog i träningen på arbetsplatsen hade bättre resultat än den andra 

gruppen när det gällde minskning i den muskuloskeletala ohälsan. Resultaten visade dock 

även att båda grupperna hade mindre värk efter interventionen, oavsett vilken sorts träning 

de utövade (Jakobsen et al., 2016). En liknande studie utfördes av Ekenga, Parks, Wilson och 

Sandler (2015), som genomförde en studie bland kvinnor i USA där de undersökte 

sambandet mellan fysisk aktivitet på jobbet respektive fritiden. En nationell kohortstudie 

med mer än 50 000 kvinnor användes som metod för att hitta samband. Kvinnorna blev 

tillfrågade om deras arbete innehöll mycket stillasittande, stående arbetsuppgifter eller om 

de hade aktiva jobb där de rör mycket på sig. Resultaten visade bland annat att kvinnor som 

har stillasittande jobb också tränar mindre på fritiden och att dessa ofta inte når upp till 

rekommendationerna för fysisk aktivitet (Ekenga et al., 2015).  

2.4 LSS-boenden 

LSS är en förkortning för ”lag om stöd och service till vissa funktionshindrade”. Lagen 

innebär att personer som uppfyller vissa kriterier kan få särskilt stöd och service. Kriterierna 

för att få denna hjälp inbegriper personer med utvecklingsstörning eller autism, personer 

med betydande begåvningsmässiga funktionshinder samt personer med andra psykiska eller 

fysiska funktionshinder som inte beror på åldrande och gör att de inte kan klara av vardagen 

själva (SFS 1993:387). Målet med lagen är att dessa personer ska få möjlighet att kunna leva 

som andra människor och i vissa fall kan det vara nödvändigt att flytta till särskilda LSS-

boenden för att få extra stöd och hjälp att klara av vardagliga sysslor, som till exempel hygien 

och matlagning. För att LSS-boenden ska fungera ställs krav på personalen att hjälpa och få 

de boende att känna sig trygga. Dels måste personalen ge socialt stöd och ha kunskap om hur 

dem bör bemöta personerna de arbetar med, men på vissa arbetsplatser förekommer även 

fysisk ansträngning i form av exempelvis personförflyttningar till och från säng och dusch, 
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något som kräver kunskap om belastningsergonomi för att minska risken för 

muskuloskeletala symptom (Socialstyrelsen, 2007). 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Practices for the Achievement of Total Health, eller PATH-modellen (Figur 1), utgör ett 

ramverk för hälsofrämjande på arbetsplatsen (Grawitch, Gottschalk & Munz, 2006). 

Modellen ger en omfattande bild till att förstå sambandet mellan hälsofrämjande 

arbetsplatsinsatser, anställdas välbefinnande och organisatoriska förbättringar 

(Arbetsmiljöverket, 2012). Hälsofrämjande arbetsplatsinsatser är uppdelad i fem olika 

kategorier; hälsa och säkerhet, arbete-livsbalans, kompetensutveckling, erkännande samt 

inflytande och delaktighet. I kategorin hälsa och säkerhet strävar arbetsplatsen mot att 

maximera personalens mentala och fysiska hälsa genom att undersöka och åtgärda risker i 

arbetsmiljön. Arbete-livsbalans innebär att respektera personalens rätt till ett privatliv 

utanför arbetet. Kompetensutveckling betyder att personalen ges möjlighet att förbättra sina 

förmågor och utvecklas inom organisationen. För att personalen ska känna sig uppskattade 

krävs erkännande när de gör ett bra arbete och exempel på detta kan vara lönehöjning eller 

befordringsmöjligheter. Inflytande och delaktighet innebär att personalen bör vara 

inblandade i beslut som påverkar arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2012). Dessa insatser 

ämnar förbättra de anställdas välbefinnande, vilket i sin tur ger organisatoriska förbättringar. 

På samma sätt kan organisatoriska förbättringar öka de anställdas välbefinnande. Tanken är 

alltså att företag både ska öka välbefinnandet och förbättra organisationen för att få en större 

inverkan på arbetsplatsinsatserna än om bara ett av alternativen tillämpas (Grawitch et al., 

2006). För att lyckas med detta är det även viktigt med kommunikation. Ledningen måste 

lyssna på personalens idéer så att relevanta åtgärder genomförs. Samtidigt måste ledningen 

få personalen att delta i de olika åtgärdsprogrammen genom att informera om, samt 

värdesätta dessa insatser (Arbetsmiljöverket, 2011).  
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Figur 1. PATH-modellen (Grawitch et al., 2006; svensk översättning Arbetsmiljöverket, 2012). 

Organisatoriska förbättringar kan nås direkt via hälsofrämjande arbetsplatsinsatser eller 

indirekt via de anställdas välbefinnande. Pilarna i figuren visar om en faktor förväntas öka 

eller minska (Arbetsmiljöverket, 2012). Modellen utgår från tidigare studier som visar att det 

finns samband mellan enstaka faktorer från de olika boxarna i figuren och det ses som en 

styrka att flera av dessa positiva samband används tillsammans i ett större perspektiv i 

PATH-modellen (Grawitch et al., 2006). 

2.6 Problemformulering 

Som den tidigare forskningen visar finns det många problem inom vården med 

muskuloskeletala symptom i olika kroppsdelar som orsakar bland annat sjukskrivningar och 

smärta. Ändå finns det en mängd åtgärder som skulle kunna förebygga symptomen. På 

många LSS-boenden förekommer personförflyttningar och det finns ett behov av mer 

kunskap om belastningsergonomi och hjälpmedel för att undvika muskuloskeletala 

symptom. Ergonomiska hjälpmedel på arbetsplatsen och fysisk träning bland personalen har 

visat sig ha positiva effekter för den muskuloskeletala hälsan.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka förekomsten av muskuloskeletala symptom samt om det 

finns ett samband mellan omfattningen av fysisk aktivitet, tillgängligheten och användandet 

av ergonomiska hjälpmedel och muskuloskeletala symptom bland personal på LSS-boenden i 

Västmanland. 

  

I vilken omfattning förekommer muskoskeletala symptom i skuldror, nacke eller axlar bland 

personalen? 

 

I vilken omfattning förekommer muskoskeletala symptom i ryggen bland personalen? 

 

Finns det ett samband mellan i vilken omfattning personalen utövar fysisk aktivitet och 

muskoskeletala symptom bland personalen? 

 

Finns det ett samband mellan tillgängligheten samt användandet av ergonomiska 

hjälpmedel och muskoskeletala symptom bland personalen? 

4 METOD 

För att besvara syftet och frågeställningarna används en kvantitativ metod. Kvantitativ metod 

utgår från insamling av numeriska data så det går att kvantifiera informationen (Bryman, 

2011). En deduktiv ansats används, vilket innebär att en teori eller modell ligger som grund 

för vad som studeras och resultatet. Metoden är lämplig för att undersöka mönster eller 

samband i större grupper och för att samla in data är enkäter ett vanligt tillvägagångssätt. 

Forskaren bör även ha ett objektivt synsätt under forskningsprocessen och inte låta 

värderingar styra resultatet (Bryman, 2011). Denna metod anses vara lämplig då syftet är att 

undersöka om det finns något samband och i vilken utsträckning symptomen förekommer, 

vilket kvantitativa data kan få fram.  

4.1 Studiedesign och urval 

En tvärsnittsdesign används i studien. I denna studie är en tvärsnittsstudie lämplig då den 

endast pågår under en relativt kort tidsperiod, samt för att hinna samla in en större mängd 

data så att samband kan upptäckas, vilket är studiens syfte. En tvärsnittsdesign innebär att 

data samlas in från mer än en individ eller grupp vid en specifik tidpunkt för att upptäcka 

mönster och samband. Ofta undersöks många individer i samma studie för att finna 

variationer i, eller mellan grupper. Det är även vanligt att enkäter används för att samla in 

data, vilket gör att all information samlas in vid samma tillfälle (Bryman, 2011).  
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En population är en avgränsad grupp människor med någon gemensam egenskap 

(Ejlertsson, 2012). I denna studie är populationen personal på LSS-boenden i Västmanland. 

För att nå ut till denna grupp användes ett snöbollsurval, vilket innebär att forskaren först tar 

kontakt med relevanta individer som sedan kan nå ut till ännu fler respondenter (Bryman, 

2011). Kontakt upprättades med en chef för LSS-boenden. Denna person tog i sin tur kontakt 

med andra enhetschefer som kunde nå ut till övrig personal. Snöbollsurval används oftare 

inom kvalitativ än kvantitativ forskning, men det är ändå ett bra alternativ till andra 

urvalsmetoder inom den kvantitativa forskningen (Bryman, 2011).  

4.2 Genomförande 

Inför studien kontaktades en områdeschef för LSS-boenden för att höra om intresse fanns till 

att delta i studien. Denna kontakt skedde via mail där syftet och information om studien 

framgick. Chefen visade intresse och kontaktade i sin tur fem andra enhetschefer som även 

dem var intresserade av studien. Information om hur många anställda som förväntades delta 

i studien, vilket var 140 st, gavs efter ett telefonsamtal. När enkäterna var färdigställda, 

godkända av handledaren och redo att fyllas i, tog de olika enhetscheferna ansvaret för att 

delta ut och samla in dem bland personalen på respektive LSS-boende. Cheferna fick två 

veckor på sig att genomföra detta och enkäterna hämtades till sist av författaren. 

Anledningen till att denna metod användes var att så många som möjligt inom den relevanta 

populationen skulle svara på enkäten. 

4.3 Datainsamling och enkätutformning 

Enkäter användes för att samla in data till studien och LSS-personalen fick själva fylla i 

enkäterna. Fördelar med enkäter enligt Bryman (2011) är att det är billigare och går snabbare 

att utföra än till exempel intervjuer. Det är också mindre chans att forskaren påverkar 

respondenten då inget personligt samtal är nödvändigt. För att få in många svar på kort tid är 

enkäter en bra metod, vilket var nödvändigt för att svara på denna studies syfte och 

frågeställningar.  

Enkäten (Bilaga B) består av totalt 13 frågor, varav två bakgrundsfrågor (fråga 1 och 2) om 

kön och ålder, en fråga om det allmänna hälsotillståndet (fråga 3), två frågor om 

muskuloskeletala symptom i nacke, axlar eller rygg (fråga 4 och 5), samt fyra frågor vardera 

om fysisk aktivitet (fråga 6 till 9) och ergonomi på arbetsplatsen (fråga 10 till 13). Fråga 3, 4 

och 9 lånades från ”Liv och hälsa ung 2014” (Folkhälsomyndigheten, 2014) och fråga 5, 6 och 

7 från ”Hälsa på lika villkor” (Folkhälsomyndigheten, 2015). Dessa frågor har använts i 

tidigare undersökningar och enligt Bryman (2011) är redan prövade frågor ett bra 

komplement till egengjorda enkäter då de är kvalitetstestade och ingen pilotstudie behövs för 

att se om dessa är välformulerade. Fråga 10, 11, 12 och 13 har inspirerats av en checklista för 

belastningsergonomi från Arbetsmiljöverket (2013) och fråga 1, 2 och 8 har konstruerats på 

egen hand för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Enkäten uppskattades 

att ta cirka 5–10 minuter att fylla i. 
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4.4 Svarsfrekvens och bortfall 

Totalt 140 enkäter lämnades ut till enhetscheferna varav 102 besvarade och 38 obesvarade 

enkäter lämnades tillbaka till författaren, vilket ger en svarsfrekvens på 73 procent. Internt 

bortfall avser respondenter som missat att svara på någon fråga eller valt att inte svara på 

denna och externt bortfall innefattar respondenter som väljer att inte delta i undersökningen 

(Bryman, 2011). I denna studie förekom internt bortfall på tre av enkäterna. På dessa tre 

enkäter hade respondenterna antingen missat eller valt att inte fylla i fråga fem ”Hur ofta har 

du under de senaste 6 månaderna haft ont i nacke, axlar eller rygg?”, fråga sex ”Hur ofta 

brukar du träna på din fritid så att du blir andfådd eller svettas?”, fråga sju ”Hur många 

timmar i veckan brukar du träna på din fritid så att du blir andfådd eller svettas?” och 

fråga åtta ”Hur ofta brukar du träna muskelgrupper som involverar nacke, axlar eller 

rygg? 

4.5 Variabler 

Variabler är egenskaper som studeras eller mäts hos individer i en undersökning (Ejlertsson, 

2012). Dessa typer av variabler går sedan att dela in i olika grupper (Bryman, 2011). En vanlig 

uppdelning är att dem delas in i beroende och oberoende variabler. Beroende variabler 

påverkas av oberoende variabler, det vill säga att den beroende variabeln är det som ska 

förklaras och den oberoende variabeln är det som kan påverka utfallet (Bryman, 2011). 

4.5.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln i studien är muskuloskeletala symptom. Enkätfrågor som ställdes för 

att undersöka förekomsten av muskuloskeletala symptom var ”har du något/några av 

följande besvär eller symptom? – värk i skuldror, nacke eller axlar? – ryggsmärtor eller 

ryggvärk?” och ”hur ofta under de senaste 6 månaderna haft ont i nacke, axlar eller rygg?” 

Dessa frågor var även nödvändiga att ställa för att kunna se om fysisk aktivitet och 

ergonomiska hjälpmedel påverkar de muskuloskeletala symptomen på något sätt. 

4.5.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna i studien är fysisk aktivitet och ergonomiska hjälpmedel. Frågor 

som ställdes för att undersöka fysisk aktivitet var bland annat ”hur ofta brukar du träna på 

din fritid så att du blir andfått eller svettas” och ”hur många timmar i veckan brukar du 

träna på din fritid så att du blir andfådd eller svettas”. För att undersöka ergonomiska 

hjälpmedel på arbetsplatsen ställdes frågor som till exempel ”i vilken utsträckning använder 

du de hjälpmedel som finns på arbetsplatsen för att minska belastning på nacke, axlar och 

rygg?” och ”anser du att det finns tillräckligt med hjälpmedel på arbetsplatsen för att 

minimera belastning på nacke, axlar och rygg?”. Dessa frågor ställdes för att kunna se om 

det finns något samband mellan omfattningen av fysisk aktivitet och muskuloskeletala 

symptom samt mellan tillgängligheten och användandet av ergonomiska hjälpmedel och 

muskuloskeletala symptom. 
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4.6 Databearbetning och analys 

 

Till en början numrerades enkäterna med en siffra från 1–102 för att enkelt kunna identifiera 

enkäterna om eventuella problem eller felinmatning förekom. IBM SPSS Statistics version 24 

(SPSS) användes sedan som ett verktyg för att bearbeta och analysera insamlade data. Varje 

fråga och svarsalternativ i enkäten kodades och alla respondenternas svar matades manuellt 

in i SPSS. För att besvara frågeställning tre och fyra dikotomiserades variablerna gällande 

fysisk aktivitet, ergonomiska hjälpmedel och muskuloskeletala symptom så att chi2-test 

kunde användas. En dikotom variabel har data som endast får plats i två olika kategorier 

(Bryman, 2011). Chi2-test undersöker om det finns samband mellan två olika grupper eller 

klasser och om sambandet är statistiskt signifikant (Ejlertsson, 2012). Den statistiska 

signifikansnivån var p <0,05, vilket är en accepterad nivå inom samhällsvetenskapen och 

som innebär att det är 5 procents chans att sambandet beror på slumpen (Bryman, 2011). 

När alla relevanta variabler dikotomiserats utfördes chi2-test som undersökte om det fanns 

något samband mellan omfattningen av fysisk aktivitet och muskuloskeletala symptom samt 

tillgängligheten och användandet av ergonomiska hjälpmedel och muskuloskeletala symptom 

och om dessa samband var statistiskt signifikanta.  

4.6.1 Bakgrundsfrågor 

För att enklare beskriva studiepopulationen delades personalens åldrar in i grupper. Den 

yngsta deltagaren var 20 år och den äldsta 63 år. En jämn fördelning mellan åldersspannen 

eftersträvades och grupperna blev ”20–34 år”, ”35–49 år” och ”50–63 år”. Även 

bakgrundsvariabeln ”Kön” delade upp deltagarna i ”Kvinna” eller ”Man” och redogörs i 

resultatet. Eftersom ingen respondent svarade ”Annat” på frågan om kön, togs ingen hänsyn 

till detta alternativ i analysen. 

4.6.2 Muskuloskeletala symptom 

För att besvara den första och andra frågeställningen: ”i vilken omfattning förekommer 

muskoskeletala symptom i skuldror, nacke eller axlar bland personalen?” samt ”i vilken 

omfattning förekommer muskuloskeletala symptom i ryggen bland personalen?”, skapades 

frekvenstabeller av fråga 4 ”Har du något/några av följande besvär eller symptom? – Värk i 

skuldror, nacke eller axlar? Ryggsmärtor eller ryggvärk?” där svarsalternativen var ”Nej”, 

”Ja, lätta besvär” och ”Ja, svåra besvär”. Frekvenstabeller visar hur stor andel i procent och 

antalet personer som hör till en specifik kategori (Bryman, 2011). Utifrån frekvenstabellerna 

skapades stapeldiagram i Word som tydliggjorde presentationen av resultaten. 

För att besvara frågeställning tre och fyra dikotomiserades enkätfråga 4a, ”Har du 

något/några av följande besvär eller symptom? – Värk i skuldror, nacke eller axlar? till två 

svarsalternativ där både ”Ja, lätta besvär” och ”Ja, svåra besvär” placerades i kategorin 

”Muskuloskeletala symptom i skuldror, nacke eller axlar” och alternativet ”Nej” placerades i 

”Inga muskuloskeletala symptom i skuldror, nacke eller axlar”.  

Även fråga 4b ”Har du något/några av följande besvär eller symptom? – Ryggsmärtor eller 

ryggvärk” dikotomiserades där svarsalternativen ”Ja, lätta besvär” och ”Ja, svåra besvär” 
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kategoriserades som ” Muskuloskeletala symptom i ryggen” och svarsalternativet ”Nej” 

ändrades till ”Inga muskuloskeletala symptom i ryggen”. 

4.6.3 Fysisk aktivitet 

Fråga 6, ”Hur ofta brukar du träna på din fritid så att du blir andfådd och svettas?”, 

dikotomiserades och svarsalternativen ”Varje dag”, 4–6 gånger i veckan” och ”1 gång i 

veckan” placerades i kategorin ”1 gång i veckan eller mer”. Svarsalternativen ”1 gång i 

månaden”, Mindre än 1 gång i månaden” samt ”Aldrig” kategoriserades som ”mindre än 1 

gång i veckan” för att underlätta analysen och resultatredovisningen samt kunna besvara 

frågeställning tre.  

 

Även enkätfråga 7 ”Hur många timmar i veckan brukar du träna på din fritid så att du blir 

andfådd eller svettas?”  dikotomiserades. ”7 timmar eller mer”, ”Ca 4–6 timmar” och ”Ca 2–

3 timmar” kategoriserades som ”Mer än 1 timme i veckan” och ”Ca 1 timme”, ”Ca 30 

minuter” samt ”Aldrig” placerades i kategorin ”1 timme i veckan eller mindre”.  

 

Dessa två enkätfrågor valdes ut till analysen för att få en större bild över hur mycket 

personalen tränar. Fråga 6 mäter hur många gånger i veckan de tränar och fråga 7 mäter 

intensiteten, hur många timmar i veckan de tränar. 

4.6.4 Ergonomiska hjälpmedel 

För att besvara frågeställning fyra dikotomiserades enkätfråga 12 ”Anser du att det finns 

tillräckligt med hjälpmedel på arbetsplatsen för att minimera belastning på nacke axlar 

och rygg?” och fråga 13 ”I vilken utsträckning använder du de hjälpmedel som finns på 

arbetsplatsen för att minska belastning på nacke, axlar och rygg?”. Svarsalternativen var 

likadana på båda frågorna och ”Alltid” samt ”Oftast” placerades i kategorin ”Ofta eller alltid” 

och ”Sällan”, ”Aldrig” samt ”Vet ej” kategoriserades som ”Sällan eller aldrig”. 

 

En frekvenstabell skapades även utifrån fråga 10 ”Förekommer låsta eller obekväma 

arbetsställningar eller arbetsrörelser på arbetsplatsen?” och fråga 11 ”Förekommer 

manuella, tunga lyft på arbetsplatsen?” för att ge en större överblick över hur många i 

personalen som anser att arbetsuppgifterna är påfrestande för kroppen. 

4.7 Kvalitetskriterier 

Viktiga kvalitetskriterier inom den kvantitativa forskningen är reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet (Bryman, 2011). Reliabilitet innebär att det inte bör förekomma några 

slumpmässiga felaktigheter och att mätningarna i studien är pålitliga. Enligt Patel och 

Davidson (2011) gäller det att vara noggrann med att respondenterna uppfattar 

enkätfrågorna som forskaren tänkt och den måste vara tydlig och enkel att besvara, något 

som också eftersträvades i denna studie. Validitet innebär att säkerställa om undersökningen 

mäter det som avses mätas, alltså att det med insamlade data går att svara på syftet och 

frågeställningarna. Ett sätt att stärka validiteten är att använda enkätfrågor från andra 



13 

studier där dessa redan är validerade (Bryman, 2011). Denna studie använder delvis frågor 

från tidigare, stora, studier som till exempel ”hälsa på lika villkor” där enkäterna skickats ut 

från Folkhälsomyndigheten. Generaliserbarhet innebär i vilken omfattning resultaten kan 

generaliseras till andra grupper och om resultaten gäller för personer som inte medverkat i 

undersökningen. En hög generaliserbarget går att uppnå om urvalet speglar populationen 

och om bortfallet inte är så stort att det påverkar resultaten (Bryman, 2011). Denna studie 

strävar efter att spegla populationen och en stor del av urvalet svarade på enkäten. 

4.8 Etiska överväganden 

Denna studie förhåller sig genomgående till etiska principer för svensk samhällsforskning. 

Enligt Bryman (2011) är etiska principer viktiga att beakta inom forskningen så att 

deltagarna inte skadas på något sätt och nämner fyra etiska principer som är viktiga att följa 

inom svensk forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är dessa fyra 

principer delar i individskyddskravet, som innebär att människor ska ha rätt till privata 

livsförhållanden och att individer inte får kränkas eller utsättas för fysisk eller psykisk skada. 

I denna studie konstruerades ett missivbrev som utgjorde första sidan på enkätformuläret så 

att respondenterna kunde informeras om studiens syfte innan de svarade på frågorna (Bilaga 

A). Vidare i missivbrevet beskrivs målgruppen, att deltagandet är frivilligt och att de kan 

avbryta sin medverkan när som helst, information om enkätens utformning, hur den 

färdigställda studien kommer att presenteras, vad studien hoppas bidra till samt 

kontaktuppgifter till författaren. Informationskravet innebär att information om studiens 

syfte och vilka delar som ingår i studien ska nå ut till respondenterna, samt att deltagandet är 

frivilligt. Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva bestämmer om de vill delta eller 

inte i studien samt att de kan avbryta sin medverkan när som helst (Bryman, 2011). 

Konfidentialitetskravet innebär att de insamlade uppgifterna från respondenterna måste 

behandlas med konfidentialitet och att ingen obehörig ska kunna komma åt uppgifterna. 

Nyttjandekravet innebär att informationen som respondenterna utger, endast får användas i 

den aktuella studien (Bryman, 2011). Efter att enkäterna samlats in förvarades de så att 

endast författaren kom åt dem och när studien färdigställts kasserades enkäterna. De 

insamlade uppgifterna kommer endast att användas i denna studie. 
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5 RESULTAT 

Resultatet presenteras utefter frågeställningarna. Studiepopulationen bestod främst av 

kvinnor (82,4 %) och mindre än en femtedel var män (17,6 %). Åldersfördelningen var nästan 

helt jämn mellan de olika åldersgrupperna (tabell 1). 

 

Tabell 1: Beskriver studiepopulationen utifrån bakgrundsvariablerna. 

Bakgrundsvariabler Antal n (%) 

Kön                                                         Kvinna n=84 (82,4 %) 

Man n=18 (17,6 %) 

Ålder                                                 20–34 år n=32 (31,4 %) 

35–49 år n=34 (33,3 %) 

50–63 år n=36 (35,3 %) 

 

Figur 2 visar hur många i personalen som angav att det finns obekväma arbetsställningar och 

manuella, tunga lyft på arbetsplatsen och hur ofta det förekommer. Majoriteten av 

personalen anger att det förekommer obekväma arbetsställningar eller manuella lyft minst 

några gånger i månaden.  

 
Figur 2. Förekomsten av obekväma arbetsställningar och manuella lyft på arbetsplatsen 

(n=102) 
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5.1 Förekomsten av muskuloskeletala symptom i skuldror, nacke eller 

axlar 

Av studiens 102 deltagande angav nästan hälften (48,0 %) av dem att de inte har några 

besvär alls i skuldror, nacke eller axlar. 44,1 % av personalen angav att de har lättare besvär 

och 7,8 procent angav att de har svåra besvär (figur 3). 

 

 

Figur 3. Förekomsten av muskuloskeletala symptom i skuldror, nacke eller axlar (n=102). 

5.2 Förekomsten av muskuloskeletala symptom i ryggen 

När det kommer till ryggsmärtor eller ryggvärk uppgav nästan hälften (49,0 %) av studiens 

102 deltagare att de inte har några besvär alls. 47,1 procent angav att de har lätta besvär och 

3,9 procent att de har svåra besvär (figur 4).  

 

Figur 4. Förekomsten av ryggsmärtor eller ryggvärk (n=102). 
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5.3 Samband mellan omfattningen av fysisk aktivitet och 

muskuloskeletala symptom 

5.3.1 Samband mellan fysisk aktivitet och muskuloskeletala symptom i skuldror, 

nacke eller axlar 

I tabell 2 visar resultaten att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan antal timmar 

som personalen tränar i veckan så att de blir andfådda eller svettas och muskuloskeletala 

symptom i skuldror, nacke eller axlar. 65,2 procent av personalen anger att de tränar mer än 

en timme i veckan och inte har muskuloskeletala symptom i skuldror, nacke eller axlar, 

medan 34,8 procent tränar mer än en timme i veckan och har symptom. 

Tabell 2: Översikt av hur många i personalen som har muskuloskeletala symptom i skuldror, 

nacke eller axlar i förhållande till antal träningstimmar i veckan (n=99). 

 Inga 
muskuloskeletala 
symptom i 
skuldror, nacke 
eller axlar 

Muskuloskeletala 
symptom i 
skuldror, nacke 
eller axlar 

Chi2-värde  
 

df P-
värde 

Träning mer 
än 1 timme i 

veckan 

n=30 (65,2 %)  n=16 (34,8 %) 9,632 1 0,002 

Träning 1 
timme i 

veckan eller 
mindre 

n=18 (34 %) n=35 (66 %)    

Notering: df=frihetsgrader 

 

Däremot var sambandet inte signifikant gällande hur ofta personalen tränar och symptom i 

skuldror, nacke eller axlar (tabell 3). Bland annat hade 45,5 procent av personalen 

muskuloskeletala symptom i skuldror, nacke eller axlar även fast de tränar mer än en gång i 

veckan. 
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Tabell 3: Översikt av hur många i personalen som har muskuloskeletala symptom i skuldror, 

nacke eller axlar i förhållande till hur ofta de tränar (n=99). 

 Inga 
muskuloskeletala 
symptom i 
skuldror, nacke 
eller axlar 

Muskuloskeletala 
symptom i 
skuldror, nacke 
eller axlar 

Chi2-värde  
 

df P-
värde 

Träning 1 
gång i 

veckan eller 
mer 

n=36 (54,5%)   n=30 (45,5%)   2,912 1 0,088 

Träning 
mindre än 1 

gång i 
veckan 

n=12 (36,4%) n=21 (63,6%)    

Notering: df=frihetsgrader 

5.3.2 Samband mellan fysisk aktivitet och muskuloskeletala symptom i ryggen 

Tabell 4 visar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan antal  

träningstimmar i veckan och muskuloskeletala symptom i ryggen. När det gäller 

muskuloskeletala symptom i ryggen anger 67,9 procent av personalen som tränar mindre än 

en timme i veckan att de har symptom och 32,6 procent av dem som tränar mer än en timme 

i veckan har muskuloskeletala symptom. 

Tabell 4: Översikt av hur många i personalen som har muskuloskeletala symptom i ryggen i 

förhållande till antal träningstimmar i veckan (n=99). 

 Inga 
muskuloskeletala 
symptom i ryggen 

Muskuloskeletala 
symptom i 
ryggen 

Chi2-värde  
 

df P-
värde 

Träning mer 
än 1 timme i 

veckan 

n=31 (67,4%)  n=15 (32,6%) 12,297 1 0,000 

Träning 1 
timme i 

veckan eller 
mindre 

n=17 (32,1%) n=36 (67,9%)    

Notering: df=frihetsgrader 
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Det finns även ett statistiskt signifikant samband mellan hur ofta personalen tränar (mer 

eller mindre än 1 gång i veckan) och muskuloskeletala symptom i ryggen (tabell 5). 75,8 

procent av personalen som tränar mindre än en gång i veckan har muskuloskeletala 

symptom i ryggen. 

Tabell 5: Översikt av hur många i personalen som har muskuloskeletala symptom i ryggen i 

förhållande till hur ofta de tränar (n=99). 

 Inga 
muskuloskeletala 
symptom i ryggen 

Muskuloskeletala 
symptom i 
ryggen 

Chi2-värde  
 

df P-värde 

Träning 1 
gång i veckan 

eller mer 

n=40 (60,6%)  n=26 (39,4%) 11,647 1 0,001 

Träning 
mindre än 1 

gång i veckan 

n=8 (24,2%) 

 

n=25 (75,8%)    

Notering: df=frihetsgrader 

5.4 Samband mellan tillgängligheten samt användandet av ergonomiska 

hjälpmedel och muskuloskeletala symptom 

5.4.1 Samband mellan ergonomiska hjälpmedel och muskuloskeletala symptom i 

skuldror, nacke eller axlar 

Inga statistiskt signifikanta samband hittades mellan ergonomiska hjälpmedel och 

muskuloskeletala symptom. Resultaten visar i tabell 6 att sambandet mellan i vilken 

utsträckning respondenterna använder tillgängliga hjälpmedel på arbetsplatsen och 

muskuloskeletala symptom i skuldror, nacke eller axlar inte är signifikant. Det är nästan lika 

många som använder hjälpmedel och uppger att de har muskuloskeletala symptom, som dem 

som använder hjälpmedel och inte har symptom. 
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Tabell 6: Visar i vilken utsträckning personalen använder tillgängliga hjälpmedel i relation 

till om de har muskuloskeletala symptom i skuldror, nacke eller axlar (n=102). 

 Inga 
muskuloskeletala 
symptom i 
skuldror, nacke 
eller axlar 

Muskuloskeletala 
symptom i 
skuldror, nacke 
eller axlar 

Chi2-värde  
 

df P-
värde 

Använder 
hjälpmedel 

ofta eller 
alltid 

n=40 (51,9%)  n=37 (48,1%) 1,923 1 0,166 

Använder 
hjälpmedel 
sällan eller 

aldrig 

n=9 (36%) n=16 (64%)    

Notering: df=frihetsgrader 

 

Det finns heller ingen statistisk signifikans mellan frågeställningen om personalen anser att 

det finns tillräckligt med hjälpmedel på arbetsplatsen och symptom i skuldror, nacke eller 

axlar som visas i tabell 7. 48,1 procent av personalen anser att det finns tillräckligt med 

hjälpmedel på arbetsplatsen och har inga muskuloskeletala symptom i skuldror, nacke eller 

axlar. 

Tabell 7: Visar i vilken utsträckning personalen anser att det finns tillräckligt med 

hjälpmedel på arbetsplatsen i relation till om de har muskuloskeletala symptom i skuldror, 

nacke eller axlar (n=102). 

 Inga 
muskuloskeletala 
symptom i 
skuldror, nacke 
eller axlar 

Muskuloskeletala 
symptom i 
skuldror, nacke 
eller axlar 

Chi2-värde  
 

df P-
värde 

Anser att 
hjälpmedel 
finns, ofta 
eller alltid 

n=39 (48,1%)  n=42 (51,9%) 0,002 1 0,966 

Anser att 
hjälpmedel 

finns, sällan 
eller aldrig 

n=10 (47,6%) 

 

n=11 (52,4%)    

Notering: df=frihetsgrader 
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5.4.2 Samband mellan ergonomiska hjälpmedel och muskuloskeletala symptom i 

ryggen 

Sambandet mellan i vilken utsträckning personalen använder hjälpmedel och ryggvärk var 

inte statistiskt signifikant (tabell 8). Även här är det nästan lika många i personalen som 

använder hjälpmedel och uppger att de har muskuloskeletala symptom, som dem som 

använder hjälpmedel och inte har symptom. 

Tabell 8: Visar i vilken utsträckning personalen använder tillgängliga hjälpmedel i relation 

till om de har muskuloskeletala symptom i ryggen (n=102). 

 Inga 
muskuloskeletala 
symptom i ryggen 

Muskuloskeletala 
symptom i 
ryggen 

Chi2-värde  
 

df P-
värde 

Använder 
hjälpmedel 

ofta eller 
alltid 

n=39 (50,6%)  n=38 (49,4%) 0,334 1 0,563 

Använder 
hjälpmedel 
sällan eller 

aldrig 

n=11 (44%) n=14 (56%)    

Notering: df=frihetsgrader 

Inget samband mellan om personalen anser att det finns tillräckligt med hjälpmedel och 

muskuloskeletala symptom i ryggen hittades (tabell 9). Av personalen som inte anser att det 

finns tillräckligt med hjälpmedel på arbetsplatsen är det nästan lika stor andel som har ont i 

ryggen, som inte har ont i ryggen. 

Tabell 9: Visar i vilken utsträckning personalen anser att det finns tillräckligt med 

hjälpmedel på arbetsplatsen i relation till om de har muskuloskeletala symptom i ryggen 

(n=102). 

 Inga 
muskuloskeletala 
symptom i ryggen 

Muskuloskeletala 
symptom i 
ryggen 

Chi2-värde  
 

df P-
värde 

Anser att 
hjälpmedel 
finns, ofta 
eller alltid 

n=40 (49,4%)   n=41 (50,6%) 0,021 1 0,885 

Anser att 
hjälpmedel 

finns, sällan 
eller aldrig 

n=10 (47,6%) n=11 (52,4%)     

Notering: df=frihetsgrader 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

För att kunna besvara studiens syfte under en begränsad tidsperiod samt ta reda på 

förekomst och samband mellan olika variabler var det nödvändigt att samla in mycket data 

att analysera och därför passade en kvantitativ metod bäst för studien. Om syftet istället hade 

varit att undersöka hur sambandet fungerar eller varför dessa är associerade hade en 

kvalitativ metod passat bättre. Den kvalitativa metoden är mer undersökande och 

förklarande än en kvantitativ metod, samt fokuserar mer på ord än siffror i sin analys 

(Bryman, 2011). Om mer tid hade funnits tillgängligt för undersökningen, hade till exempel 

en kohortstudie kunnat användas för att följa utvalda personer under en tidsperiod för att se 

om muskuloskeletala symptom utvecklas extra snabbt bland en specifik grupp människor 

eller bland personal på olika avdelningar. Studien utgår också från en modell och använder 

en deduktiv ansats, vilket gör att en kvantitativ metod lämpar sig bäst för just denna 

undersökning. 

6.1.1 Population och urval 

Populationen i studien var personal på LSS-boenden och ett relativt stort urval hittades som 

kunde delta i studien. Personalen arbetade även på olika avdelningar, vilket innebär att de 

troligtvis har olika arbetsuppgifter och olika mycket obekväma arbetsställningar som 

påverkar den muskuloskeletala hälsan. Däremot arbetade alla respondenter inom ett relativt 

litet geografiskt område och det är inte säkert att andra LSS-boenden från till exempel andra 

län har samma arbetsuppgifter och tillgång till samma hjälpmedel. Populationen kan dock 

anses som representativ för LSS-personal i Västmanland, vilket var studiens syfte. 

Ett snöbollsurval användes i studien eftersom den första kontakten med en enhetschef till 

LSS-boenden var lyckad och denna person var villig att engagera sig för att nå ut till personer 

som passade in i studiepopulationen. En styrka med snöbollsurval enligt Bryman (2011) är 

att det kan vara ett bra sätt att söka efter personer som passar in i ramen för 

studiepopulationen. En nackdel kan vara att resultaten troligtvis inte blir representativt för 

andra grupper, då de första personerna rekommenderar personer som liknar dem själva och 

urvalet blir inte slumpmässigt (Bryman, 2011). Det finns också risk för ett urvals-bias, vilket 

innebär att det är större chans för en viss del av populationen att inte komma med i urvalet 

(Bryman, 2011). I denna studie kan vissa enhetschefer varit mer engagerade än andra i att få 

personalen att svara på enkäten och på så sätt kan till exempel arbetsplatser som arbetar 

mycket med ergonomiska hjälpmedel deltagit i studien i större utsträckning, vilket kan vara 

en bidragande orsak till att resultaten inte visar några statistiskt signifikanta samband mellan 

ergonomiska hjälpmedel och muskuloskeletal hälsa. Ett alternativ hade varit att använda ett 

bekvämlighetsurval och besöka olika LSS-boenden för att få tag i personal som kunde tänka 

sig svara på enkäter. Enligt Bryman (2011) inriktar sig bekvämlighetsurval på personer som 

enkelt finns tillgängliga för forskaren. En styrka med detta hade varit att fler olika LSS-
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boenden i länet kunde besökas för att få ett större perspektiv på hur den muskuloskeletala 

hälsan ser ut. Det hade också kunnat innebära en risk för att inte få in lika många eller 

tillräckligt med svar att analysera inom en rimlig tidsperiod. Ytterligare en faktor som kan ha 

påverkat studiepopulationen i hur dem svarat är att författaren tidigare arbetat på ett LSS-

boende där det lämnades ut enkäter. Personalen kan ha känt att dem inte ville svara på 

enkäten med risk för att kunna bli igenkända av författaren, alternativt inte gett 

sanningsenliga svar för att minska risken för igenkänning. 

6.1.2 Enkätdiskussion  

Datainsamlingen skedde via enkätformulär som besvarades av personal på LSS-boenden. 

Enligt Bryman (2011) går det snabbare att administrera och det är billigare att använda 

enkäter än att utföra intervjuer. Det finns även nackdelar med enkäter enligt Bryman (2011), 

som till exempel att det inte är möjligt att svara på respondenternas funderingar samt att det 

inte går att ställa följdfrågor som kan leda till intressant information. Förutom frågan om 

ålder, användes endast slutna frågor i denna studie. Detta kan innebära att information som 

personalen ansåg vara viktig inte kom med i resultatet, men eftersom syftet fokuserade på att 

undersöka förekomst och samband och inte undersöka varför det ser ut som det gör, ansågs 

ändå slutna frågor som den bästa metoden för studien.  

De egengjorda frågorna i enkäten kan ha påverkat resultatet, till exempel genom att 

respondenterna inte förstått frågan eller tolkat dem fel, då de inte testades innan enkäten 

lämnades ut. Fråga 10, 11, 12 och 13 om ergonomi kunde ha förtydligats genom att ge 

exempel på olika obekväma arbetsställningar och ergonomiska hjälpmedel. Ett antal frågor 

(fråga 3, 5, 8 och 9) behandlades inte så nära i analysen då övriga frågor ansågs räcka till för 

att svara på syftet och frågeställningarna. En fråga som hade kunnat ställas är i vilken 

utsträckning personalen arbetar med personförflyttningar och behöver använda hjälpmedel, 

alternativt bara fokuserat studien på LSS-boenden där tunga lyft förekommer dagligen. 

Dikotomiseringen påverkar också resultatet beroende på hur svarsalternativen delas in. 

Exempelvis hade fråga 7 kunnat delas in så att det är möjligt att se om personalen uppnår 

den rekommenderade mängden fysisk aktivitet i veckan, det vill säga 150 minuter. 

6.1.3 Genomförande och bortfall 

En styrka med genomförandet var att enhetscheferna var engagerade och samlade in svar 

från sina respektive avdelningar, vilket hjälpte för att nå målet av minst 100 besvarade 

enkäter. En nackdel med genomförandet var att författaren inte fanns på plats när enkäterna 

lämnades ut till personalen och de kunde inte ställa frågor direkt om de hade svårt att förstå 

någon fråga eller hade någon annan fundering. Däremot fanns kontaktuppgifter med i 

missivbrevet vid eventuella funderingar. 

Det externa bortfallet i studien kan bero på att vissa individer inte var på plats när enkäten 

delades ut, eller valde att inte delta i studien. Målet var att få in minst 100 st ifyllda enkäter 

och därför delades fler än så ut, eventuella bortfall togs alltså med i beräkningen. Bryman 

(2011) listar några åtgärder för att minska bortfall vid enkäter, något som denna studie följer. 
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Bland annat är det bra att skriva ett missivbrev som respondenten kan läsa innan den svarar 

på frågorna. Korta och tydliga enkäter med få öppna frågor kan också bidra till mindre 

bortfall. Bortfall är även viktigt att hålla koll på i bearbetningen då ett stort bortfall kan leda 

till snedvridna resultat (Bryman, 2011). En styrka med studien var att få interna bortfall 

förekom, vilket tyder på att enkäterna var bra utformade och de flesta förstod frågorna och 

kunde svara på dem. De interna bortfallen fanns alla på andra sidan i enkätformuläret och 

troligtvis missade deltagarna att fylla i den sidan. För att undvika detta hade det gått att vara 

extra tydlig i missivbrevet och skriva till exempel att enkätformuläret bestod av frågor på 

båda sidorna av pappret. 

6.1.4 Analys 

Analysverktyg som användes var frekvenstabeller och chi2- test. Frekvenstabeller skapades i 

SPSS för att på ett enkelt och tydligt sätt kunna presentera förekomsten av muskuloskeletala 

symptom i stapeldiagram. För att besvara frågeställning tre och fyra användes chi2-test för 

att se om det fanns några samband mellan variablerna. Eftersom det inte hade någon 

betydelse hur sambandet såg ut, lämpade sig chi2-test bra för dessa frågeställningar. För att 

chi2-test ska vara möjligt är det också viktigt att urvalet består av minst 30 personer 

(Ejlertsson, 2012), något som uppfylldes i denna studie. Ett alternativ hade varit att använda 

till exempel multivariat analys vid undersökning av samband för att lägga till fler variabler i 

samma analys. Enligt Bryman (2011) kan en multivariat analys undersöka tre eller fler 

variabler samtidigt för att se om dessa har samband till varandra och om sambandet 

påverkas av andra faktorer. Muskuloskeletala symptom, omfattningen av fysisk aktivitet och 

tillgängligheten och användandet av ergonomiska hjälpmedel hade kunnat analyseras 

samtidigt för att se sambanden mellan dessa. Till slut delades ändå frågeställningarna upp 

och samband undersöktes endast mellan två variabler åt gången. 

6.1.5 Kvalitetskriterier och etik 

En styrka med studien är att det interna bortfallet var lågt, vilket tyder på hög reliabilitet och 

att respondenterna förstått frågorna. Däremot har just denna enkät endast lämnats ut i 

samband med denna studie vid ett tillfälle. Enligt Bryman (2011) kan ett ”test-retest”, där 

man frågar respondenterna samma frågor vid ett andra tillfälle, vara nödvändigt för att veta 

om mätmetoden är stabil. Gällande validiteten så har delvis enkätfrågor från nationella 

undersökningar använts, det är dock osäkert om dessa frågor är validerade, men även egna 

frågor skapades för att på bästa sätt kunna besvara syftet och frågeställningarna. Ett 

alternativ hade varit att exkludera egengjorda frågor från enkäten och fokusera mer på ett 

färre antal frågor från tidigare validerade enkätformulär för att stärka validiteten i studien.  

En pilotundersökning på en mindre grupp individer innan enkäterna lämnades ut i större 

skala hade kunnat stärka validiteten ytterligare i studien. Även fast ett snöbollsurval 

användes som riktade in studiepopulationen på personal på LSS-boenden, är det svårt att 

generalisera resultatet till andra eller liknande grupper då studien utfördes i så liten 

omfattning. Enligt Lakes (2013) är det dels viktigt att ha ett stort urval för att få en hög 

generaliserbarhet, men det är även viktigt att tänka på egenskaper inom gruppen. Exempelvis 

är ålder är en egenskap som kan påverka hur fysiskt aktiva respondenterna är och om till 
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exempel en stor del av studiepopulationen är unga och tränar mycket, kanske resultatet inte 

kan generaliseras till hela studiepopulationen vilket är viktigt att tänka på vid analys och 

diskussion. 

Principer som rör informationskravet och samtyckeskravet i studien beskrivs tydligt i 

missivbrevet som respondenterna hade möjlighet att läsa innan de svarade på enkäten och 

ingen valde att avbryta sin medverkan i efterhand. Det är dock oklart hur många som tog del 

av informationen i missivbrevet och för att höja nivån på dessa etiska krav hade forskaren 

kunnat vara delaktig vid utlämnandet av enkäterna för att uppmuntra respondenterna att 

läsa missivbrevet, alternativ påpekat för enhetscheferna att det var viktigt. Konfidentialiteten 

i studien är bristande då enhetscheferna fick ansvar för att dela ut och samla in enkäterna, 

vilket ökar risken för att enhetscheferna kunde se vilka som deltagit. Däremot förvarades 

enkäterna säkert när forskaren samlat in dem och alla svar kodades om till nummer i SPSS 

som gör det svårare att identifiera enskilda individer. Nyttjandekravet följs då insamlad data 

endast används i den aktuella studien och det insamlade materialet förstörs när studien är 

färdigställd. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Förekomsten av muskuloskeletala symptom 

Resultaten visar att mer än hälften av vårdpersonalen har någon form av muskuloskeletala 

symptom i skuldror, nacke och axlar. Likaså var det över hälften av personalen som hade 

muskuloskeletala symptom i ryggen. Detta tyder på att vårdpersonal på LSS-boenden har hög 

prevalens av muskuloskeletala symptom i jämförelse med det svenska arbetslivet där 11,3 

procent av kvinnorna och 8,8 procent av männen har arbetsrelaterade besvär i nacke eller 

rygg (Holmström & Horneij, 2014). Orsaker som kan påverka att resultaten inte liknar 

tidigare studiers resultat kan vara att ingen jämförbar, liknande studie hittades eller att 

urvalet är för litet för att vara representativt. Det är viktigt att påpeka att denna studie är 

utförd i väldigt liten skala och att resultatet inte kan generaliseras till en hel population.  

En faktor som kan ha påverkat resultatet rörande förekomsten av muskuloskeletala symptom 

är att inte alla avdelningar arbetar med personförflyttningar och därför inte behöver belasta 

kroppen på samma sätt. Möjligtvis hade förekomsten av muskuloskeletala symptom varit 

ännu högre om studien endast riktat sig till LSS-personal som har personförflyttningar i sina 

dagliga arbetsuppgifter. Om studien endast fokuserat på personal som inte utför 

personförflyttningar dagligen hade förekomsten av muskuloskeletala symptom troligtvis varit 

lägre. Syftet och frågeställningarna tog inte hänsyn till könsskillnader och inga jämförelser 

gjordes mellan män och kvinnor. Studiepopulationen bestod av över 80 procent kvinnor, 

vilket innebär att det även här är svårt att generalisera resultatet till en hel population som 

innehåller båda könen. Enligt Ingram och Symmons (2018) är muskuloskeletala symptom 

vanligare bland kvinnor än män, vilket kan bidra till ett snedvridet resultat i denna studie då 

det var mycket fler kvinnor än män som deltog. Ett alternativ hade varit att endast undersöka 
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kvinnors muskuloskeletala symptom och dra slutsatser om deras situation då yrket 

domineras av kvinnor. 

6.2.2 Samband mellan i vilken omfattning personalen utövar fysisk aktivitet och 

muskuloskeletala symptom 

Denna studie visar att det finns samband mellan i vilken omfattning personalen utövar fysisk 

aktivitet och muskuloskeletala symptom i de flesta analyser som utfördes. Det var endast 

mellan hur ofta personalen tränar och symptom i skuldror, nacke eller axlar det inte hittades 

något samband. Tidigare studier samt information från bland annat WHO visar också att det 

finns samband mellan fysisk aktivitet och muskuloskeletala symptom. Enligt Gard och 

Odenrick (2014) samt Pellmer m.fl. (2012) är fysisk aktivitet en skyddsfaktor som kan lindra 

eller motverka muskuloskeletala symptom och detta stämmer överens med denna studie då 

den personal som tränar oftare, har färre symptom. I denna studie undersöks personalens 

frekvens av fysisk aktivitet både på arbetet och fritiden. Studien tar inte hänsyn till om det 

finns några förmåner till fysisk aktivitet på arbetsplatsen, vilket skulle kunna påverka 

resultatet till att studiepopulationen är fysiskt aktiva då de har bra förutsättningar till 

regelbunden träning på arbetet. Arbetsplatser är en arena där många människor befinner sig 

varje vecka och är därför en viktig plats att arbeta hälsofrämjande på för att öka den fysiska 

aktiviteten i samhället. 

Fysisk aktivitet på arbetsplatsen kan främja hälsan (Jakobsen et al., 2016). En fördel med att 

bedriva träning på arbetstid är att arbetsgivaren kan utforma träningen efter personalens 

behov och följa deras utveckling. Enligt studien av Jakobsen et al. (2016) deltog mer personal 

i träningen om den utfördes på arbetstid än på fritiden och det gav bättre resultat gällande de 

muskuloskeletala symptomen. Detta är ett exempel på en hälsofrämjande arbetsplatsinsats 

som kan öka de anställdas välbefinnande enligt PATH-modellen. Företaget eller 

arbetsgivaren kan sträva efter att personalens fysiska hälsa är så pass bra att de klarar av att 

utföra alla sina arbetsuppgifter utan problem, vilket i sin tur ger organisatoriska förbättringar 

som till exempel minskad frånvaro och färre arbetsrelaterade olyckor och skador. Andra 

positiva hälsoeffekter av fysisk aktivitet är bland annat minskad stress och ökad psykisk hälsa 

som båda finns med i PATH-modellen för att öka anställdas välbefinnande.  

Studien av Ekenga et al. (2015) som visade att stillasittande på arbetet hade samband till en 

stillasittande fritid kan vara tänkvärt för arbetsgivare inom vårdyrken. Inom LSS-vården är 

det bland annat vanligt att ta promenader med vårdtagare och där skulle det till exempel 

kunna skapas scheman så att all personal är fysiskt aktiva varje arbetspass, alternativt få all 

personal att delta i någon form av pausgymnastik under dagen. Enligt Ekengas et al. (2015) 

studie skulle då personalen också bli mer fysiskt aktiva på fritiden och om så inte är fallet, 

blir dem i alla fall mer aktiva på jobbet, vilket i längden kan bidra till bättre hälsa och mindre 

muskuloskeletala symptom. 

Denna studie, liksom tidigare studier, har resultat som visar att de som utövar fysisk aktivitet 

regelbundet har mindre muskuloskeletala symptom och detta är något som arbetsgivare 

inom LSS-boenden skulle kunna uppmärksamma och arbeta med för att förhoppningsvis 

lindra värken hos personalen. Viktigt att poängtera är dock att denna studie inte undersöker 
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hur sambanden ser ut mellan fysisk aktivitet och muskuloskeletala symptom, bara att det 

finns ett samband av något slag. 

6.2.3 Samband mellan tillgängligheten och användandet av ergonomiska hjälpmedel 

och muskuloskeletala symptom 

Resultaten från studien visar att det inte finns något samband mellan tillgängligheten och 

användandet av ergonomiska hjälpmedel och muskuloskeletala symptom. Tidigare studier 

(Mehta et al., 2011; Waters, 2010) visar på att ergonomiska hjälpmedel på arbetsplatsen 

minskar muskuloskeletala symptom bland personalen, men i denna studie var det ingen 

större skillnad i besvär om personalen använde hjälpmedel eller inte, eller om de ansåg att 

det finns tillräckligt med hjälpmedel på arbetsplatsen eller inte. Detta kan bero på det var 

relativt få som svarade att de inte använder hjälpmedel och dessa kanske inte arbetade med 

personförflyttningar. På så sätt visar resultaten att de som inte använder hjälpmedel, inte 

heller har problem med muskuloskeletala symptom och resultatet blir snedvridet. 

Analysmetoden som valdes för studien visar som sagt inte hur sambandet ser ut. I studien av 

Åkerman Tillegård m.fl. (2009) ansåg många av deltagarna att det inte fanns tillräckligt med 

hjälpmedel inom vården för att minska belastning på nacke, axlar och rygg, vilket skiljer sig 

från denna studie då de flesta angav att det ofta eller alltid fanns hjälpmedel. Detta kan dels 

bero på att urvalet till stor del bestod av LSS-personal som jobbar med personförflyttningar 

och därför måste ha tillgång till hjälpmedel, men det skulle också kunna bero på att 

förutsättningarna förbättrats inom vården då studien (Åkerman Tillegård m.fl. 2009) är 

nästan tio är gammal. 

Ergonomiska hjälpmedel på arbetsplatsen kan kopplas via flera faktorer till PATH-modellen. 

Kompetensutveckling är viktigt när nya ergonomiska hjälpmedel installeras i LSS-boenden 

så att personalen kan hantera dessa på rätt sätt. Inflytande och delaktighet från personalen 

är nödvändigt så att rätt hjälpmedel hamnar på rätt arbetsplats. Det är personalen som 

dagligen arbetar med fysiska belastningar och det kan vara svårt för ledningen att veta vad 

som behövs utan personalens inflytande och delaktighet i besluten. En god kommunikation 

mellan personalen och ledningen är nödvändigt för att få till organisatoriska förbättringar. 

En arbetsplats som implementerar dessa insatser ger enligt PATH-modellen bland annat 

mindre personalomsättning och större konkurrensfördelar mot andra företag eller 

kommuner och det leder i sin tur till att de anställdas välbefinnande ökar och arbetsplatsen 

blir attraktiv. Som Grawitch et al. (2006) beskriver i PATH-modellen, är det också en styrka 

om flera av dessa insatser genomförs tillsammans för att få en större inverkan och kraft i de 

hälsofrämjande insatserna. Denna studie undersöker endast de fysiska aspekterna från 

PATH-modellen och inte de mentala. Inte heller faktorer som kundnöjdhet eller motivation 

diskuteras i studien och för att få en helhetsbild av modellen kan det krävas att alla delar 

studeras. 

I denna studie ansåg de flesta att det redan finns tillräckligt med hjälpmedel på 

arbetsplatsen, vilket tyder på att de undersökta arbetsplatserna är välfungerande när det 

gäller ergonomisk utformning. Däremot ansåg majoriteten av personalen att det förekommer 

obekväma arbetsställningar och manuella lyft på arbetsplatsen minst några gånger i 
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månaden och det var ungefär lika många som hade muskuloskeletala symptom även fast de 

använde hjälpmedel, som dem som använde hjälpmedel och inte hade symptom. Detta skulle 

kunna bero på att hjälpmedlen används fel och att det behövs mer utbildning om hur dem 

används, eller andra faktorer som till exempel ålder eller fritidsintressen som påverkar den 

muskuloskeletala hälsan på ett negativt sätt. En analys som hade vart intressant att 

undersöka ytterligare är om det finns något samband mellan obekväma arbetsställningar 

samt manuella lyft och i vilken utsträckning personalen använder eller anser att det finns 

tillräckligt med ergonomiska hjälpmedel för att till exempel se om personalen tycker att det 

finns tillräckligt med hjälpmedel i relation till manuella lyft. Detta samband valdes dock att 

inte undersökas i denna studie då frågeställningen har fokus på sambandet till 

muskuloskeletala symptom. 
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7 SLUTSATSER  

• Mer än hälften av studiens deltagare hade muskuloskeletala symptom i skuldror, 

nacke och axlar. 

 

• Mer än hälften av studiens deltagare hade muskuloskeletala symptom i ryggen. 

 

• I studien hittades samband mellan i vilken omfattning personalen utövar fysisk 

aktivitet och muskuloskeletala symptom. Detta tyder på att regelbunden träning, en 

gång i veckan eller mer, eller mer än en timme i veckan kan verka hälsofrämjande mot 

muskuloskeletala symptom. 

 

• Inga samband hittades i studien mellan tillgängligheten och användandet av 

ergonomiska hjälpmedel och muskuloskeletala symptom och resultatet i denna studie 

kan därför inte påvisa att ergonomiska hjälpmedel förebygger muskuloskeletala 

symptom bland personalen.   

7.1.1 Tillämpning och förslag på framtida forskning 

För att få lite mer lokal kännedom om problemet genomfördes denna studie i ett svenskt 

arbetsklimat och förhoppningsvis bidrar studien till mer kunskap om muskuloskeletala 

symptom bland LSS-boenden och hur det går att jobba för att förebygga detta. En positiv 

detalj med studien är att engagemang fanns bland ledningen över LSS-boenden och dem var 

nyfikna på att få reda på förekomsten av muskuloskeletala symptom hos sin personal. 

Förhoppningsvis finns samma engagemang när det kommer till att arbeta hälsofrämjande för 

att lindra och förebygga muskuloskeletala symptom inom företag, kommuner och landsting.  

Flera tidigare studier inom områdena muskuloskeletal hälsa, fysisk aktivitet, och ergonomi 

på arbetsplatsen hittades och kunde användas som underlag för denna studie. Trots detta är 

muskuloskeletala symptom fortfarande ett stort problem som orsakar besvär för många 

människor inom vårdyrket. Förslag på framtida forskning är att ta fram hälsofrämjande och 

förebyggande åtgärdsprogram om hur arbetsplatser kan arbeta rent praktiskt för att 

förebygga muskuloskeletala symptom. Andra förslag på framtida forskning är att undersöka 

vilka hjälpmedel som kan minska belastning på kroppen vid bland annat personförflyttningar 

samt forskning kring hur många som har relevant utbildning i hur de ergonomiska 

hjälpmedlen som finns på arbetsplatsen fungerar och används.  
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BILAGA A; MISSIVBREV  

 

 

Missivbrev 

 
Hej! 

Mitt namn är Marcus Westberg och jag studerar sista terminen på folkhälsoprogrammet vid 

Mälardalens högskola i Västerås. Som en del av kandidatuppsatsen genomförs en enkätstudie för att 

samla in data. Syftet med studien är att undersöka förekomsten av muskuloskeletala symptom samt 

om det finns ett samband mellan fysisk aktivitet, ergonomi och muskuloskeletala symptom bland 

personal på LSS-boenden i Västmanland. Muskuloskeletala symptom i denna studie innefattar värk i 

nacke, axlar och rygg.  

Enkäten delas ut till personal på olika LSS-boenden i Västmanland. Er arbetsplats är målgruppen för 

studien och därför har Ni blivit utvalda för att delta i undersökningen. 

För att få bästa möjliga förutsättningar att analysera enkäternas svar är Er medverkan viktig, men 

givetvis är det frivilligt att besvara enkäten och Ni kan närsomhelst avbryta ert deltagande i studien. 

Era svar behandlas med konfidentialitet och kommer inte kunna förknippas till någon specifik individ. 

Endast jag och min handledare har tillgång till de besvarade enkäterna och insamlade data kommer 

bara användas för studiens ändamål. När studien är färdigställd kommer enkäterna att kasseras. 

Enkäten omfattar totalt 13 frågor och tar cirka 5–10 minuter att fylla i. Studien kommer att 

presenteras i form av ett examensarbete samt publiceras på DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 

Förhoppningen är att denna studie kan bidra till en bättre bild över muskuloskeletal ohälsa bland 

personal inom vården samt öka kunskapen om hur dessa problem kan förebyggas. 

 

Tack för din medverkan! 

Marcus Westberg 

Vid frågor eller synpunkter, kontakta mig via mail eller telefon: 

mwg15001@student.mdh.se eller 076–2913483 
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BILAGA B; ENKÄT 

 

 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilken könstillhörighet har du? 

      Man 

      Kvinna 

      Annat 

 

2. Vilken ålder har du? 

  ________ år 

 

Frågor om din hälsa 

3. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?  

      Mycket bra 

      Bra 

      Någorlunda 

      Dåligt 

      Mycket dåligt  

 

 

4. Har du något/några av följande besvär eller symptom?  

a) Värk i skuldror, nacke eller axlar? 

      Nej 

      Ja, lätta besvär 

      Ja, svåra besvär 

b) Ryggsmärtor eller ryggvärk? 

      Nej 

      Ja, lätta besvär 

      Ja, svåra besvär     
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5. Hur ofta har du under de senaste 6 månaderna haft ont i nacke, axlar eller rygg?  

      Sällan eller aldrig 

      Ungefär 1 gång i månaden 

      Ungefär 1 gång i veckan 

      Mer än 1 gång i veckan 

      I stort sett varje dag 

 

Frågor om fysisk aktivitet 

6. Hur ofta brukar du träna på din fritid så att du blir andfådd eller svettas?  

      Varje dag 

      4–6 gånger i veckan 

      2–3 gånger i veckan 

      1 gång i veckan 

      1 gång i månaden 

      Mindre än 1 gång i månaden 

      Aldrig 

 

7. Hur många timmar i veckan brukar du träna på din fritid så att du blir andfådd eller svettas?  

      7 timmar eller mer  

      Ca 4–6 timmar 

      Ca 2–3 timmar 

      Ca 1 timme 

      Ca 30 minuter 

      Ingen 

 

8. Hur ofta brukar du träna muskelgrupper som involverar nacke, axlar eller rygg?  

      Flera gånger i veckan 

      1 gång i veckan 

      1 gång i månaden 

      Mindre än 1 gång i månaden 

      Aldrig 
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9. Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden under de senaste 12 månaderna?  

Om din aktivitet varierar mellan t.ex. sommar och vinter, så försök att ta ett genomsnitt. Obs! Kryssa 

endast i ett alternativ. 

      Stillasittande fritid 

Du ägnar dig mest åt läsning, TV, dator, bio eller annan stillasittande sysselsättning på fritiden. Du 

promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt mindre än 2 timmar i veckan. 

      Måttlig motion på fritiden 

Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt under minst 2 timmar i veckan oftast utan att 

svettas. I detta inräknas också promenad eller cykling till och från arbetet, övriga promenader, 

ordinärt trädgårdsarbete, fiske, bordtennis, bowling. 

      Måttlig, regelbunden motion på fritiden 

Du motionerar regelbundet 1–2 gånger per vecka minst 30 minuter per gång med löpning, simning, 

tennis, badminton eller annan aktivitet som gör att du svettas. 

      Regelbunden motion och träning 

Du ägnar dig åt t.ex. löpning, simning, tennis, badminton, motionsgymnastik eller liknande vid i 

genomsnitt minst 3 tillfällen per vecka. Vartdera tillfället varar minst 30 minuter per gång. 

 

Frågor om ergonomi 

10. Förekommer låsta eller obekväma arbetsställningar eller arbetsrörelser på arbetsplatsen? 

      Nej, aldrig 

      Ja, några gånger i månaden 

      Ja, några gånger i veckan 

      Ja, varje dag 

 

11. Förekommer manuella, tunga lyft på arbetsplatsen? 

      Nej, aldrig 

      Ja, några gånger i månaden 

      Ja, några gånger i veckan 

      Ja, varje dag 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

12. Anser du att det finns tillräckligt med hjälpmedel på arbetsplatsen för att minimera belastning 

på nacke, axlar och rygg? 

      Alltid 

      Oftast 

      Sällan 

      Aldrig 

      Vet ej 

 

13. I vilken utsträckning använder du de hjälpmedel som finns på arbetsplatsen för att minska 

belastning på nacke, axlar och rygg? 

      Alltid 

      Oftast 

      Sällan 

      Aldrig 

      Vet ej 
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