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SAMMANFATTNING 
Ländryggsbesvär är generellt vanligt förekommande i befolkningen och samhällsekonomiskt 
kostsamt. Riskfaktorer för ländryggsbesvär beskrivs vara flerdimensionella, där nämns främst 
arbetsrelaterade och psykosociala faktorer. Poliser är en yrkesgrupp där arbetssjukdomar 
rapporteras vanligt förekommande oavsett kön. Trots det är polisers arbetssituation dåligt 
utforskad. Syftet med studien är att kartlägga upplevt hälsotillstånd och arbetssituation bland 
utryckningspoliser med fokus på ländryggsbesvär, som underlag för preventiva åtgärder. 
Metoden bestod av en tvärsnittsstudie i form av en omfattande enkätundersökning. Urvalet 
inom polisens utryckningsenhet i Västerås var totalt. Så många som 60 % angav 
arbetsrelaterade ländryggsbesvär, en större del med besvär var män och förekomst av tunga 
lyft var vanligare bland svarande med besvär. Personer med ländryggsbesvär tog i mindre 
utsträckning pauser, kände sig stressade på arbetet och besvärades oftare av kroppslig värk. 
Deltagarna själva kopplade sina ländryggsbesvär till dåligt utformad arbetsutrustning, dålig 
sittställning i yrkesfordonen och till fysiska ingripanden. Av litteraturen beskrivna riskfaktorer 
för ländryggsbesvär var vanligt förekommande inom enheten. Där nämns ogynnsamma 
arbetsställningar och arbetsmoment samt psykosociala faktorer i form av hög 
arbetsbelastning, lågt stöd från arbetsledning och låg möjlighet att påverka sin arbetssituation.  
Slutsats: För att förbättra arbetsmiljön för utryckningspoliser bör åtgärder inriktas mot 
belastningsergonomiska- och psykosociala faktorer i arbetet samt utformning av utrustning 
och arbetsfordon utifrån ergonomi och säkerhet.      
  
Nyckelord: 
Arbetsbelastning, arbetssjukdomar, ländryggssmärta, polis, yrkesmässig exponering  
 
 
ABSTRACT 
Low back pain is a common disorder which causes high economic costs for the society. Risk 
factors for back pain are described as multidimensional, including both work related and 
psychosocial factors. Police-officers belong to an occupational group were work related 
diseases are frequently reported, irrespective of gender. The work situation for these officers 
however is poorly covered by targeted research. The purpose of this study is to survey the 
health- and work situation among police-officers with the focus on low back pain. The hope is 
that the results can be used as a base for preventive interventions. A cross sectional design 
with an extensive survey was used for the study. The selection was total within the unit of 
patrolling police officers in Västerås. As many as 60 % reported low back pain, with an 
overrepresentation among men. Heavy lifting was more common among those with low back 
pain. Those reporting low back pain more rarely took breaks during the work day, they felt 
more stressed at work and were more often troubled with physical pain. The study participants 
linked their back problems to badly designed work equipment, badly adjusted vehicles and to 
physical interventions. Risk factors for low back pain, described by the literature, were 
common within the unit. Especially, work tasks involving unfavorable movements and body 
positions were singled out. Among psychosocial factors, low social support from management 
and low ability to influence the work situation were associated with low back pain.     
Conclusion: To improve the work environment for patrolling police-officers, measures should 
be focused on load and strain ergonomics, psychosocial factors as well as to develop 
equipment and vehicles more on the basis of ergonomics and safety measures.   
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1. INLEDNING 
 

Den mänskliga kroppen och dess förmåga till rörelse är fascinerande. Som sjukgymnast 

erhålls möjligheten att hjälpa människor att återfå sin normala fysiska funktion, främja hälsa, 

välmående och rörelseglädje. Det finns idag begränsad forskning om polisers arbetsmiljö 

relaterad till arbetssjukdomar. Särskilt poliser inom yttre tjänst är en yrkeskategori som under 

arbetet utsätts för stora fysiska och psykiska påfrestningar. Då ländryggsbesvär generellt är 

vanligt förekommande, ofta ihållande, begränsande för individens vardag samt 

samhällsekonomiskt kostsamt är det motiverat att undersöka ämnet närmare. 

Majoriteten av Sveriges befolkning är i arbetsför ålder och arbetet utgör största delen av vår 

vakna tid. För sjukgymnaster är det därför av stor vikt att kartlägga och ha kunskap om 

arbetsrelaterade faktorer som ökar risken för muskuloskeletala besvär. Kunskapen är viktig 

för att skapa förebyggande åtgärder inriktade på att eliminera riskfaktorer och på så sätt tidigt 

minska uppkomsten av kroppsliga besvär. Ytterligare är kunskapen ett viktigt underlag för att 

styrka förändringar på arbetsplatser. Min förhoppning är att jag genom denna studie ska 

lyckas inspirera och motivera preventiva insatser för en hälsosammare och bättre fungerande 

arbetsmiljö för poliser som arbetar inom yttre tjänst. 

2. BAKGRUND 
 

2.1 Förekommande definitioner och begrepp 

Arbetsskada benämns i texten som en skada eller sjukdom som personen ådragit sig vid en 

olycka i arbetet.  

Arbetssjukdom benämns i texten som en skada eller sjukdom som personen ådragit sig genom 

annan skadlig inverkan på arbetet än olycksfall. Sådan skadlig inverkan kan vara t.ex. 

exponering för kemiska ämnen, ensidiga rörelser eller fysiskt och psykiskt påfrestande 

förhållanden i arbetet. 

Yttre tjänst/utryckningsenheten benämns i texten som den enhet inom polisen som arbetar 

med utryckningsverksamhet. Detta innebär uniformerad tjänst där händelser direkt styr 

verksamheten. Inräknade arbetsuppgifter är bland annat att åka på larm t.ex. överfalls- och 

inbrottslarm, att arbeta förebyggande mot våld, missbruk och trafikbrott, att ingripa vid t.ex. 

trafikolyckor och ta upp anmälningar i samband med brott.   
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2.2 Ländryggsbesvär, dess förekomst, symptom och preventiva åtgärder 

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2000), är ryggbesvär mycket 

vanligt förekommande. I en total population drabbas upp till 80 % någon gång under en 

livstid (SBU, 2000; Hansson & Westerholm, 2001). Punktprevalensen i Sverige vid 54 års 

ålder var 12 % (Hansson & Westerholm, 2001). Ryggsmärta är sällan symtom på allvarlig 

medicinsk sjukdom och orsaker till smärtan är idag inte helt klarlagda (SBU, 2000). Enligt 

Waddell (2004) får endast ca 15 % av patienterna med ryggvärk en definitiv diagnos.  

De kliniska fynd som erhålls kan vara missvisande. SBU (2000) beskriver att varannan person 

mellan 30-50 år har diskbråck som ej varit eller inom den närmaste framtiden kommer att bli 

symptomgivande. Vidare beskrivs att magnetkameraundersökning (MRI- Magnetic 

Resonance Imaging) normalt uppvisar en rad abnormiteter utan att patienten angivit några 

symptom (SBU, 2000). Då de flesta vävnaderna i ryggen har smärtnervfibrer diskuteras att de 

också alla hypotetiskt sett skulle kunna vara orsak till smärtan (Hansson & Westerholm, 

2001). Symptom för ländryggsbesvär sammanfattas till att bestå av värk förlagd någonstans 

mellan nedersta revbenen och glutealvecken, utstrålande smärta mot fram eller baksida lår 

samt påverkad känsel och motorik i de lumbosacrala nervernas utbredningsområde (Hansson 

& Westerholm, 2001).  

Till kända diagnoser för ryggvärk hör bland annat symptomgivande diskbråck, där diskens 

inre kärna tränger ut mot diskens yttre delar och trycker på nervrötterna i spinalkanalen. 

Spinal stenos som innebär en förträngning och komprimering av spinalkanalen. Spondylolistes 

som innebär en defekt av kotbågen som möjliggör en parallell glidning av kotkroppen framåt. 

Uttalad instabilitet som möjliggör en glidning av kotan framåt eller bakåt. Övrigt nämns 

uttalad diskdegeneration, inflammatoriska ryggsjukdomar, frakturer, benskörhetsfrakturer i 

form av kotkompressioner och primär tumör eller metastasering av tumör. Trots 

förekommande diagnoser anses ändå 90-95% av alla akuta ländryggsbesvär vara ospecifika, 

dvs. att ingen diagnos kan sättas (Hansson & Westerholm, 2001).  

 

Vad gäller preventiva åtgärder beskriver SBU (2000), svårigheterna med att utvärdera 

effekten av dessa pga. bristfällig forskning. Av de utvärderade preventiva åtgärderna tycks 

enbart kontinuerlig fysisk träning ge en positiv effekt mot ländryggsbesvär (SBU, 2000). För 

att förhindra arbetsrelaterade besvär uppmuntras förändringar på arbetsplatsen för att begränsa 

eller helt avlägsna hälsofarliga och onödigt belastande faktorer (Arbetsskyddarstyrelsen 

[AFS], 1998). I arbetsskyddarstyrelsens anvisningar belyses också arbetsgivarens skyldigheter 
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att förhindra för kroppen ogynnsamma och skadliga arbetsställningar och rörelser, att ge 

arbetstagarna möjlighet att påverka planering och genomförande av sitt arbete samt att 

tillgodose med hjälpmedel och kunskap för att arbeta förebyggande mot arbetsrelaterade 

besvär (AFS, 1998).  

 

2.3 Samhällsekonomiska kostnader och statistik angående arbetsrelaterade besvär 

Den totala samhällsekonomiska kostnaden i Sverige för ryggbesvär var, år 1995 ca 29,4 

miljarder kronor varav majoriteten (27 miljarder) gick till sjukskrivningar och 

förtidspensioner (SBU, 2000). I arbetsmiljöstatistikrapporten, arbetsskador 2007 preliminära 

uppgifter (Arbetsmiljöverket [AV], 2008), rapporterades flest anmälda arbetssjukdomsfall 

2007 per 1000 förvärvsarbetare, vid näringsgrenar med minst 3000 sysselsatta. Kvinnor inom 

försvar, brandskydd, polis och rättsväsende kom där på andra plats medan män inom samma 

yrkesgrupper kom på tredje plats. När det gäller flest anmälda arbetssjukdomar orsakade av 

organisatoriska eller sociala skäl, kom nämnda yrkesgrupper på första plats bland både 

kvinnor och män. Som orsak till anmälda arbetssjukdomar inom gruppen dominerade 

belastningsfaktorer och organisatoriska/sociala faktorer med 169 respektive 164 totala 

anmälningar år 2007. Fördelningen mellan män och kvinnor var snarlik. Totalt sett hade 

männen något fler anmälningar än kvinnorna (AV, 2008).  

 

Vidare rapporterar samma källa att kvinnor inom nämnda yrkesgrupper, kom på 13:e plats 

vad gäller flest antal anmälda arbetsolycksfall. Männen kom på 17:e plats med ett större totalt 

antal anmälningar per 1000 förvärvsarbetare jämfört med kvinnorna i samma grupp. För 

yrkesgrupperna rapporterades 2007 totalt 692 arbetsolyckor och 514 arbetssjukdomsfall. 

Dominerande orsaker till arbetsolycksfallen var rörelse med belastning (fysisk ansträngning 

utöver det normala eller plötslig fysisk ansträngning vid t.ex. snedtramp) med 196 

anmälningar följt av förlorad kontroll (över maskin, verktyg, transportfordon) med 148 

anmälningar, våld, angrepp och hot med 130 anmälningar och fall av person med 125 

anmälningar. Av arbetsolyckorna stod männen totalt sett för 512 anmälningar medan 

kvinnorna stod för 180 anmälningar (AV, 2008). Bland poliser enskilt, 2007, var det totala 

antalet anmälda arbetssjukdomar 201 och det totala antalet anmälda arbetsolyckor 265. 

Vanligaste orsaken till rapporterade arbetssjukdomar var organisatoriska och sociala faktorer 

med 77 anmälningar, följt av belastningsfaktorer och kemiska eller biologiska ämnen med 55 
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respektive 38 anmälningar. Orsaker till arbetsolyckor var bland annat rörelse med belastning 

och fall av person med 68 respektive 35 anmälningar (AV, 2008).   

 

I arbetsmiljöverkets rapport, statistik om belastningsergonomi (AV, 2007), rapporteras att 

bland anmälda belastningsolyckor (skada vid rörelse som inneburit en fysisk ansträngning 

utöver det normala), bland manliga poliser var besvär från höft/knä/ben/fot vanligast med 65 

% följt av ryggbesvär med 22 %. Bidragande faktorer till olyckorna var människor med 16 %, 

golv/underlag med 14 % följt av idrottsredskap, mark/terräng och diken/brunnar i beskriven 

följd. I arbetsmiljöundersökningen beskrev 16 % av de tillfrågade poliserna att de instämmer 

helt eller delvis att arbetet har påfrestande arbetsställningar, 7 % uppgav att arbetet innebär 

påfrestande ensidiga arbetsrörelser, 12 % ansåg att arbetet var påfrestande tungt (AV, 2007).  

 

2.4 Riskfaktorer för ländryggsbesvär 

Ländryggsbesvär kan orsakas av många olika faktorer såsom individ-, omgivnings- och 

psykosociala faktorer (Waddell, 2004). Tungt fysiskt arbete och dålig arbetsmiljö under en 

längre tid är starkt kopplat till en ökad förekomst av ländryggsbesvär. Tunga lyft, böjda och 

vridna arbetsställningar samt arbete på skakiga underlag (t.ex. bilkörning) är exempel på dålig 

arbetsmiljö (SBU, 2000).  

Hoogendoorn, van Poppel, Bongers, Koes och Bouter (1999), fann i sin review artikel, 

moderat evidens för att lyft och förflyttning av patienter samt att utföra tungt fysiskt arbete 

var riskfaktorer för ryggbesvär. Stark evidens styrker även att manuell hantering såsom att 

lyfta, flytta, bära, hålla föremål, arbeta i böjd och vriden arbetsställning och att utsättas för 

helkroppsvibration på arbetet, är en ökad risk för ryggbesvär. Ingen evidens erhölls för sport- 

eller fritidsaktiviteter, stående, gående och sittande pga. otillräckliga eller motsägande studier 

(Hoogendoorn et al., 1999). Moderat evidens visade att arbete med bålen i böjd och vriden 

arbetsställning samt att arbete med lyft var en ökad risk för ländryggsbesvär och sjukfrånvaro 

till följd av detta (Hoogendoorn et al., 2002; Hoogendoorn, Bongers et al., 2000). 

Arbetsställning med bålen extremt framåtböjd samt att utföra lyft över 25 kg mer än 15 

ggr/dag tycktes vara särskilt stor risk för att utveckla ryggbesvär (Hoogendoorn, Bongers et 

al., 2000).       

Enligt SBU:s rapport (2000) skulle rökning eventuellt kunna öka risken för ländryggsbesvär. 

Det finns dock andra studier som inte kunnat belägga detta samband (Gyi & Porter, 1998; Gyi 
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& Porter, 2002 ). SBU, (2000), beskriver vidare att den starkaste indikatorn för framtida 

ländryggsbesvär tycks vara tidigare förekomst av ryggsmärta. Psykosociala och psykologiska 

faktorer har stark evidens som bidragande faktor till rygg- och nackbesvär. Dit räknas låg 

arbetstillfredställelse, låg grad av inflytande över sin situation, dåligt socialt stöd, stress, oro, 

arbetskrav, tidspress och monotoni i arbetet. Svagare riskfaktorer var övervikt och inaktivitet 

(SBU, 2000). Hoogendoorn, van Poppel, Bongers, Koes och Bouter (2000) fann stark evidens 

för att psykosociala faktorer som lågt socialt stöd på arbetsplatsen och låg 

arbetstillfredställelse var riskfaktorer för ryggbesvär. Otillräcklig eller motsägande evidens 

hittades för hög arbetstakt, höga kvalitativa krav, låg kontroll på arbetet och psykosociala 

faktorer i privatlivet. Studien menar att det finns evidens för psykosociala faktorer som risk 

för ryggbesvär men att enskilda separata faktorer ej är helt kartlagda (Hoogendoorn, van 

Poppel et al., 2000).  

Brist på stöd från medarbetare och överordnade anses kunna vara en bidragande faktor till 

förekomst av ländryggsbesvär (Hoogendoorn et al., 2001; Hoogendoorn et al., 2002). Det 

finns även indikationer på att höga kvantitativa och motstridiga krav kan vara en riskfaktor 

(Hoogendoorn et al., 2001). I en sammanställning av kriterier för arbetsrelaterade 

ländryggsbesvär benämns följande faktorer ha belägg som ökad risk för besvär: Manuell 

hantering, helkroppsvibration, böjd eller vriden rygg, fysiskt tungt arbete, låg 

arbetstillfredställelse, monotont arbete med brist på utvecklingsmöjlighet samt ålder. 

Motsägande belägg fanns för: statisk arbetsställning, repetitiva rörelser, mental stress, högt 

arbetstempo och tidspress, brist på socialt stöd, osjälvständigt arbete, känslomässigt 

ansträngande arbete, kön, rökning, tidigare skador. Faktorer som inte kunde beläggas vara en 

ökad risk för ländryggsbesvär var bland annat fysiska aktiviteter, vikt, längd, sittande, 

stående, gående (Kindenberg & Mortimer, 2005).  

 

2.5 Helkroppsvibration 

Bland yrkesrelaterade riskfaktorer är bilkörning i yrket en välkänd faktor för ländryggsbesvär 

(Porter, 1999; Gyi & Porter, 2002; Hansson & Westerholm, 2001). Detta anses bero på 

helkroppsvibration, vibration som fortplantar sig från omgivningen till kroppen i sittande eller 

stående, där yrkesförare tillhör en utsatt grupp (Porter, 1999; Bernard, 1997). Bilkörning kan 

förutom helkroppsvibration involvera en statisk och felaktig sittställning, avsaknad av 

svankstöd samt användning av benen vilket kräver ett ökat arbete för ryggens muskulatur 
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(Waddell, 2004). Forskning har visat samband mellan att utsättas för helkroppsvibration under 

lång tid och degeneration i ryggen (Bovenzi & Hulshof, 1999).  

 

Hansson, Magnusson och Broman fann i sin studie (1991), en snabbare uttröttning av stora 

ryggmuskeln vid vibration i sittande jämfört med sittande utan vibration. Vid uttröttning av 

muskulaturen diskuteras att den stabiliserande funktionen av muskulaturen försämras och 

lämnar ryggens strukturer i ett mer utsatt läge. Uttröttningen föreslås bero på minskad 

borttransport av metaboliter tack vare ett minskat blodflöde till följd av vibrationen. Detta 

skulle ske genom direkt sammandragning av blodkärlen pga. vibration eller genom ett ökat 

intramuskulärt tryck pga. muskelarbete som orsakar vasokonstriktion (Hansson et al., 1991).  

Syreupptaget ökade när man undersökte sittande i vriden ställning och sittande utsatt för 

vibration jämfört med vanligt sittande ställning. Kombinationen av vriden ställning och 

vibration ökade markant syreupptaget jämfört med de enskilda faktorerna separat 

(Magnusson, Pope, Lindell, Svensson & Andersson, 1987). Under statiskt sittande utsatt för 

vibration minskar den totala spinala höjden med 70 % mer än vid enbart statiskt sittande 

(Magnusson, Almqvist, Broman & Hansson, 1992). Utan vibration var den totala spinala 

höjdminskningen större vid sittande utan ryggstöd än vid sittande med ryggstöd (Magnusson, 

Hansson & Pope, 1994). I en sammanställning av artiklar av Lis, Black, Korn & Nordin, 

(2007), som undersökte sittande relaterat till ländryggsbesvär fann man att sittande i sig inte 

var någon riskfaktor för ländryggssmärta. Kombinerades sittandet med vibrationer eller 

felaktig sittställning ökade risken. En studie visade starka samband mellan sittande i felaktig 

ställning, helkroppsvibration och förekomsten av ländryggsbesvär. Durationen man utsätts för 

vibrationer vid sittande ansågs vara viktigare än storleken (Lis et al., 2007). Magnusson, 

Pope, Wilder och Hansson (1995) påpekar att tyngre aktiviteter ej rekommenderas i 

omedelbar anslutning till exponering för helkroppsvibration pga. den muskeluttröttning och 

diskkompression det medför. Ryggen anses då försättas i ett sämre läge att klara belastningen. 

 

2.6 Tidigare studier på poliser 

Enbart ett fåtal studier på poliser med arbetsrelaterade fysiska besvär har hittats, samtliga 

utländska. Att poliser är utsatta för ländryggsbesvär tros bero på flera bidragande faktorer. 

Bland annat att poliserna ofta är storvuxna män med utrustning som gör sittställningen i bil 

svår att justera optimalt, hastiga accelerationer och inbromsningar i bilkörningen samt att det 
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ofta följs av tunga lyft och snabba rusher (Gyi & Porter, 1998). I sin tvärsnittsstudie fann Gyi 

& Porter, (1998) ett signifikant positivt samband mellan förekomsten av självrapporterade 

ländryggsbesvär och att köra bil i tjänsten. Detta gick i linje med en ytterligare tvärsnittstudie 

där besvär från ländrygg var signifikant högre vid ökad mängd bilkörning. Förare till bilar 

med större möjlighet att justera sittställning rapporterade mindre sjukfrånvaro och besvär (Gyi 

& Porter, 2002). För rökning, BMI, ålder, medverkan i högrisksporter och förekomsten av 

ländryggsbesvär hittades inget samband (Gyi & Porter, 1998). Att tidigare skadat ryggen i en 

olycka ansågs vara en prediktor för framtida ländryggsbesvär (Gyi & Porter, 1998; Gyi & 

Porter, 2002).    

I Aasas avhandling (2005), om den svenska ambulanspersonalens arbetsmiljö, nämns 

självskattade fysiska krav i arbetet i samband med begränsning i aktivitet till följd av 

ländryggsbesvär hos både män och kvinnor. För kvinnor var fysiska krav även en riskfaktor 

för aktivitetsbegränsning till följd av besvär från nacke och axlar. Vidare beskrivs att 

psykologiska krav i arbetet och lågt socialt stöd var separat bidragande faktorer till 

aktivitetsbegränsning till följd av ländryggsbesvär bland männen.  

 

2.7 Beskrivning av polisers arbetssituation inom yttre tjänst i Västerås  

Poliser i yttre tjänst har ett tungt belastande arbete både fysiskt och psykiskt. En arbetsdag 

innebär ca 12-15 kg tung utrustning inkluderande bälte med tillhörande utrustning, radio, 

vapen, skyddsväst och uniform. Arbetskläderna gör det svårt att justera för värme och kyla då 

yrket kräver att samma utrustning används inne som ute. Ett arbetspass består av många 

timmars bilkörning, ibland kan en arbetsdag gå utan rast eller med enbart korta pauser. 

Relativt ofta förekommer snabba ingripande från stillasittande i bil till hög ansträngning i 

form av lyft och löpning. Poliserna arbetar vanligtvis parvis per arbetsfordon. För transport av 

omhändertagna personer måste en polis sitta bak med en person som relativt ofta är våldsam. 

För att omhänderta våldsamma personer eller personer som inte kan eller vill gå självständigt 

finns i nuläget inga lyfthjälpmedel att tillgå. Dessa personer bäres i och ur bilen samt till 

arrestlokalen. Lyft förekommer dagligen med den utrustningsbag som bäres till och från 

utryckningsfordonen. Lyft förekommer även vid beslagtagna föremål.     

Arbetet omfattar i Västerås, dagar, kvällar och nätter i ett sex veckors rullande schema. Passen 

är som längst 11 timmar exklusive övertid. Ledigt mellan arbetspassen är som regel minst åtta 

timmar. I en arbetsperiod förekommer ibland både arbete dag, natt och kväll inom en 
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tvådagarsperiod. Det förekommer relativt ofta övertid samt att poliserna ibland blir 

inkommenderade eller får förskjuten arbetstid. Arbetet som polis inom yttre tjänst innehåller 

varierande arbetsuppgifter, det är god gemenskap mellan medarbetarna och arbetet är 

utmanande och kräver kompetens. Arbetet är fysiskt med möjlighet att arbeta utomhus, träffa 

människor och hjälpa till att lösa problem (Intervju vid polisen i Västerås, personlig 

kommunikation, 1 oktober, 2008).  

 

2.8 Problemformulering 

Poliser har en krävande arbetsmiljö och arbetsolyckor och arbetssjukdomar är vanligt 

förekommande (AV, 2008). Däremot saknas forskning om svenska polisers fysiska hälsa och 

arbetsmiljö. Det är därför av intresse att kartlägga polisers upplevda hälsa och arbetssituation i 

relation till självrapporterade kroppsliga besvär som underlag för framtida preventiva 

åtgärder.  

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet är att kartlägga upplevt hälsotillstånd och arbetssituation med fokus på förekomsten av 

ländryggsbesvär inom polisens utryckningsenhet i Västerås, som underlag för framtida 

preventiva åtgärder.   

I. Vilka självrapporterade arbetssjukdomar och arbetsskador är vanligast 

förekommande inom enheten? 

II. Vilka enskilda faktorer rörande individ, arbetsmiljö och psykosociala faktorer kan 

särskilt väl relateras till självrapporterad förekomst av ländryggsbesvär?     

III. I vilken utsträckning anmäls ländryggsbesvär som arbetssjukdom inom enheten? 

IV. Vilka kopplingar upplever deltagarna själva mellan arbetsrelaterade faktorer och 

upplevda besvär? 
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4. METOD OCH MATERIAL 
 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Studien är en deskriptiv tvärsnittsstudie vars metod valts för att ge en övergripande bild av 

studieobjektet då kunskapsläget idag är dåligt kartlagt. Metoden var befogad då den uppfyller 

studiens syfte, att kartlägga av deltagarna upplevda företeelser i form av en allmän 

beskrivning samt en beskrivning av skillnader och samband (Domholdt, 2000). En enkätstudie 

valdes då tidsram och budget var begränsad samt för att nå ett stort antal deltagare. Som 

underlag till den enkät som utformades användes, efter godkännande av författaren, Ulrika 

Aasas enkät som använts i hennes avhandling (Aasa, 2005). Enkäten har använts i stort med 

vissa anpassningar för att passa polisers arbetssituation. Majoriteten av frågorna är använda i 

tidigare likande studier (Aasa, 2005). Frågor för att kartlägga arbetsrelaterade besvär baserade 

på, Nordic musculoskeletal questionnaire, (NMQ), var valida och reliabla och anses 

acceptabla som screeningverktyg (Corlett & Wilson, 1990; Crawford, 2007). NMQ har även 

använts i ett flertal likande studier (Aasa, 2005; Hoogendoorn, Bongers et al., 2000; Gyi & 

Porter, 1998; Gyi & Porter, 2002). Formuläret testades inte på en pilotgrupp före utlämnandet 

som planerats, detta pga. tidsbrist. Enkäterna var konstruerade att täcka in individbaserade, 

arbetsrelaterade och psykosociala faktorer samt förekommande arbetsställningar och 

arbetsmoment. Ytterligare omfattade enkäten förekommande besvär, upplevda samband 

mellan faktorer i arbetet och besvär samt förslag till preventiva åtgärder.  

Individfaktorer kartlades med frågor om längd, vikt, tjänsteår, kön, ålder, träningsgrad per 

vecka, rökning mm. Arbetsmiljörelaterade faktorer beskrevs genom frågor om typ av 

arbetsutrustning och fordon, förekommande arbetsmoment, arbetsställningar, upplevd 

arbetsmiljö mm. Psykosociala faktorer utforskades med frågor rörande trivsel på arbetet, 

socialt stöd från arbetskamrater, familj och vänner, möjlighet att påverka sin arbetssituation, 

upplevd stress, stöd och förståelse från arbetsledning mm. (bilaga 1). 

 

4.2 Material 

Urvalet bestod av poliser i samtliga turlag (arbetslag) vid utryckningsenheten i Västerås, där 

civilt anställda och poliser som inte rutinmässigt ingår i utryckningar exkluderades. Personer 

som tillhörde turlagen men som tillfälligt bytt tjänst eller inte var i arbete av någon anledning 

inkluderades i studien. För att titta på den specifika gruppen i sin helhet var urvalet inom 
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enheten totalt. Ingen hänsyn har tagits till varken ålder, kön eller liknande faktorer. För att 

begränsa studien valdes att fokusera på ländryggsbesvär då det upplevts vara vanligt 

förekommande inom denna yrkesgrupp. Det totala antalet tillfrågade var 96 personer, 27 var 

kvinnor och 69 var män. Utryckningsenheten valdes på grund av de speciella 

arbetsförhållanden som är unika för enheten. Femtiotvå personer deltog i studien, 37 var män 

och var 15 kvinnor. Det totala bortfallet bestod av 44 personer där 12 var kvinnor och 32 var 

män. Ålder, övriga faktorer och orsak till avbrutet deltagande var oklart.  

 

4.3 Procedur 

Efter att information erhållits om polisers arbetsmiljö och att ländryggsbesvär verkar vara 

vanligt förekommande inom yrkesgruppen bestämdes ämnet och inriktningen. Deltagarna 

rekryterades av författaren via kontakter inom polisen i Västerås varefter godkännande att 

utföra studien erhölls. En enkät framställdes baserad på tidigare använda frågor och 

anpassades till arbetssituationen för poliser i yttre tjänst. Innan enkäten lämnades ut 

korrekturlästes den av en person väl insatt i ämnet varefter vissa korrigeringar utfördes. 

Genom en kontakt på polisens humanrelationsavdelning i Västerås delades enkäterna och 

tillhörande missivbrev ut i ett medföljande kuvert. Via yttre befäl och vakthavande tilldelades 

de olika turlagen enkäterna under deras utsättningar. Utdelningen pågick under en veckas tid 

med start den 15/12, 2008. Deltagarna ombads att lämna enkäterna i ett förslutet kuvert i en 

kartong i utsättningsrummet. Till personer som tillfälligt var förflyttade till annan enhet eller 

var hemma av någon anledning skickades enkäterna separat via intern- eller extern post. För 

insamling av dessa enkäter ansvarade kontaktpersonen på humanrelationsavdelningen. 

Kartongen med enkäter tömdes av författaren med jämna mellanrum. Ett sista datum för 

inlämning av samtliga enkäter sattes till fredagen den 9/1 2009 kl. 15.00. Inget system fanns 

för att kontrollera att samtliga deltagare erbjudits att delta i studien.   

 

4.4 Data analys 

För behandling av kvantitativ data från slutna frågor användes statistikprogrammet SPSS, 

(Statistical Packages for Social Sciences 16.0), där frekvenser och samband analyserades. 

Medelvärde (M), standardavvikelse (Sd) prevalens (%) och antal (n) användes för deskriptiv 

statistik. Information som t.ex. ålder och längd delades in i lämpliga intervall. Där så befanns 

lämpligt gjordes indelningarna dikotomt utifrån medianvärdet. Chi-square test användes för 
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att pröva signifikansen i olika samband. Signifikansnivån p<0,05 valdes som gräns för 

skillnader mellan grupper där samband analyserades. De beskrivna förfarandena är relevanta 

då de är vanliga i liknande studier (Aasa, 2005). En systematisk genomgång gjordes för att 

ställa olika typer av besvär mot olika individbaserade, arbetsrelaterade och psykosociala 

faktorer. Även olika typer av besvär ställdes mot varandra för att undersöka eventuell 

samvarians. De öppna frågorna innehållsanalyserades för att plocka ut centrala delar där 

samstämmigheten i svaren kunde utläsas. Den för syftet centrala informationen sammanställas 

i en frekvenstabell medan de övriga svaren samt ett förtydligande av tabellen beskrevs i 

löpande text för intresserade läsare (bilaga 2). För flervalsfrågor med alternativen ofta, ibland, 

sällan och så gott som aldrig lades svarsalternativen ofta och ibland ihop samt alternativen 

sällan och aldrig. Detta för att kunna bearbeta dessa statistiskt trots studiens begränsade 

storlek. En annan anledning var att skillnaden mellan alternativen ibland kunde uppfattas som 

oklara av de svarande. Genom att lägga ihop alternativ utan klara gränser blev svaren 

tydligare i analysen.   

 

4.5 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som var relevanta för studien omfattade den personliga integriteten 

och anonymiteten. Med detta hänsynstagande utarbetades enkäten utifrån frågeställningar som 

var utformade att hålla individen anonym såväl vid insamlingen av data som vid 

färdiganalyserat material. Enkäten var frivillig, de tillfrågade deltagarna informerades om 

undersökningens syfte, tillvägagångssätt samt att de när som helst kunde avbryta deltagandet 

utan att behöva ange orsak till detta. Vidare förvarades de besvarade enkäterna i förslutna 

kuvert så att enbart författaren hanterade dessa. Anonymiteten var viktig ur det avseende att 

enkäten fullföljdes med så sanningsenliga svar som möjligt. Frågorna formades för att vara 

begripliga och neutrala för att inte påverka deltagarna på något sätt.    
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5. RESULTAT 

 

5.1 Sammanfattande uppgifter över deltagarna i studien  

Ingen av de svarande var rökare. I snitt har de arbetat 4 år, minst 1 månad och max 18 år. 

Nästan samtliga angav att de arbetat dessa år i följd. De svarande angav att de i snitt 

tillbringar 60 % av arbetspasset i bil som förare eller passagerare. Kvinnorna var yngre och 

hade färre arbetade år än männen (Tabell 1). Yngsta deltagaren var 24 år och den äldsta 40 år. 

Trettiotvå procent av männen och 60 % av kvinnorna konditionstränade mer än tre timmar per 

vecka. Fyrtiosex procent respektive 33 % styrketränade mer än tre timmar per vecka. Över 80 

% av både männen och kvinnorna tränade styrketräning och kondition minst en timme per 

vecka. Definitioner för träningsformerna finns beskrivna i enkäten (bilaga 1).  

 

Tabell 1. Sammanställda individfaktorer över deltagarna i studien  

 
Kvinnor  
n=15 

 
Män 
n= 37 

 
Totalt  
n=52  

Ålder (År) M (Sd) 30 (4) 33 (4) 32 (4) 

Längd (Meter) M (Sd) 1,70 (0,04) 1,83 (0,07) 1,79 (0,08) 

Vikt (kg) M (Sd) 67 (4) 88 (9) 82 (13) 

BMI M (Sd) 22 (1) 26 (2) 25 (2) 

Tjänsteår totalt M (Sd) 3 (2) 4 (5) 4 (4) 

*Vardagsmotion/vecka (minuter) (Sd) 630 (484) 390 (324)  460 (389) 

Konditionsträning/vecka (minuter) (Sd) 160 (77) 140 (113) 150 (103) 

Styrketräning/vecka (minuter) (Sd) 120 (76) 150 (109) 140 (101) 

*Bålstabilitetsträning/vecka (minuter) (Sd) 60 (44) 40 (44)  40 (44) 

*Rörlighetsträning/vecka (minuter) (Sd) 50 (29) 30 (24)  30 (27) 

Antal i ordinarie tjänst S 9  36 45 

Tid tillbringad i bil % av dagen M (Sd) 63 (16) 59 (12) 60 (13) 
Medelvärde M, Summa totalt S, Standarddeviation Sd 
* Endast 36 valida svar  
 

5.2 Utrustning och yrkesfordon 

Strax över hälften av de svarande bar västar som väger ca 4 kg. I stort sett samtliga använde 

ett nyare bälte i polyesterväv utdelat av arbetsgivaren. Majoriteten av de svarande använde 

midjehölster.  Fler män än kvinnor använde benhölster (Tabell 2).  
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Tabell 2. Antal svarande som bar olika typer av utrustning som regelmässigt används av 
poliser inom utryckningsenheten  
 Typ av utrustning 

 
Män 
n        %  

Kvinnor 
n        % 

Totalt 
n         % 

 Benhölster 14       38 1         7      15        29  
Hölster n= 52 Midjehölster 

Totalt 
23       62 
37       100 

14       93 
15       100 

37        71 
52        100 

 Nyare bälte utdelat av arbetsgivaren 37       100 13       87 50        96 
Bälte n= 52 Annat bälte 

Totalt 
0         0  
37       100 

2         13 
15       100 

2          4 
52        100 

 Job safety (äldre väst 4 kg) 15        41,5     4         27 19        37 
 Burgman (äldre väst 4 kg) 6          16,5 2         13 8          16 
Skyddsväst n=51 Mehler (nyare väst 2 kg) 9          25  9         60 18        35 
 Mehler (nyare väst, spanväst ca 1 kg) 5          14 0         0 5          10 
 Annan typ av väst 

Totalt 
1          3 
36 

0         0      
15       100 

1          2 
51        100 

 

 

5.3 Vanligast förekommande självrapporterade kroppsliga besvär  

 

Tabell 3. Totalt antal svarande som angivit någon form av kroppsliga besvär inom de senaste 
12 månaderna, till följd av olycka i arbetet samt till följd av arbetet men ej pga. olycksfall   

Kroppsdel 
 

 
Totalt antal med besvär 
någon gång under senaste 
12 månader 
n = 52 
 
Män     Kvinnor   Totalt 

 
Totalt antal med besvär till 
följd av olycka i nuvarande 
arbete 
n=49 
 
Män     Kvinnor   Totalt 

 
Totalt antal med besvär till 
följd av nuvarande arbete 
ej relaterat till olycksfall 
n= 49 
 
Män     Kvinnor    Totalt 

Nacke 23         7                30  3           0                3      8            4                12 

Axlar 14         6                20  4           0                4 4            5                 9 

Armbåge/ 
Handled/hand 

15         2                17 2           1                3 5            0                 5 

Bröstrygg 17         5                22  1           0                1 5            2                 7 

Ländrygg 27         6                33  4           0                4  20          7                 27 

Höfter 11         2                13  0           0                0 3            1                 4 

Knän 11         2                13  6           1                7  7            0                 7 

Fötter/vrister 7           0                 7 4           1                5  4            0                 4 

 

Vid besvär till följd av arbetssjukdom var ländryggsbesvär överlägset vanligast. Bland besvär 

till följd av arbetsolycka var besvär från knän och fötter/vrister vanligast. För totalt antal med 

besvär inom de senaste 12 månaderna var besvär från ländrygg och nacke vanligast (Tabell 3). 

I samband med ländryggsbesvär angav 13 svarande att de även haft besvär med nacke eller 

bröstrygg, fem angav besvär från höfter och fyra besvär från axlar. Vid ländryggbesvär till 
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följd av olycksfall i arbetet har en av fyra svarande anmält besvären som arbetsskada. Till 

följd av arbetet men ej pga. olycksfall angav sju av 26 svarande att de anmält sina besvär. För 

både arbetsskada och arbetssjukdom gäller att ungefär 25 % av de svarande anmält sina 

ländryggsbesvär. 

 

5.4 Psykosociala faktorer i arbetet 

Samtliga svarande var engagerade i sitt arbete, trivdes med sitt yrke och sina arbetskamrater 

som man också upplevde sig ha stöd från. Däremot upplevdes ett sämre stöd från och trivsel 

med arbetsledningen. Sålunda uppgav 54 % av de svarande att man ofta/ibland upplevde stöd 

och 60 % att man trivdes med arbetsledningen. Samtidigt uppgav 60 % att arbetsledningen 

sällan/aldrig lyssnar eller tar hänsyn till de svarandes åsikter om sin arbetssituation.  

Av de svarande uppgav 67 % att de ofta/ibland sov dåligt eller otillräckligt mellan 

arbetspassen. Ungefär 50 % kände sig ofta/ibland fysiskt eller psykiskt utmattade efter 

arbetet. Femtioåtta procent av de svarande var ofta/ibland så trötta att det var svårt att umgås 

med familj och vänner samt utöva hobby. För lika många uppstod ofta/ibland en konflikt 

mellan arbetsschemat och familjesituationen. Samtidigt upplevde 98 % av de svarande sig ha 

stöd från familj och vänner.  

Samtliga svarande uppfattade att arbetet ofta/ibland kräver att man arbetar mycket hårt, 98 % 

att man arbetar mycket fort och arbetar under tidspress. Att arbetet ofta/ibland kräver att man 

arbetar övertid ansåg 96 % av de svarande och 83 % ansåg att det förekommer motstridiga 

krav i arbetet. Samtliga svarande ansåg att arbetet ofta/ibland kräver skicklighet och 

påhittighet, 90 % uppgav att man får lära sig nya saker i arbetet och 87 % att det finns 

tillräckligt med tid att hinna med arbetsuppgifterna. Åttiotre procent av de svarande upplevde 

att de ofta/ibland har frihet att avgöra hur arbetet ska utföras och 60 % ansåg sig ha frihet att 

bestämma vad som ska utföras i arbetet. 

Sjuttiosju procent av de svarande ansåg att arbetet ofta/ibland innebär att man gör samma sak 

om och om igen, 71 % uppgav att de känner sig stressade i arbetet och 58 % ansåg att arbetet 

kräver en för stor arbetsinsats. Sjuttioen procent av de svarande ansåg sig ofta/ibland ta pauser 

när de behöver under arbetet, 65 % ansåg sig ofta/ibland ha möjlighet att ta pauser under 

arbetspasset. Femtio procent av de svarande uppgav att det ofta/ibland var svårt att under 

arbetet hålla en god arbetsställning och 71 % besvärades ofta/ibland av kroppslig värk. För en 

fullständig sammanställning av enkätsvaren kring psykosociala faktorer hänvisas till bilaga 3.  
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5.5 Förekommande arbetsställningar och arbetsmoment 

Att lyfta/bära 15-25 kg ansåg 81 % av de svarande förekomma ofta/ibland, att lyfta/bära 25-

50 kg ansåg 60 % förekomma ofta/ibland och att lyfta/bära utan lyfthjälpmedel ansåg 96 % 

förekomma ofta/ibland (bilaga 4). Arbetsställningar som uppfattas vara vanligt 

förekommande var att ”arbeta stående på knä” med 65 % av de svarande, ”arbeta sittande, 

framåtlutad utan stöd för armarna” med 55 % av de svarande samt ”arbeta sittande i vriden 

ställning” med 51 % av de svarande (bilaga 5). Fyrtionio av 50 svarande har uppgett att 

lyfthjälpmedel inte används därför att det inte finns tillgängligt. Fyrtiofem av 50 svarande 

uppgav att de inte fått varken praktisk eller teoretisk utbildning i lyftteknik. 

  

5.6 Ergonomi, säkerhet och skador 

Situationer som av de svarande upplevdes innebära störst risk för fysiska skador/besvär var 

”fysiskt ingripande mot personer som gör motstånd” med flest svarande. Därefter kom ”lyfta, 

bära, släpa dra personer”, och tredje största risken uppfattades vara ”arbete i bil som 

passagerare bak vid persontransport”.  

 

 

 

Figur 1. Upplevd ergonomi avseende förar- och passagerarplats fram samt passagerarplats bak  
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Figur 2. Upplevd säkerhet avseende förar- och passagerarplats fram samt passagerarplats bak  
 
 

 

Figur 3. Upplevd säkerhet och ergonomi vid fysiska ingripanden mot våldsamma personer 

 

5.7 Analys av samband mellan förekommande besvär och faktorer i arbetet  

 

5.7.1 Besvär från ländrygg 

Det var signifikant fler män än kvinnor, 73 % respektive 40 %, som uppgav att de haft 

ländryggsbesvär de senaste 12 månaderna (p=0,025). En tendens var att 58 % av de svarande 

med ländryggsbesvär arbetat kortare än tre år jämfört med 32 % av svarande utan besvär. Mer 

än hälften av de svarande med ländryggsbesvär upplevde att de blivit mindre aktiva på arbetet 

och på fritiden de senaste 12 månaderna pga. sina besvär. Även om det inte fanns ett 

statistiskt säkerställt samband mellan att använda tyngre typ av skyddsväst (4 kg) och 
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ländryggsbesvär, visade sig 74 % av männen med besvär och 44 % av männen utan besvär 

bära denna. En tendens var att svarande med ländryggsbesvär i större omfattning uppfattade 

att arbetet kräver en för stor arbetsinsats. Av de som varit hindrade av sina ländryggsbesvär i 

normalt dagliga aktiviteter och arbete uppgav fler att de sover dåligt eller otillräckligt mellan 

arbetspassen och hade svårt att somna om kvällarna. Många uppgav också att de var så trötta 

att det var svårt att umgås med familj och vänner och att utöva hobbies, även om sambandet 

inte var statistiskt signifikant. 

 

Tabell 5a. Signifikanta samband mellan ländryggsbesvär de senaste 12 månaderna och 
psykosociala faktorer   
 
 

Andel i % p-värdea 

Kroppslig värk ofta/ibland 
 

82 % med besvär 
53 % utan besvär 

0,025 

 
b. Signifikanta samband mellan ländryggsbesvär till följd av arbetet men ej pga. olycksfall, 
och olika psykosociala och arbetsrelaterade faktorer   
 
Arbeta sittande i vriden ställning ofta/ibland  
 

39 % med besvär 
68 % utan besvär  

0,040 

Lyfta/bära 25-50 kg ofta/ibland 70 % med besvär 
41 % utan besvär 

0,038 

Tar pauser i arbetet när man behöver ofta/ibland 
 

56 % med besvär  
86 % utan besvär  

0,020 

Känner sig stressad i arbetet ofta/ibland 
 

85 % med besvär 
59 % utan besvär 

0,040 

aChi square-test, p<0,05 

  

5.7.2 Besvär från nacke 

 
Tabell 6.a Signifikanta samband mellan nackbesvär de senaste 12 månaderna och olika 
psykosociala och arbetsrelaterade faktorer   
 Andel i % p-värdea 

Känna sig stressad på arbetet ofta/ibland 83 % med besvär 
55 % utan besvär 

0,024 

Besväras av kroppslig värk ofta/ibland 
 

83 % med besvär 
55 % utan besvär 

0,024 

Sover dåligt eller otillräckligt mellan 
arbetspassen ofta/ibland 

80 % med besvär 
50 % utan besvär 

0,023 

 
b. Signifikanta samband mellan nackbesvär till följd av arbetet men ej pga. olycksfall, och 
olika psykosociala och arbetsrelaterade faktorer    
 
Lyfta/bära nära kroppen i bekväm ställning 
ofta/ibland 

25 % med besvär 
62 % utan besvär 

0,025 

aChi square-test, p<0,05 
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En tendens var att fler svarande med nackbesvär till följd av arbetet, ej olycksfall, uppgav att 

de ofta/ibland var så trötta efter arbetet att de haft svårt att umgås med familj och vänner och 

att utöva hobbies. Svarande med besvär från nacke uppgav att de mer sällan har tillräckligt 

med tid till arbetsuppgifterna jämfört med svarande utan besvär.  

 

5.7.3 Besvär från axlar och bröstrygg  

Ett signifikant samband visade att 80 % av de svarande med axelbesvär senaste 12 månader 

upplever sig ofta/ibland vara så trötta att det är svårt att umgås med familj, vänner samt utöva 

hobby (p=0,010). Åttiosex procent av de svarande med bröstryggsbesvär senaste 12 

månaderna besvärades ofta/ibland av kroppslig värk. (p=0,038). En tendens var att svarande 

med besvär från bröstrygg och axlar oftare uppgav att de lyfter en bit från kroppen med 

utsträckta armar. 
 

5.8 Deltagarnas upplevda kopplingar mellan faktorer i arbetet och upplevda besvär  

Generellt för samtliga kroppsdelar nämns utrustning som en viktig bidragande faktor för 

upplevda besvär. Ytterligare nämns dålig sittställning i bil och vid avrapportering samt fysiska 

ingripanden med tunga lyft vara en ökad risk för besvär (Tabell 7). För en mer detaljerad 

beskrivning samt för en grundlig beskrivning av upplevd arbetsmiljö hänvisas till bilaga 2.  

 
Tabell. 7 Deltagarnas egna kopplingar mellan faktorer i arbetet och upplevda besvär 
 
Upplevt besvär Riskfaktorer i arbetet Antal 
Ländrygg  Utrustning, främst bältet, även skyddsväst, skor  15  

 Dålig sittställning i bil samt vid avrapportering vid dator 13 

 Tunga, hastiga lyft av föremål och personer 6 

Nacke/Axlar Tung utrustning, främst skyddsväst  11 

 Dålig sittställning i bil samt vid avrapportering vid dator 7 

 Fysiskt ingripande med tunga lyft efter långvarigt sittande 1 

Rygg generellt Utrustning, främst bältet och skyddsväst men även kängor och uniform 7 

 Dålig sittställning bil, längre stillasittande 5 

 Fysiska ingripande, tunga lyft utan lyfthjälpmedel 3 

Höfter Tung utrustning, främst bältet, även skyddsväst och skor  8 

 Dålig sittställning i bil, längre sittande 3 

 Fysiskt ingripande med tunga lyft efter långtvarigt sittande 1 

Knän/Fötter Dåliga arbetsskor 4 

 Tung utrustning 3 
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6. DISKUSSION 
 

6.1 Metoddiskussion 

 

6.1.1 Datainsamlingsmetod           

En svaghet med studien är att den är av tvärsnittskaraktär vilket gör att man inte kan dra några 

kausala samband från resultaten. Enkätens utformning var av en väldigt omfattande art och 

samtlig information har inte varit relevant för den statistiska bearbetningen. Utifrån 

kunskapsläget innan studien påbörjades var omfattningen av enkäten ändå motiverad. En 

styrka är att studien ger en övergripande bild av problemområdet. En anonym enkätstudie 

minskar också risken för personliga tolkningar vid analysen. Enkäten i sin helhet är inte testad 

avseende validitet och reliabilitet men får ändå anses vara acceptabel då majoriteten av 

frågorna var använda i tidigare liknande studier (Aasa, 2005; Hoogendoorn, Bongers et al., 

2000; Gyi & Porter, 1998; Gyi & Porter, 2002). Studien skulle kunna användas som 

pilotstudie för att säkerställa validitet och reliabilitet för framtida forskning. Där bör de 

centrala frågorna lyftas fram för att komprimera enkäten och för att bättre avgränsa 

problemområdet.  

Frågor om arbetsställningar och arbetsmoment kom möjligtvis inte helt till sin rätt då 

polisernas arbete är varierat och det kan vara svårt att skatta hur ofta olika arbetsmoment 

förekommer. Här kan en fallstudie där man följer och kartlägger enskilda individer under flera 

arbetspass vara aktuell. Vissa frågor har fått ett internt bortfall t.ex. att svar utelämnats där det 

kan antas att svaret skulle ha varit noll. Detta upptäcktes exempelvis i frågor över antal dagar 

totalt sett som besvären upplevts. Dessa frågor har valts bort då de inte varit centrala för 

studiens syfte. På så sätt har de heller inte hindrat den statistiska bearbetningen. För att 

undvika internt bortfall skulle enkäten kunna ha tydligare instruktioner. De öppna frågorna 

har varit viktiga för att kunna utläsa en fördjupad förklaring av deltagarnas åsikter.   

 

6.1.2 Material  

Att urvalet var totalt var motiverat för att generellt beskriva arbetet för utryckningspoliser. För 

att kunna utläsa skillnad mellan könen var underlaget för litet. Urvalet var inte tänkt att 

representera samtliga landets utryckningspoliser då arbetsplatser i olika delar av landet kan 

variera i både storlek och arbetsbelastning. Antaganden kan dock göras att arbetssituationen 

har stora likheter i övriga delar av landet. Att ta med personer som tillfälligt bytt tjänst gjordes 
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för att inte exkludera, för studien, viktiga deltagare som pga. kroppsliga besvär bytt 

arbetsuppgifter. Det var en bra svarsfrekvens med över hälften svarande för både män och 

kvinnor. Att många uppgifter över bortfallets innehåll saknas gör det svårare att generalisera 

resultatet till att gälla enheten i sin helhet. En tydligare inriktning, bättre avgränsade frågor 

och en bättre förankring på arbetsplatsen skulle kunna bidra till en högre svarsfrekvens.  

 

6.1.3 Procedur 

Då studien hade en snäv tidsram kan i efterhand vissa moment ha utförts bättre. Utöver att 

testa enkäterna vad gäller validitet och reliabilitet kunde bättre information ha gått ut till 

deltagarna. Enkäterna delades ut strax innan julledigheten vilket kan innebära att vissa missat 

informationen. Det fanns heller inget sätt att gardera att alla erbjudits att delta varför ett visst 

bortfall kan ha uppkommit av denna orsak. Då informationen gick i flera led kan 

missuppfattningar ha uppstått. Enkäten var tidskrävande att fylla i varför flertalet av 

deltagarna kan ha valt att inte delta. Skulle studien upprepas bör deltagarna informeras bättre 

samt i ett tidigare skede. Utdelningen av enkäterna bör kontrolleras så att samtliga i urvalet 

erbjuds att delta. Ett sätt att förenkla hanteringen av enkäterna vore att göra en elektronisk 

enkät. Det bör också med fördel sättas undan ordentligt med tid att fylla i enkäten så att det 

kan göras anonymt och utan tidspress. För ett bättre statistiskt underlag bör urvalet vara större 

t.ex. genom att omfatta fler liknande enheter i övriga delar av landet. Där blir det då viktigt att 

säkerställa vissa kriterier så att gruppen innehåller poliser med liknande arbetsbelastning, 

arbetskrav och arbetsuppgifter.  

 

6.1.4 Dataanalys 

Då materialet var begränsat kunde vissa variabler inte ställas mot varandra pga. det låga 

antalet svarande. Då uppdelningen krävde flera undergrupper blev de olika grupperna för små 

för att ge tillförlitliga resultat. Uppdelningen i kön kunde inte utföras i alla moment då 

kvinnorna var så få till antalet. Även förekomst av vissa besvär var för låga för att bearbetas. 

Gruppen var i stort väldigt homogen varför det var svårt att dra några slutsatser om samband 

mellan personer med besvär och inte. Då svarande med och utan ländryggsbesvär angett exakt 

samma svar på vissa frågor kunde skillnader mellan grupperna inte påvisas. Ett problem med 

signifikansanalys är att det vid fri testning ibland uppkommer samband som inte är relevanta. 

Detta är ett hänsynstagande som tagits i bearbetningen.   
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6.2 Etikdiskussion 

Enkäten var av väldigt omfattande art och samtliga frågor bearbetades inte i studien. En bättre 

avgränsad enkät hade minimerat detta problem. Dock kommer viss information från 

enkätsvaren att presenteras för polismyndigheten varför den ändå kan vara befogad.   

    

6.3 Resultatdiskussion 

 

6.3.1 Primära fynd 

Ländryggsbesvär var överlägset vanligast bland upplevda arbetssjukdomar inom enheten, 

vilket bekräftar de misstankar som gett grund till studien. Även besvär från nacke/axlar 

rapporterades i stor utsträckning. I samband med ländryggsbesvär uppgavs även besvär från 

bröstrygg och nacke. Då poliser som yrkesgrupp enligt AV (2008), ligger högt upp bland 

yrkesgrupper med flest yrkessjukdomar 2007 kan man anta att besvären också kan vara 

vanligt förekommande i övriga delar av landet. Enbart 25 % av de svarande med 

arbetsrelaterade ländryggsbesvär hade anmält sina besvär som arbetssjukdom eller -skada 

varför antaganden kan göras att den befintliga statistiken underrepresenterar antalet poliser 

med ländryggsbesvär. Den befintliga statistiken över arbetssjukdomar beskriver enbart poliser 

som helhet och ingen hänsyn har tagits till vilken enhet poliserna arbetar inom (AV, 2008). 

Det vore därför intressant att göra en uppdelning av dem som anmält besvär för att se om 

någon enhet är särskilt utsatt.    

 

Av de svarande med ländryggsbesvär till följd av arbetssjukdom senaste 12 månaderna var 16 

personer under 35 år och ingen var över 40 år. Då risken för ländryggsbesvär ökar med ökad 

ålder tycks denna faktor inte kunna förklara förekomsten av besvär. Årsprevalensen för 

ländryggsbesvär bland en normalbefolkning som inte utsatts för specifika riskfaktorer var, 

under 35 år 22 % och mellan 35-45 år 30 % (Kindenberg & Mortimer, 2005). Av de svarande 

under 35 år var punktprevalensen ungefär 31 % och mellan 35 och 45 år ungefär 15 %. Dessa 

siffror visar en väldigt hög frekvens bland de yngre med ländryggsbesvär jämfört med 

normalbefolkningen. En felkälla skulle kunna vara att det bland de svarande finns en 

överrepresentation av personer med besvär. Utgår man från att prevalensen bland de svarande 

är representativ för enheten skulle de höga siffrorna kunna styrka att besvären delvis beror på 

arbetsrelaterade faktorer och inte enbart en naturlig prevalens.  
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Att ländryggsbesvär är vanligare bland män kan tyckas förvånande då det kan antas att 

männen är bättre fysiskt lämpade att klara det krävande arbetet. Att flertalet svarande med 

besvär är män kan diskuteras bero på att det totalt sett är vanligare med manliga poliser. En 

annan faktor skulle kunna vara att männen i större utsträckning utför fysiskt krävande 

arbetsuppgifter pga. bättre lämplighet. En ytterligare faktor som diskuterats i litteraturen är att 

män ofta har större kroppsbyggnad varför det kan vara svårt att anpassa sittställningen i bil 

optimalt (Gyi & Porter, 1998). Dålig sittställning i bil är en faktor dem svarande själva ser i 

koppling till sina besvär. En tendens pekar även på att män med ländryggsbesvär i större 

utsträckning bär en tyngre skyddsväst. Detta är trots att det inte är ett signifikant samband, ett 

intressant fynd. Av de svarande anges den tunga utrustningen däribland skyddsvästen vara en   

bidragande orsak till ländryggsbesvär men kanske främst till besvär från nacke/axlar. Att fler 

män än kvinnor bär tunga västar skulle kunna bidra till att män oftare har ländryggsbesvär än 

kvinnor. 

 

Tydliga samband visar att fler svarande med ländryggsbesvär oftare lyfter 25-50 kg jämfört 

med svarande utan besvär. Att detta är ett samband styrks av tidigare litteratur där manuell 

hantering och tunga lyft nämns ha stark till måttlig evidens som riskfaktor för 

ländryggsbesvär (AFS, 1998; Hoogendoorn, Bongers et al., 2000; Hoogendoorn et al., 1999; 

SBU, 2000). Majoriteten av de svarande uppgav att de inte har tillång till lyfthjälpmedel i 

arbetet vilket innebär att den manuella hanteringen som utförs är av den verkliga vikt som 

angivits av de svarande. Att arbeta med armarna långt från kroppen innebär ett ökat arbete för 

ryggmuskulatur då hävarmen för armarnas tyngd ökar. Att lyfta föremål i denna position gör 

att muskelarbetet för att motverka vikten ökar markant. Detta gör att belastningen på ryggens 

diskar också ökar kraftigt (Levangie & Norkin, 2005). Arbetsmomentet förekommer relativt 

ofta bland poliser och beskrivs i litteraturen vara hög risk för skador redan vid lyft av 15 kg 

(AFS, 1998). Svarande med nackbesvär uppgav att de mer sällan lyfter i bekväm ställning 

nära kroppen varför det skulle kunna antas innebära en ökad risk för besvär från nacke. Lyft 

en bit från kroppen tycks även kunna relateras till besvär från bröstrygg och axlar.   

 

Att arbeta sittande i vriden ställning anges som ofta förekommande och är en kartlagd 

riskfaktor för ländryggsbesvär (Hoogendoorn, Bongers et al., 2000; Hoogendoorn et al. 2002; 

Hoogendoorn et al. 1999; SBU, 2000). Om man utgår från att denna ställning förekommer i 

bil ungefär 60 % av arbetspasset utsätts poliserna även för helkroppsvibration. Detta skulle 
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som tidigare nämnts ge en ökad risk för ländryggsbesvär (Lis et al., 2007; SBU, 2000). Av 

resultaten framkommer motsägande information där fler svarande utan ländryggsbesvär 

uppgav att de oftare arbetar sittande i vriden arbetsställning. Detta resultat skulle kunna vara 

av låg signifikans pga. som tidigare diskuterats, att det ibland uppkommer orelevanta 

samband i ett datamaterial. En annan möjlighet skulle kunna vara att personer som uppgett 

denna sittställning som ofta förekommande i mindre utsträckning skulle vara utsatta för andra 

riskfaktorer i arbetet. Då sittställningen är en väldokumenterad riskfaktor ska resultatet inte 

förkasta dess bidragande inverkan. Av de svarandes egna upplevda samband uppgav flertalet 

att en sned sittställning i bil förekommer pga. det utrustningsbälte och vapenhölster som 

bäres. Detta relateras av de svarande främst till de upplevda ländryggsbesvären.  

 

Resultatet ger en tydlig bild av polisernas upplevelse av förekommande arbetssituationer. 

Arbetsmiljön i baksätet på arbetsfordonen upplevs som bristfällig både vad gäller ergonomi 

och säkerhet. Den upplevs även vara en av de större riskerna för skador eller besvär. Arbetet i 

baksätet på arbetsfordonet innebär arbetsmoment som vriden och böjd arbetsställning för att 

hålla fast våldsamma, omhändertagna personer. Detta förekommer även i samband med 

helkroppsvibration vilket ovan beskrivits vara en ökad risk för ryggbesvär (Hoogendoorn, 

Bongers et al., 2000; Hoogendoorn et al., 2002; Lis et al., 2007; Hoogendoorn et al., 1999; 

SBU, 2000). Även ergonomi på förar- och passagerarplatsen fram upplevdes bristfällig vilket 

även beskrevs i deltagarnas egna upplevda samband till besvär. Främst anses bilarna vara 

trånga och dåligt anpassade till yrket och till utrustningen som bäres. I litteraturen beskrevs att 

möjligheten att kunna anpassa sin sittställning i bil verkade minska förekomsten av besvär 

(Gyi & Porter, 2002).      

 

Förekomst av psykosociala faktorer beskrivs som en ökad risk för ländryggsbesvär 

(Hoogendoorn et al., 2001; Hoogendoorn et al., 2002; Kindenberg & Mortimer, 2005; SBU, 

2000). Att arbetet som polis uppfattas som påfrestande konstateras av enkätsvaren. Arbetet 

uppfattas kräva att man arbetar mycket hårt och mycket fort, det förekommer ofta motstridiga 

krav, tidspress och att man känner sig ofta stressad. Ytterligare uppfattar flertalet av de 

svarande att man inte har stöd från arbetsledningen samt har dålig möjlighet att påverka sin 

arbetssituation. Då dessa faktorer visat sig vara riskfaktorer för ländryggsbesvär, skulle 

förekomsten av dessa kunna vara en delförklaring till varför så många har besvär inom 

enheten (Hoogendoorn et al., 2001; Hoogendoorn et al., 2002; Kindenberg & Mortimer, 2005; 
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SBU, 2000). Strax över hälften av de svarande med ländryggsbesvär har blivit mindre aktiva 

på arbetet och på fritiden. Näst intill samtliga svarande med nack-, bröstryggs- och 

ländryggsbesvär besväras av kroppslig värk. En högre andel svarande med besvär från nacke 

och ländrygg angav att de sover dåligt mellan arbetspass, var stressade i arbetet samt tog i 

mindre utsträckning pauser när de behövde. Studier har föreslagit att psykosociala 

förhållanden kan ge sömnstörningar vilket skulle försämra kroppens möjlighet till reparation 

och återhämtning. Ryggens strukturer beskrivs då hamna i ett sämre läge att klara fysiska 

belastningar vilket också delvis skulle kunna förklara ökade besvär bland poliser (Hansson & 

Westerholm, 2001).  

 

6.3.2 Sekundära fynd 

Ingen av de svarande var rökare varför rökning förkastas som förklaring till 

ländryggsbesvären. BMI var inte intressant för yrkesgruppen som består av tränade män och 

kvinnor. Deras BMI kan antas bli missvisande pga. den ökade andelen muskelmassa vilket 

skulle öka deras totala vikt samt deras BMI-värde. Inget samband hittades varken i studien 

eller i litteraturen för att BMI skulle vara en ökad risk för ländryggsbesvär (Gyi & Porter, 

1998; Gyi & Porter, 2002; SBU, 2000). Att poliserna inom enheten var så unga, medelålder 

32 år, var intressant. Om detta beror på att arbetet är så krävande att man enbart orkar arbeta 

ett fåtal år eller om det beror på andra faktorer omfattas inte av studien. Man skulle kunna 

anta att de som arbetat längre har mer kroppsliga besvär. Resultaten visar på motsatsen där 

flertalet med ländryggsbesvär tycks vara personer som arbetet färre än tre år. Vad detta skulle 

kunna bero på är okänt. En möjlighet är att det är skillnad i arbetsuppgifter och exponering för 

skadliga faktorer i arbetet mellan yngre och äldre i tjänst. Träningsvanorna visade inga 

signifikanta samband med ländryggsbesvär. Generellt anger de svarande att de tränar 

regelbundet men att de skulle önska mer träning på arbetstid för att klara arbetets fysiska krav.   

 

Stående framåtböjd samt i vriden ställning ansågs vara relativt vanligt förekommande bland 

poliserna och har konstaterats vara en ökad risk för att utveckla ländryggsbesvär 

(Hoogendoorn et al., 1999; Hoogendoorn, Bongers et al., 2000; Hoogendoorn et al., 2002). 

Huksittande och knästående som ofta angavs förekomma, har ej kunnat relateras till 

ländryggsbesvär. Däremot skulle det kunna innebära en ökad risk för besvär från knän (AFS, 

1998). Av de svar som erhållits kan utläsas att arbetet är av varierande art. Just att arbetet är 
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varierande bör ses som en förebyggande friskfaktor då man undviker ensidigt upprepade 

arbetsmoment (AFS, 1998).  

 

Deltagarnas åsikter om sin arbetsmiljö är i stort väldigt homogena. Följande faktorer skulle 

kunna ses som resurser i arbetet för att bidra till personalens hälsa då motsatsen har visat sig 

vara en ökad risk för ländryggsbesvär. Samtliga svarande beskrev att de trivs med sitt yrke 

och är engagerad i arbetet. De upplever sig ha stöd från arbetskamraterna som de trivs väldigt 

bra med. De får stimulans av arbetsuppgifterna som kräver skicklighet och påhittighet av 

arbetaren. De uppger att de utvecklas i arbetet och har relativt stor möjlighet att påverka hur 

arbetet utförs (Hoogendoorn et al., 2001; Hoogendoorn et al., 2002; Hoogendoorn, van Poppel 

et al., 2000; SBU, 2000).  

 

6.3.3 Praktisk tillämpning 

Då ryggbesvär nämns bero på flerdimensionella faktorer bör preventiva åtgärder rimligen 

inrikta sig på flera områden istället för enstaka åtgärder (Waddell, 2004). Polisernas arbete har 

visat sig innehålla flertalet dokumenterade skadliga faktorer varför ett inledande arbete borde 

vara att begränsa dessa. Detta arbete skulle med fördel utgå från de aktuella föreskrifter om 

belastningsergonomi och manuell hantering som finns utgivna av arbetsskyddarstyrelsen 

(AFS, 1998; AFS, 2000). Fokus för ett framtida arbetsmiljöarbete inom polisen bör vidare 

inrikta sig på organisatoriska förändringar där man ger arbetarna en större möjlighet att 

påverka sin arbetssituation samt förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Ogynnsamma 

arbetsmoment och arbetsställningar bör minimeras genom generellt bättre anpassad 

utrustning. Arbetsfordonen bör anpassas efter arbetets krav för att möjliggöra att säkra 

arbetsställningar kan hållas. Vidare skulle lyfthjälpmedel finnas tillgängliga i samtliga 

arbetssituationerna genom att hjälpmedel finns i samtliga bilar såväl som på stationen. För att 

bättre klara av det tunga arbetet bör mer fysisk aktivitet införas på arbetstid inriktad på 

förebyggande träning. Då arbetet som polis omfattas av lagstiftning bör även denna granskas. 

Där brister finns bör lagtexten omarbetas för att bättre skydda arbetande poliser avseende 

både ergonomi och säkerhet. 

 

6.3.4 Framtida studieområden 

Framtida forskning bör inriktas på experimentella studier för att undersöka hur polisens 

utrustning påverkar kroppen samt hur arbetsfordonen skulle kunna anpassas för en bättre 
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sittställning och arbetsmiljö. Liknande studier som denna skulle också kunna utföras på ett 

större urval för att vara bättre överförbart på landets samtliga utryckningspoliser. Idag finns 

det redan en stor förkunskap om arbetsrelaterade besvär, denna kunskap skulle kunna 

användas till att åtgärda och utvärdera insatser i polisernas arbetsmiljö.  

 

7. SLUTSATS 
 

Ländryggsbesvär är den arbetssjukdom som rapporteras som vanligast förekommande inom 

enheten. Besvären tycks utifrån litteraturen kunna kopplas till de ogynnsamma arbetsmoment 

och arbetsställningar som förekommer bland poliser i yttre tjänst. Även negativa psykosociala 

faktorer i arbetsmiljön samt att utsättas för helkroppsvibration en stor del av arbetspasset 

tycks kunna kopplas till besvären. Studien har kunnat visa signifikanta samband mellan att 

fler män än kvinnor har ländryggsbesvär, fler med besvär lyfter tungt, tar i mindre 

utsträckning pauser och känner sig stressade i arbetet. Enbart 25 % har anmält sina 

ländryggsbesvär som arbetssjukdom varför man kan anta att befintlig statistik 

underrepresenterar antalet poliser med besvär. Deltagarna har uppgett att dåligt anpassad 

utrustning och dålig sittställning i arbetsfordonen samt att fysiska ingripande med tunga lyft 

innebär en ökad risk för främst besvär från ländrygg och nacke/axlar. För att förbättra 

arbetsmiljön för utryckningspoliser bör åtgärder inriktas mot belastningsergonomiska och 

psykosociala faktorer i arbetet samt utformning av utrustning och arbetsfordon utifrån 

ergonomi och säkerhet.      
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Enkät med medföljande missivbrev  
 
 
Information om enkätstudie angående polisers upplevda hälsa och arbetsmiljö  
 
Du tillfrågas härmed att delta i denna studie.  
 
Syftet med enkätstudien är att kartlägga hur poliser vid utryckningsenhet i Västerås 
upplever sin hälsosituation och arbetsmiljö med fokus på ländryggsbesvär. Då poliser 
i yttre tjänst har ett arbete med tunga fysiska och psykiska påfrestningar är det 
motiverat att undersöka hur det påverkar deras fysiska hälsa. Målsättningen är att 
eventuellt kunna motivera preventiva insatser för att förbättra arbetsmiljön samt att 
förebygga ohälsa och arbetsskador i framtiden.  
 
Studien genomförs med att samtliga poliser i de sex turlagen vid utryckningsenheten 
i Västerås erbjuds att svara på följande enkät. Insamlat datamaterial kommer enbart 
att hanteras av författaren och vid behov, även dess handledare. Samtliga enkäter 
förstörs när uppsatsen är klar. Det enda som sparas är sammanställningen av 
samtliga enkäter.   
 
När du svarar på denna enkät kommer du att vara anonym, det betyder att varken 
författaren eller någon annan ska kunna koppla dina svar till dig. Det är frivilligt att 
delta men det är önskvärt att så många som möjligt tar sig tid att svara på enkäten för 
att ge en korrekt bild av arbetsmiljön hos polisens utryckningsenhet i Västerås. Att 
ditt deltagande i studien är helt frivilligt innebär att du när som helst kan avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.  
 
Undersökningen kommer preliminärt att presenteras under februari/mars 2009 i form 
av ett examensarbete inom ämnet sjukgymnastik vid Mälardalens Högskola.  
Resultaten kommer även att presenteras för polismyndigheten i Västmanland vid 
överenskommet datum om intresse finns.  
 

Inlämnande av enkäter: 
Lämna din färdiga enkät tillsammans med medföljande kuvert i 
utsättningsrummet i lådan märkt med ENKÄT OM ARBETSMILJÖ. 
Förslut kuvertet och skriv inget namn, turlag eller liknande på kuvertet 
eller enkäten. Lämna gärna enkäten så snart som möjligt men dock 
allra senast fredagen den 9/1 2009 kl. 15.00.  
OBS! Lämna gärna in enkäten även om du valt att inte delta i studien. 
 
För frågor eller synpunkter går det bra att höra av sig till författaren nedan.  
Tack för er medverkan! 
 
Författare/Sjukgymnaststudent  Handledare 
Sofi Näslund   Staffan Dryselius 
sofi.naslund@gmail.com  staffan.dryselius@mdh.se 
070-694 66 56      021-10 14 18 
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Frågor som rör individfaktorer 

1 a)     Är Du…?                                                           □ Man                           □ Kvinna 
 
b) Hur gammal är Du?                                                                     
En siffra i varje ruta.                                                                    år 
 
c) Hur lång är Du?  
En siffra i varje ruta.                                                                              cm 
 
d) Hur mycket väger Du? 
En siffra i varje ruta.                                                                               kg 
 

2 a) Är Du rökare?                                           □ Ja             □ Nej          □ Har slutat 
Endast ett svar! 

 
b) Om Ja, hur många cigaretter röker Du per dag?  
En siffra i varje ruta.                                                                                 cigaretter 

 

Frågor om motionsvanor 

 
3)Ungefär hur många timmar och/eller minuter vardagsmotionerar Du per vecka?  
(Ex. Hushålls- och trädgårdsarbete, gå i trapp, promenader mm. På en pratvänlig, lätt nivå) 
En siffra i varje ruta.  
                                                                               
                                                                              timmar                           minuter 
 
4) Ungefär hur många timmar och/eller minuter tränar Du kondition per vecka?  
(Löpning, cykling, gympa, simning mm.  Du känner dig andfådd, på en ansträngande nivå) 
En siffra i varje ruta.  
 
 
                                                                               timmar                           minuter 
 
5) Ungefär hur många timmar och/eller minuter styrketränar Du per vecka?  
(Fysiskt arbete mot motstånd, fria vikter, kroppsvikt eller maskiner, till muskulär utmattning) 
En siffra i varje ruta.  
 
                                                                               timmar                           minuter 
 
6) Ungefär hur många timmar och/eller minuter tränar Du bålstabilitet per vecka?  
(Stabiliserande övningar för främst mage och rygg mot kroppsvikt eller yttre motstånd ) 
En siffra i varje ruta.  

 
                                                                               timmar                            minuter 
 
7) Ungefär hur många timmar och/eller minuter rörlighetstränar/stretchar Du per vecka?  
(Töjning och stretchning av muskulatur för att bibehålla eller öka rörlighet) 
En siffra i varje ruta.  
 
                                                                               timmar                             minuter 
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Arbetsrelaterade faktorer 

 
8) I hur många år och månader har Du arbetat som polis inom yttre tjänst? 
En siffra i varje ruta.  
                                                                                                     
                                                                                                 år                           månader 
 

9) Har Du arbetat dessa år i följd?                                              □ Ja                □ Nej 
 
 
10) Är Du…?                           
Endast ett svar! 

□ I arbete                           □ Sjukskriven (heltid)         □ Sjukskriven (deltid) 

□ Långtidssjukskriven       □ Hemma av andra orsaker      □ Tillfälligt bytt arbetsuppgifter 

 
 
11) Hur upplever Du den fysiska arbetsmiljön vad gäller: 

 
 
  

Mycket 
bra 

Ganska 
bra 

Varken 
eller 

Ganska 
dålig 

Mycket 
dålig 

 
a) Förarmiljö avseende ergonomi 

   □         □        □        □        □  

 
b) Passagerarmiljö framsäte avseende 
ergonomi 

 

   □         □        □        □        □ 

 
c) Passagerarmiljö baksäte vid 
persontransport avseende ergonomi  

 

   □         □        □        □        □ 

 
d) Fysiskt ingripande mot våldsamma 
personer avseende ergonomi 

 

   □         □        □        □        □ 

 
e) Säkerhet vid fysiska ingripande mot 
våldsamma personer 

 

   □         □        □        □        □ 

 
f) Säkerhet på förarplatsen 

   □         □        □        □        □  

 
g) Säkerhet på passagerarplatsen 

   □         □        □        □        □ 

 
h) Säkerhet bak vid persontransport 

   □         □        □        □        □ 

 

 
12) Ungefär hur stor del av arbetspasset arbetar Du sittande i bil som förare eller passagerare? 
En siffra i varje ruta. 
 
                                                            Ungefär                       % av arbetspasset 
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 Frågor om utrustning och fordon som förekommer på Din arbetsplats  

 
13) Av de bilmodeller Du normalt har tillgång till under Ditt arbete, vilken trivs Du bäst med 
avseende arbetsmiljö, ergonomisk sittställning, trafiksäkerhet? 

□ Volvo V70                                            □ Saab 95 

□ Volvo XC70                                         □ Mini buss 
 
 
14) Vilken av följande utrustning använder du dagligen? 
 
a) Typ av hölster till tjänstevapnet 

□ Benhölster 

□ Midjehölster 
 
 
b) Typ av skyddsväst 

□ Job safety (äldre väst, ca 4 kg)         

□ Burgman (äldre väst, ca 4 kg)          

□ Mehler (nyare väst ca 2 kg) 

□ Mehler (”spanväst”, nyare väst ca 1 kg) 

□ Annan typ av väst, nämligen…..……………………………………………………………………. 
 
 
 
c) Typ av utrustningsbälte 

□ Nyare bälte i ”polyesterväv” utdelat av arbetsgivaren 

□ Äldre bälte i läder utdelat av arbetsgivaren 

□ Annat typ av bälte, nämligen………………………………………………………………………. 
 
 
 
  



5 
 

15) Frågor om arbetsställningar  
 
Besvara varje påstående med att sätta ett kryss under det alternativ som passar Dig bäst. 
 
 
Arbetsställningar förekommande i arbetet 
 

Ofta Ibland Sällan 
Så gott 

som 
aldrig 

 
a) Jag arbetar sittande och framåtlutad  
utan stöd för armarna  
 
 
b) Jag arbetar sittande i vriden ställning  
 
 
c) Jag arbetar sittande med armarna i  
eller ovanför axelhöjd  
 
 
d) Jag arbetar stående i framåtlutad ställning       
 
 

 

    □        □        □        □  

 

    □        □        □        □    

 

    □        □        □        □     

 

    □        □        □        □                        

 
e) Jag arbetar stående i framåtlutad och  
vriden ställning 
 
 
f) Jag arbetar stående med händerna  
långt ifrån kroppen 
 
g) Jag arbetar med händerna i eller ovan  
axelhöjd        

                                                                                                                       

 

 

    □        □        □        □     

 

    □        □        □        □  

 

     

    □        □        □        □        

 
h) Jag arbetar i huksittande ställning 
 
 
i) Jag arbetar i knästående ställning  
 
 

 

    □        □        □        □    

 

    □        □        □        □             
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16) Frågor om förekommande arbetsmoment 
 
Besvara varje fråga med att sätta ett kryss under det alternativ som passar Dig bäst. Om ni är två eller 
flera som bär, skatta hur stor del av bördan som Du bär. 
 
Arbetsmoment förekommande i arbetet Ofta Ibland Sällan 

Så gott 
som 

aldrig 
 
a) Hur ofta lyfter/bär Du föremål som väger  
10-25 kg? 
 
b) Hur ofta lyfter/bär Du föremål som väger  
25-50 kg? 
 
c) Hur ofta lyfter/bär Du föremål som väger  
över 50 kg? 
 

 

    □        □        □        □     

 

    □        □        □        □    

     

    □        □        □        □            

          

 
d)Hur ofta lyfter eller bär Du utan lyfthjälpmedel? 
 
e) Hur ofta lyfter eller bär Du föremål nära kroppen 
i en bekväm ställning? 
 
f) Hur ofta lyfter eller bär Du föremål en bit från 
kroppen med utsträckta armar? 
 
g) Hur ofta lyfter eller bär Du föremål långt från 
kroppen och framåtböjd? 
 
h) Hur ofta lyfter eller bär Du föremål vid sidan av 
kroppen, kraftigt vriden? 
 
i) Hur ofta skjuter Du på eller drar föremål vid sidan 
av kroppen kraftigt vriden?   
 
j) Hur ofta skjuter Du på eller drar föremål långt 
från kroppen och framåtböjd?  
 
k) Hur ofta använder Du olika typer av 
lyfthjälpmedel?   

    □        □        □        □   

     

    □        □        □        □   

 

    □        □        □        □    

 

    □        □        □        □ 

 

    □        □        □        □  

 

    □        □        □        □    

 

    □        □        □        □   

 

    □        □        □        □                                                    

 
17a) Om Du svarat ”aldrig eller sällan” på ovanstående fråga om att använda lyfthjälpmedel, 
varför använder Du dem inte? 
 

□ Finns ej tillgängligt          □ Tar för lång tid    □ Onödigt              □ Fungerar inte                     

□ Har inte fått information om hur de fungerar                                      □ Annat                                           
 
 
b) Har Du under det senaste året fått någon teoretisk och/eller praktisk utbildning hur Du på bästa sätt 
ska lyfta och bära för att skydda Din egen kropp? 

□Nej                                                           □ Ja, Praktisk utbildning 

□Ja, teoretisk utbildning                            □ Ja, både praktisk och teoretisk utbildning 
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18) Frågor om Ditt arbete beträffande arbetsmiljö, krav, stimulans och möjlighet att påverka.    
Besvara varje fråga med att sätta ett kryss under det alternativ som passar Dig bäst. 

 
Ofta Ibland Sällan 

Så gott 

som aldrig 

 
a) Kräver Ditt arbete att Du arbetar mycket fort? □        □        □        □ 

 
b) Kräver Ditt arbete att Du arbetar mycket hårt? □        □        □        □ 

 
c) Kräver Ditt arbete en för stor arbetsinsats?  □        □        □        □ 

 
d) Kräver Ditt arbete att Du arbetar under tidspress? □        □        □        □ 

 
e) Har Du tillräckligt med tid för att hinna med Dina 
arbetsuppgifter?  

□        □        □        □ 

 
f) Förekommer motstridiga krav i Ditt arbete? □        □        □        □ 

 
g) Får Du lära dig nya saker i Ditt arbete? □        □        □        □ 

 
h) Kräver Ditt arbete skicklighet? □        □        □        □ 

 
i) Kräver Ditt arbete påhittighet? □        □        □        □ 

 
j) Innebär Ditt arbete att Du gör samma sak om och 
om igen?  

□        □        □        □ 

 
k) Har Du frihet att bestämma hur Ditt arbete ska 
utföras? 

□        □        □        □ 

 
l) Har Du frihet att bestämma vad som ska utföras i 
Ditt arbete? 

□        □        □        □ 

 
m) Har du möjlighet att ta pauser när du behöver 
under ditt arbetspass?   

□        □        □        □ 

 
n) Tar du pauser när du behöver? □        □        □        □ 

 
o) Möjliggör ditt arbete att du, enligt dig, kan hålla 
en god arbetsställning? 

□        □        □        □ 

 
p) Känner du dig stressad på jobbet? □        □        □        □ 

 
q) Kräver Ditt arbete att du jobbar övertid? □        □        □        □ 
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19) Frågor beträffande psykosociala arbetsrelaterade faktorer 

I den här frågan ska du ha i åtanke en sammanfattad upplevelse av alla olika arbetssituationer som 
förekommer i Ditt arbete. Besvara varje påstående med att sätta ett kryss under det alternativ som 
passar Dig bäst. 
 
 
 

 
Ofta 

 
Ibland      

 
Sällan 
   

Så gott 
som aldrig 

 
a) Jag trivs med mitt yrke 

   □        □        □        □        

 
b) Jag är engagerad i mitt arbete 

   □        □        □        □        

 
c) Jag trivs med mina arbetskamrater 

   □        □        □        □        

 
d) Jag trivs med arbetsledningen 

   □        □        □        □        

 
e) Jag har stöd från arbetsledningen 

   □        □        □        □        

 
f) Jag har stöd av mina arbetskamrater 

   □        □        □        □        

 
g) Arbetsledningen lyssnar och tar hänsyn till mina 
åsikter om min arbetssituation 

 

   □        □        □        □        

 
h) Mina arbetskamrater ställer upp för mig 

   □        □        □        □        

 
i) Mina arbetskamrater har förståelse för att jag har 
en dålig dag 

 

   □        □        □        □        

 

 
20) Vilken aktivitet/situation i Ditt arbete innebär störst risk för kroppsliga skador/besvär? 
Rangordna de tre viktigaste riskfaktorerna 1, 2, 3. 
 

…..Arbete i bil som förare  

…..Arbete i bil som passagerare fram 

…..Arbete i bil som passagerare bak med persontransport  

…..Fysiskt ingripande mot personer som går motstånd 

…..Lyfta, bära, släpa, dra personer  

…..Lyfta, bära, släpa, dra föremål 

…..Annat, nämligen………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………….... 
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21) Allmänna frågor beträffande psykosociala faktorer              

Besvara varje påstående med att sätta ett kryss under det alternativ som passar Dig bäst. 
 
 
 

Ofta Ibland Sällan 
Så gott som 

aldrig 
 
a) Jag besväras av kroppslig värk     □        □        □        □ 

 
b) Jag sover dåligt och har svårt att somna om 
kvällarna 

 

    □        □        □        □         

 
c) Jag sover dåligt eller sover otillräckligt mellan 
arbetspassen 

 

    □        □        □        □         

 
d) Jag besväras av hjärtklappning 

    □        □        □        □         

 
e) Jag känner mig fysiskt utmattad när jag 
kommer hem från arbetet  

 

    □        □        □        □         

 
f) Jag känner mig psykiskt utmattad när jag 
kommer hem från arbetet 

 

    □        □        □        □         

 
g) Jag har svårt att koppla av när jag kommer 
hem från arbetet   

 

    □        □        □        □         

 
h) Jag är så trött efter arbetet att jag har svårt att 
t.ex. umgås med familj och vänner, utöva hobby 
etc.    

 

    □        □        □        □         

 

 
i) Det uppstår en konflikt mellan mitt 
arbetsschema och min familjesituation 

 

    □        □        □        □         

 
j) Jag är lättirriterad hemma eftersom mitt arbete 
är så krävande 

 

    □        □        □        □         

 
k) Mitt arbete gör det svårt för mig att vara den 
make/maka eller förälder jag skulle vilja vara. 

 

    □        □        □        □         

 
l) Jag har stöd från min familj och vänner 

    □        □        □        □         
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FRÅGOR OM BESVÄR FRÅN RÖRELSEORGANEN 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bilden visar ungefärliga läget av de kroppsregioner som finns 

bland följande frågor. Begränsningarna av de olika 

kroppsregionerna är inte skarpa eller väldefinierade. Vissa 

kroppsregioner går över i varandra. Du måste själv avgöra i 

vilken kroppsregion Dina eventuella besvär sitter 
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Att besvaras av samtliga 
 

Att besvaras bara av de som uppgivit något besvär 
 

Har du någon gång under de 
senaste 12 månaderna haft besvär 
(smärta, värk, obehag) i följande: 

Har du någon gång under de 
senaste 12 månaderna blivit 
förhindrad att utföra ditt 
normala arbete på grund av 
dina besvär? 

 
Har du någon gång under 
de senaste 12 
månaderna blivit hindrad 
att utföra normalt 
dagliga aktiviteter på 
grund av dina besvär? 
 

22a) Nacke 

Ja □               Nej □ 

b) 

Ja □               Nej □ 

c) 

Ja □               Nej □ 

23a) Axlar 

□ Ja i höger axel                    Nej □       

□ Ja i vänster axel 

□ Ja i båda axlarna 

b) 

Ja □               Nej □ 

c) 

Ja □               Nej □ 

24a) Armbåge 

□ Ja i höger armbåge            Nej □       

□ Ja i vänster armbåge 

□ Ja i båda armbågar  

b) 

Ja □               Nej □ 

c) 

Ja □               Nej □ 

25a) Handled/hand 

□ Ja i höger handled/hand     Nej □       

□ Ja i vänster handled/hand          

□ Ja i båda handleder/händer     

b) 

Ja □               Nej □ 

c) 

Ja □               Nej □ 

26a) Ryggens övre del 

Ja □               Nej □  

b) 

Ja □               Nej □ 

c) 

Ja □               Nej □ 

27a) Ryggens nedre del 

Ja □               Nej □ 

b) 

Ja □               Nej □ 

c) 

Ja □               Nej □ 

28a) En eller båda höfter/lår 

□ Ja i höger höft/lår               Nej □       

□ Ja i vänster höft/lår 

□ Ja i båda höfter/lår 

b) 

Ja □               Nej □ 

c) 

Ja □               Nej □ 

29a) En eller båda knän 

□ Ja i höger knä                     Nej □       

□ Ja i vänster knä 

□ Ja i båda knän  

b) 

Ja □               Nej □ 

c) 

Ja □               Nej □ 

30a) En eller båda vrister/fötter 

□ Ja i höger vrist/fot               Nej □       

□ Ja i vänster vrist/fot                       

□ Ja i båda vrister/fötter                      

b) 

Ja □               Nej □ 
 
 

c) 

Ja □               Nej □ 
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31) Har du någonsin haft besvär (smärta, värk, obehag) från följande? 

□ Nej  

□ Ja, Nacke                        □ Ja, Axlar     □ Ja, Armbåge/Hand   □ Ja, Ryggens övre del                         

□ Ja, Ryggens nedre del    □ Ja, Höfter    □ Ja, Knän                   □ Ja, Fötter/Fotleder 

 
 

Om du svarat Nej på fråga 31 kan Du hoppa till fråga 44 a  
 
32) Har du någonsin skadat dig i en olycka? 

□ Nej  

□ Ja, Nacke                        □ Ja, Axlar     □ Ja, Armbåge/Hand   □ Ja, Ryggens övre del                         

□ Ja, Ryggens nedre del    □ Ja, Höfter    □ Ja, Knän                   □ Ja, Fötter/Fotleder 

 
 
 33) Har du någonsin varit tvungen att byta ditt nuvarande arbete eller dina arbetsuppgifter 
på grund av dina besvär (smärta, värk, obehag) från följande? 

□ Nej  

□ Ja, Nacke                        □ Ja, Axlar     □ Ja, Armbåge/Hand   □ Ja, Ryggens övre del                         

□ Ja, Ryggens nedre del    □ Ja, Höfter    □ Ja, Knän                   □ Ja, Fötter/Fotleder 

 
 
34) Har du någon gång skadat dig i en olycka på ditt nuvarande arbete? 

□ Nej  

□ Ja, Nacke                        □ Ja, Axlar     □ Ja, Armbåge/Hand   □ Ja, Ryggens övre del                         

□ Ja, Ryggens nedre del    □ Ja, Höfter    □ Ja, Knän                   □ Ja, Fötter/Fotleder 

 
 
35) Har du någon gång fått besvär (smärta, värk, obehag) till följd av ditt nuvarande arbete, 
ej relaterat till ett olycksfall? 

□ Nej  

□ Ja, Nacke                        □ Ja, Axlar     □ Ja, Armbåge/Hand   □ Ja, Ryggens övre del                         

□ Ja, Ryggens nedre del    □ Ja, Höfter    □ Ja, Knän                   □ Ja, Fötter/Fotleder 

 
 

36) Har du blivit undersökt av läkare, sjukgymnast, naprapat eller liknande pga. dina 
besvär under de senaste 12 månaderna? 

□ Nej  

□ Ja, Nacke                        □ Ja, Axlar     □ Ja, Armbåge/Hand   □ Ja, Ryggens övre del                         

□ Ja, Ryggens nedre del    □ Ja, Höfter    □ Ja, Knän                   □ Ja, Fötter/Fotleder 
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37) Ungefär hur länge har du totalt sett haft besvär under de senaste 12 månaderna?      
     
  

0 dagar   
    
 1-7 dagar   

 
8- 30 dagar                                     

Mer än 30 
dagar, men 
inte varje dag 

 
Varje dag                                    
 

 
Pga. Nacke     □        □            □             □             □ 

  
Pga. Axlar        □        □            □             □             □ 

  

Pga. Ambåge/Hand    □        □            □             □             □ 

 
Pga. Ryggens övre del 

   □        □            □             □             □ 

 
Pga. Ryggens nedre del 

   □        □            □             □             □ 

 
Pga. Höfter 

   □        □            □             □             □ 

 
Pga. Knän 

   □        □            □             □             □ 

 
Pga. Fötter/Fotleder 

   □        □            □             □             □ 

 
 
 
 

38) Har du blivit mindre aktiv på grund av dina besvär under de senaste 12 månaderna?         
  

På arbetet 
 
På fritiden 

 
Pga. Nacke  

Ja □               Nej □ Ja □               Nej □ 

  
Pga. Axlar     

Ja □               Nej □ Ja □               Nej □ 

  
Pga. Ambåge/Hand 

Ja □               Nej □ Ja □               Nej □ 

 
Pga. Ryggens övre del 

Ja □               Nej □ Ja □               Nej □ 

 
Pga. Ryggens nedre del 

Ja □               Nej □ Ja □               Nej □ 

 
Pga. Höfter 

Ja □               Nej □ Ja □               Nej □ 

 
Pga. Knän 

Ja □               Nej □ Ja □               Nej □ 

 
Pga. Fötter/Fotleder 

Ja □               Nej □ Ja □               Nej □ 
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39) Hur länge har du totalt sett blivit förhindrad från att utföra ditt normala arbete pga. dina 
besvär under de senaste 12 månaderna?  
  

0 dagar   
    
 1-7 dagar  

 
8- 30 dagar                                     

 
Mer än 30 
dagar 

 
Pga. Nacke  

     □               □             □             □ 

  
Pga. Axlar     

     □               □             □             □ 

  
Pga. Ambåge/Hand 

     □               □             □             □ 

 
Pga. Ryggens övre del 

     □               □             □             □ 

 
Pga. Ryggens nedre del 

     □               □             □             □ 

 
Pga. Höfter 

     □               □             □             □ 

 
Pga. Knän 

     □               □             □             □ 

 
Pga. Fötter/Fotleder 

     □               □             □             □ 

 

Följdfrågor om besvär från ryggens nedre del 
 
Bevaras enbart av dem som angivit besvär från ryggens nedre del 
 
40) Finns det någon i din släkt (förälder, syskon) som inte kunnat utföra sitt dagliga arbete (i eller 
utanför hemmet) pga. besvär från ryggens nedre del? 

Ja □               Nej □              Vet ej □ 
 
41 a) Har du anmält dina besvär från ryggens nedre del som arbetsskada/arbetssjukdom till din 
arbetsgivare? 

Ja □               Nej □ 
 
b) Om Nej varför inte?  
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
42a) Om Du har besvär från ryggens nedre del har Du av läkare fått någon diagnos? 

Ja □               Nej □ 
 
b) Om Ja, vad? 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
43) Har du i samband med besvär från ryggens nedre del haft problem med följande? 

□ Nej  

□ Ja, Nacke            □ Ja, Axlar        □ Ja, Armbåge/Hand         □ Ja, Ryggens övre del                               

□ Ja, Höfter             □ Ja, Knän       □ Ja, Fötter/Fotleder 
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Frågor kopplade till preventiva åtgärder 
 
44 a) Ser Du en koppling mellan exponering för specifika faktorer eller situationer i Ditt arbete och 
kroppsliga besvär?  

Ja □               Nej □  

 

 
b) Om Ja, försök ange kroppsdel där besvären uppstår (enligt kroppskartan på sida 9) samt upplevd 
orsak till besvären 
 
Kroppsdel där besvär upplevs                                                Faktorer som anses orsaka besvär 
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45) Vad trivs Du idag med vad gäller Din arbetsmiljö? 
Skriv fritt med egna ord vad du anser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46) Vad trivs Du idag inte med vad gäller Din arbetsmiljö? 
Skriv fritt med egna ord vad du anser.  
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47 a) Finns det något i Din arbetsmiljö som Du skulle vilja ändra på? 

Ja □               Nej □ 
 
 
b) Om Ja, vad? 
Skriv fritt med egna ord vad du anser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 a) Finns det något som idag, med enkla medel, skulle kunna förbättra Din arbetsmiljö? 

Ja □               Nej □ 
 
 
b) Om Ja, vad? 
Skriv fritt med egna ord vad du anser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tack för Din medverkan! 



 
 

BILAGA 2 

    

1 
 

EN SAMMANFATTNING AV ÖPPNA FRÅGOR 

 

Vad de svarande trivs med i sin arbetsmiljö 

Trettiosex svarande har besvarat frågan, en och samma person kan ha uppgett obegränsat antal 

faktorer han/hon trivs med. 23 svarande uppgav att arbetsskamraterna är det de trivs med, där 

nämns god stämning och sammanhållning i arbetsgruppen, att de har roligt tillsammans. Man 

nämner även att den positiva upplevelsen av arbetskamraterna gör att man står ut med andra 

faktorer i arbetet. Tjugo svarande uppgav att arbetsuppgifterna är något de trivs med. Där 

beskrivs följande: arbetet som sådant, arbetet är omväxlande, spännande, möjlighet att 

påverka/hjälpa, träffa människor, relativt fritt arbete, intressant, får lösa problem, att själv 

bestämma vad som ska göras, att det är ett fysiskt arbete, man får röra på sig och ta i, 

fotpatrullera samt att det är allmänbildande och har utvecklingsmöjligheter. Sju svarande 

uppgav att de trivs med utrustning eller fordon.  Där uppgavs benhölster, sköna kläder i form 

av en praktisk uniform som ger bra skydd, krocksäkra bilar, bra skydd, nya bilar, att bilarna 

börjar bytas ut mot nya, att lättare skyddsväst kommit, man upplever att bilarna är hyfsade 

och att man sitter bra i dessa. Tre svarande uppgav att de trivs med jobbet i stort. Tre svarande 

uppgav att de trivs med lokaler, att ha tillgång till gymnastikhall 24 timmar om dygnet, de höj 

och sänkbara bord som finns i avrapporteringsrummen samt lokalerna i stort. 

 

Vad de svarande inte trivs med i sin arbetsmiljö 

Fyrtiotvå svarande har besvarat enkätfrågan, en och samma person kan ha uppgett obegränsat 

antal faktorer han/hon inte trivs med. Tjugofem svarande uppgav missnöje över antingen 

utrustning eller fordon eller båda i kombination. Där uppgavs att bilarna och utrustningen är 

dåligt anpassade till verksamheten. Det är trångt i bilarnas fram- och baksäte, sätena är dåligt 

anpassade till utrustningen som bäres, bland annat till bälte och vapen. Sätena borde inte vara 

skålade då de ger en sned sittställning. Bilarna är ej anpassade i kupén eller motormässigt, det 

borde vara avskilt mellan fram och baksäte. Utrustningen anses ej vara individanpassad, den 

är för tung och sitter inte bra. För mycket tung utrustning bäres runt midjan, för mycket tyngd 

och saker på bältet är ett problem. Skyddsvästen är för tung, kängorna är klumpiga och sitter 

ej bra, det saknas ett skobidrag.  
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Tolv svarande uppgav att de inte trivs med arbetsledningen. Där nämns följande: Dålig 

ledarskapsförmåga och ingen struktur, ledningen är ej verklighetsförankrad, lyssnar inte på 

poliser i yttre tjänst eller bryr sig inte om det som sägs, otydliga beslut från arbetsledning, för 

lite inflytande över viktiga frågor som rör arbetarna t.ex. utrustning, fordon, chefer som inte 

vågar säga ifrån uppåt, ingen möjlighet att påverka, ledningen prioriterar inte ordningspoliser, 

ledningen kör över arbetarna och tänker bara på ekonomi, har ett större ansvar än vad de tar, 

ovisshet över hur organisationen ska se ut, chefer som kräver att man arbetar för hårt och inte 

får livsnödvändiga pauser och raster, de som bestämmer över personal som arbetar ute är 

personer som arbetar inne.  

 

Tio svarande uppgav att personalbrist är en faktor de inte trivs med. Detta anses orsaka stress, 

att inte kunna ta raster för vila, mat och toalettbesök, kraven blir för höga på de som arbetar, 

det tar på orken, minskad återhämtning fysiskt eller psykiskt. Åtta svarande uppgav att 

arbetstiden är något de inte trivs med. Sömnrytmen störs, svårt att få ordning på sömnen med 

schemat, vänder på dygnet hit och dit, mycket nätter och helger. Sju svarande uppgav 

missnöje över lokalerna. Det anses finnas för få lokaler, avrapporteringsrummen borde vara 

bättre, borden går ej att höja och sänka pga. att det är för trångt, utrustning saknas eller är 

trasig, ibland ska två turlag avrapporterar samtidigt. Man trivs inte med arresten, att det inte 

finns någon lokal för eventuella samtal, väskor måste släpas genom trånga korridorer.  

 

Sju svarande uppgav missnöje över brist på fysisk träning och utbildning på arbetstid. Man 

beskriver att för att klara arbetet krävs träning på fritiden, då bål och ryggträning. Det är för 

lite tid för fysisk träning på schemat som syftar till att stärka kroppens svaga områden för att 

hålla sig frisk, för dåligt med utbildning, friskvårdsbidraget tas bort. Sju svarande uppgav 

missnöje över sammanfattade övriga faktorer. Där anges avsaknad av lyfthjälpmedel, lyft av 

tunga personer t.ex. omhändertagna, ibland påfrestande att utsättas för risker man tvingas ta, 

arbetspass som innebär att vara stående längre stunder t.ex. kommendering till 

hockeymatcher, att utrustning och materiel som inte behövs beställs och det som verkligen 

behövs ej beställs, endast trivselfaktorer kan bli bättre, allt kan bli bättre men det får inte kosta 

någonting. Fyra svarande uppgav över att vara stillasittande längre stunder. Där anges långa 

resor sittande i bil eller vid dator. Tre svarande uppgav missnöje över att behöva sitta i 

baksätet med omhändertagen person. Det anses innebära stora risker för både förare och 
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bisittare, ofta är den omhändertagna personen påverkad och aggressiv. Tre svarande trivdes 

inte med lönen. Dålig lön anses orsaka stress.  

 

Faktorer i arbetsmiljön som de svarande vill ändra på 

Fyrtio svarande har besvarat frågan, en och samma person kan ha uppgett obegränsat antal 

förslag på faktorer han/hon vill ändra på i sin arbetsmiljö. Tjugotvå svarande ville ändra på 

utrustning och uniform. Förslag är bättre individanpassad utrustning, uniform som är 

anpassad till både värme och kyla samt skobidrag så att kängor som är bättre anpassade själv 

kan väljas. Erbjud den bättre och lättare utrustning som idag finns, valfrihet att använda 

avlastande benhölster för de som vill, att själv kunna välja utrustning för att avhjälpa sina 

besvär. Det är mycket utrustning som ska bäras runt midjan. Därför föreslås bättre anpassad 

utrustning, lättare bälte och skyddsväst samt mindre vapen. En kombinerad utrustnings- och 

skyddsväst som är balanserad att fördela tyngden bättre föreslås istället för bältet. Västen 

skulle bäras utanpå en pikétröja som polis i England. Nitton svarande uppgav förändringar av 

yrkesfordonen. Här anges att bilarna ska vara polisanpassade även invändigt. För att få ett 

bättre skydd föreslås plexiglas eller galler mellan fram och baksäte för att slippa sitta bak med 

omhändertagna, likt amerikanska polisbilar. De trånga bilsätena fram önskas byggas om för 

att vara bättre anpassade till den utrustning som bäres. Detta genom någon form av urskålning 

för att ge utrymme för bälte och vapenhölster och undvika en sned sittställning. 

Säkerhetsbältets fästpunkter föreslås ändras så att man får fullgott skydd och kan dra vapnet 

sittande. Även större fordon bättre anpassade till verksamheten önskas, bilstolar anpassade 

efter en bredare modell.  

 

Sju svarande önskade bättre lokaler. Där anges bättre avrapporteringsrum då det är för litet 

och vissa bord är dåliga, ändra lokaler för avrapportering och arrest så att de är anpassade till 

arbetet. Vidare önskas ett relaxrum att återhämta sig i för utryckningspersonal, en avskild 

sitthörna för samtal, garage och parkering som inte gör att säkerheten blir lidande. Sex 

svarande önskade att arbetsledningen förbättrades, ändrades. Där uppgav man förbättrad 

ledarskapsförmåga och struktur i organisationen, vilja att lyssna till vad arbetarna vill, en 

myndighet som tar ett större ansvar, en arbetsledning som uppskattar arbetarnas arbete, stöd 

uppifrån. Fem svarande ville ha mer träning och utbildning på schemat. Här anges att 

återinföra friskvårdsbidraget, utbildning i ergonomi, träning för att förbättra hälsan, fysträning 

på arbetstid inriktad på förebyggande träning, självskydd, taktik, vapen. Fem svarande uppgav 
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förändring av sammanfattade övriga faktorer. Där anges mindre avrapporteringstid, att kunna 

påverka arbetstider, följ upp folk som har besvär med t.ex. rehabiliteringsplan, gratis kaffe, 

massor av saker. Gick det att ändra det vi jobbar mot skulle mkt bli bättre men det går ju inte, 

då någon måste göra jobbet. Många saker går att anpassa sig till och man behöver inte alltid 

bara gnälla. Tre svarande önskade lyfthjälpmedel till arresten, förslag på en matta med 

handtag så att man för att släpa istället för att bära personer från bilen. Två svarande önskade 

högre lön, en motivationsfaktor. Två svarande önskade mer personal.  

 

 

Vad de svarande vill ändra i arbetsmiljön med enkla medel 

Trettioen svarande har besvarat frågan, en och samma person kan ha uppgett obegränsat antal 

förslag på faktorer han/hon vill ändra på i sin arbetsmiljö. Sjutton svarande ville ändra på 

utrustningen. Där föreslås bättre kängor eller skobidrag, valfrihet till lårhölster, lättare 

skyddsväst. Bättre ergonomisk individanpassad utrustning och uniform till yttre tjänst önskas, 

utrusningsväst för att omfördela tyngden. Åtta svarande ville ändra på yrkesfordonen med 

bättre utformade säten som även passar en större modell, avgränsad yta mellan fram- och 

baksätet för bättre skydd, större bilar med mer utrymme, bättre påkostad utrustning.  

Sex svarande föreslog ändringar av organisatoriska faktorer. Där uppgav man att ledningen 

måste ta ett större ansvar, anställa fler poliser, inte detaljstyra hur och vad utryckningspoliser 

ska arbeta med. Byta ut personal i fack och arbetsledning alternativt utbilda nuvarande chefer 

i ledarskap. Tillsätta mer personal för administrativa åtgärder i samband med brott och 

anmälningar samt anställa fler poliser. Se till att beslut som tas får konsekvenser. Att 

myndigheten låter en person som kan och vet hur lokalerna och arbetsplats ska se ut för vårt 

ändamål anpassar dessa.  

Fem svarande föreslog mer fysisk träning med mer fys- och taktikträning på arbetstid, 

friskvårdsbidraget tillbaka, 10 minuters stretch efter varje pass.  

Tre svarande önskade lyfthjälpmedel till arresten.  

Sex svarande uppgav övriga faktorer som fler rum för avrapportering, möjlighet att påverka 

arbetstiden, periodplanering, högre lön, relaxrum för utryckningspersonal, bättre kontorsstolar 

och skrivbord, mindre insnålning av personal. 
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Upplevda koppling mellan exponering för situationer i arbetet och kroppsliga besvär   

Fyrtiofyra svarande har svarat att man ser en koppling mellan något kroppsligt besvär och 

faktorer i arbetet. En och samma svarande kan ha uppgett obegränsat antal kopplingar till 

obegränsat antal upplevda besvär.   

 

Nacke: Sju svarande uppgav samband mellan nackbesvär och tung utrustning, främst 

skyddsvästen. Tre svarande uppgav samband till dålig sittställning i bil och dålig 

avrapporteringsmiljö.  

 

Axlar: Tre svarande uppgav samband mellan besvär från axlar och avrapportering vid dåligt 

anpassade datorarbetsplats. Tre svarande uppgav samband med tung och dåligt anpassad 

utrustning, två svarande uppgav samband med att sitta längre stunder i bil samt att göra 

plötsliga ingripanden med tunga lyft utan uppvärmning.  

 

Ryggbesvär: Sju svarande uppgav ett samband mellan ryggbesvär och utrustning. Där nämns 

främst den tunga skyddsvästen och bältet men även dåliga kängor samt att uniformen är stor 

och otymplig och ej anpassad till kvinnliga kroppar. Fem svarande uppgav samband med 

dålig sittställning i bil och att sitta under längre perioder. Tre svarande såg samband med 

fysiska ingripanden med stökiga personer, tunga lyft, sitta längre stunder för att sedan ingripa, 

dåligt anpassade bilar till att lasta bråkiga och utslagna personer vilket ger farliga lyft, inget 

lyfthjälpmedel i arresten.  

 

Ländrygg: Femton svarande såg ett samband mellan utrustningen och ländryggsbesvär, där 

anges främst det tunga bältet men även en tyng skyddsväst och dåliga arbetsskor. 

Utrustningen sitter ej bra och påverkar kroppshållningen samt att det inte är möjligt att ta av 

utrustningen under passet. Tretton svarande såg ett samband mellan sittställning och 

ländryggsbesvär. Främst nämns dålig sittställning i bil där det är trångt och man sitter snett. 

Att sitta längre stunder i bil med all utrustning eller vid datorer nämns också i samband. Sex 

svarande såg ett samband mellan tunga hastiga lyft och ländryggsbesvär. Där nämns lyft av 

personer och föremål, personer med lågt medvetande. 
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Höfter: Åtta svarande såg ett samband mellan utrustningen och höftbesvär. Där nämns främst 

det tunga bältet som bäres på höfterna men även tung skyddsväst och dåliga skor. Tre 

svarande såg samband mellan dålig sittställning i bil och besvär från höfter, där nämns även 

långvarigt sittande och långa och många körsträckor i bil. En av de svarande såg samband 

mellan höftbesvär och ingripanden mot stökiga personer speciellt efter att ha suttit en längre 

tid.  

 

Knän: En av de svarande såg samband mellan knäbesvär och den tunga utrustningen.  

 

Fötter/fotleder: Fyra svarande såg samband mellan dåliga arbetsskor och besvär från 

fot/fotled. Två svarande såg samband mellan den tunga utrustningen och besvären.  

 

Kroppen generellt: För besvär i kroppen generellt uppgavs tung och dåligt utformad 

utrustning. Där anges även stress, en arbetsledning som ej lyssnar, lite personal, fysiskt våld, 

jobba mycket och att ej hinna med familj, dåligt avtal.  



 
 
SAMMANSTÄLLDA PSYKOSOCIALA FAKTORER  BILAGA 3  

 

Psykosociala faktorer i arbetet och på fritiden   Ofta/ibland % Sällan/Aldrig % 

Kräver Ditt arbete att Du arbetar mycket fort 98,1 1,9 

Kräver Ditt arbete att Du arbetar mycket hårt 100 0 

Kräver Ditt arbete en för stor arbetsinsats  57,7 42,3 

Kräver Ditt arbete att Du arbetar under tidspress 98 2 

Har Du tillräckligt med tid för att hinna med Dina arbetsuppgifter 86,5 13,5 

Förekommer motstridiga krav i Ditt arbete 82,7 17,3 

Får Du lära dig nya saker i Ditt arbete 90,4 9,6 

Kräver Ditt arbete skicklighet 100 0 

Kräver Ditt arbete påhittighet 100 0 

Innebär Ditt arbete att Du gör samma sak om och om igen 76,9 23,1 

Har Du frihet att bestämma hur Ditt arbete ska utföras 82,7 17,3 

Har Du frihet att bestämma vad som ska utföras i Ditt arbete 59,6 40,4 

Har du möjlighet att ta pauser när du behöver under ditt arbetspass?   65,4 34,6 

Tar du pauser när du behöver 71,2 28,8 

Möjliggör ditt arbete att du, enligt dig, kan hålla en god arbetsställning? 50 50 

Känner du dig stressad på jobbet? 71,2 28,8 

Kräver Ditt arbete att du jobbar övertid? 96,2 3,8 

Arbetsrelaterade faktorer Ofta/Ibland %    Sällan/aldrig % 

Jag trivs med mitt yrke 100 0 

Jag är engagerad i mitt arbete 100 0 

Jag trivs med mina arbetskamrater 100 0 

Jag trivs med arbetsledningen 59,6 40,4 

Jag har stöd från arbetsledningen 53,8 46,2 

Jag har stöd av mina arbetskamrater 100 0 
Arbetsledningen lyssnar och tar hänsyn till mina åsikter om min 
arbetssituation 40,4 59,6 

Mina arbetskamrater ställer upp för mig 100 0 

Mina arbetskamrater har förståelse för att jag har en dålig dag 100 0 

Psykosociala faktorer Ofta/Ibland % Sällan/aldrig % 

Jag besväras av kroppslig värk 71,2 28,8 
Jag sover dåligt och har svårt att somna om kvällarna 40,4 59,6 
Jag sover dåligt eller sover otillräckligt mellan arbetspassen 67,3 32,7 
Jag besväras av hjärtklappning 7,7 92,3 
Jag känner mig fysiskt utmattad när jag kommer hem från arbetet  50 50 
Jag känner mig psykiskt utmattad när jag kommer hem från arbetet 51,9 48,1 
Jag har svårt att koppla av när jag kommer hem från arbetet   23,1 76,9 
Jag är så trött efter arbetet att jag har svårt att t.ex. umgås med familj 
och vänner, utöva hobby etc.    57,7 42,3 
Det uppstår en konflikt mellan mitt arbetsschema och min 
familjesituation 57,7 42,3 
Jag är lättirriterad hemma eftersom mitt arbete är så krävande 34,6 65,4 
Mitt arbete gör det svårt för mig att vara den make/maka eller förälder 
jag skulle vilja vara. 43,1 56,9 
Jag har stöd från min familj och vänner 98,1 1,9 

 



 
 
      BILAGA 4  
 
EN SAMMANSTÄLLNING AV FÖREKOMMANDE ARBETSMOMENT 
 
 

 
Arbetsmoment förekommande i arbetet 

 

 
Ofta/Ibland % 

 
Sällan/Så gott som  

aldrig % 
 

Hur ofta lyfter/bär Du föremål som väger  
10-25 kg 

80,8 19,2 

Hur ofta lyfter/bär Du föremål som väger  
25-50 kg 

59,6 40,4 

Hur ofta lyfter/bär Du föremål som väger  
över 50 kg 

40,4 59,6 

Hur ofta lyfter eller bär Du utan lyfthjälpmedel? 96,2 3,8 

Hur ofta lyfter eller bär Du föremål nära kroppen i en 
bekväm ställning? 
 

53,8 46,2 

f) Hur ofta lyfter eller bär Du föremål en bit från kroppen 
med utsträckta armar? 
 

36,5 63,5 

Hur ofta lyfter eller bär Du föremål långt från kroppen och 
framåtböjd? 
 

19,2 80,8 

Hur ofta lyfter eller bär Du föremål vid sidan av kroppen, 
kraftigt vriden? 
 

21,2 78,8 

Hur ofta skjuter Du på eller drar föremål vid sidan av kroppen 
kraftigt vriden?   
 

19,2 80,8 

Hur ofta skjuter Du på eller drar föremål långt från kroppen 
och framåtböjd?  
 
 

23,1 76,9 

Hur ofta använder Du olika typer av lyfthjälpmedel?   3,8 96,2 

 

 

 

 

 

 



 
 
      BILAGA 5 

 
EN SAMMANSTÄLLNING AV FÖREKOMMANDE ARBETSSTÄLLNINGAR 

 

 
Arbetsställningar förekommande i arbetet 
 Ofta/Ibland Sällan/aldrig 
a) Jag arbetar sittande och framåtlutad  
utan stöd för armarna  

54,9 45,1 

b) Jag arbetar sittande i vriden ställning 51 49 

c) Jag arbetar sittande med armarna i  
eller ovanför axelhöjd  

3,9 96,1 

d) Jag arbetar stående i framåtlutad ställning 41,2 58,8 

e) Jag arbetar stående i framåtlutad och vriden ställning 35,3 
 

64,7 
 

f) Jag arbetar stående med händerna långt ifrån kroppen 43,1 56,9 
 

 
g) Jag arbetar med händerna i eller ovan axelhöjd 

        
                                                                                                                       

19,6 
 

80,4 

h) Jag arbetar i huksittande ställning 51 
 

49 
 

i) Jag arbetar i knästående ställning 64,7 
 

35,3 

 
 

 


