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___________________________________________________________________________ 
Hälften av personalen inom äldrevården uppger att de dagligen lyfter tungt vilket kan ge 

skador i rygg, skuldra och nacke som kan leda till arbetsskada alternativt sjukskrivning. 

Durewall-systemet och Stockholmstekniken är de vanligaste lyfttekniksmetoderna i 

Sverige. På undersökningsplatsen användes Stockholmstekniken. Rapportens syfte är att 

identifiera faktorer som associeras med sjukskrivning på grund av smärtupplevelse vid 

lyftmoment i arbetet inom äldrevården, beskriva eventuella smärtupplevelser vid lyft av 

boende samt undersöka om eventuell information om lyftteknik är effektivt förebyggande 

mot upplevd smärta vid lyft av boende. Då undersköterskor återfinns längst ner i svensk 

sjukvårds hierarkiskala har yrkesgruppen svårt att påverka. Studien genomfördes på ett 

boende i Västsverige med enkäter och omfattade 18 undersköterskor. Samtliga deltagare 

har fått lyfttekniksutbildning. T-test genomfördes och resultaten visade att kön, 

träningsgrad samt antal arbetade arbetsår hade ett signifikant samband med sjuskrivning på 

grund av smärtupplevelse vid lyftmoment i arbetet. Inget signifikant samband mellan 

tobaksanvändning eller antal arbetade timmar i veckan och sjukskrivning på grund av 

smärtupplevelse vid lyftmoment i arbetet hittades. Samtliga deltagare uppgav att de fått 

lyfttekniksutbildning och majoriteten av deltagarna uppgav att informationen har minskat 

smärtupplevelsen vid lyft av boende. 

 

 

 

 

 



  

 

 

ABSTRACT 
Title: Lifting technique and care providers’ well-being in geriatric care 

Department: School of Life Sciences, University of Skövde 

Course: Thesis in Health, 15 ECTS 

Author: Mikael Kumlin 

Supervisor: Diana Stark Ekman 

Pages: 36 

Month and year: May 2013 

Keywords: lifting techniques, experienced pain, work-related injuries, sick leave 
___________________________________________________________________________ 
Half of all employees in geriatric care are doing heavy lifting daily, which can cause 

injuries in backs, shoulders or necks and lead to work-related injuries and sick leave. The 

Durewall-system and the Stockholmstechnique are lifting techniques that are often taught 

to care providers in Sweden, for proper lifting techniques. This study identifies factors 

associated with sick leave and examines if training in lifting techniques is associated with 

reduced body pain. The study also wants to identify possible body pain in assistant nurses, 

who are found on the bottom of the Swedish health care hierarchy and therefore have low 

influence. The data was collected from 18 participants that work in a nursing home in 

Western Sweden. All participants received lifting education. Gender, level of physical 

training and number of worked years have significant associations with sick leave caused 

by lifting patients. No significant association was found between tobacco use or number of 

working hours per week and sick leave caused by lifting patients. All participants received 

lifting education and the majority of the participants reported reduced body pain when 

lifting patients after they had received lifting education. 
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Inledning 

Äldrevårdens arbetsmiljö är mer fysiskt belastande jämfört med övriga delar av 

arbetsmarknaden, 50 procent av personalen uppger att de dagligen utför tunga lyft 

samtidigt som var fjärde arbetande upplever någon form utav värk. Sveriges största 

fackförbund Kommunal, som har över 500 000 medlemmar, skriver att tunga, obekväma 

lyft samt upprepade rörelser kan ge besvär i både rygg, skuldra, nacke samt axlar 

(Kommunal, 2011a). Även Vingård och Hagbeg (2000) samt Järvholm (1996) skriver att 

det fysiskt tunga arbetet inom vårdyrket, framförallt kombinerat med tidsbrist, kan 

sammankopplas med besvär i rörelseorganen. Skador i muskler, senor alternativt leder är 

de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. En tredjedel av belastningssjukdomarna drabbar 

nacke och skuldra och en femtedel drabbar ryggen. (Arbetsmiljöverket, 2013a). Försvårade 

arbetsförutsättningar kan ge känsla av otillräcklighet, vilket kan ge ökad psykiskt 

belastning. Kombinerat med övriga påfrestningar (exempelvis tidspress) kan även ohälsa 

eller sjukskrivning utvecklas (Arbetsmiljöverket, 2013b). 

 

Gustafsson och Szebehely (2005) och fackförbundet Kommunal (2011b) skriver att 

vårdbiträden samt undersköterskor är starkt kvinnodominerande yrken. Antal anmälda 

arbetsskador per 1000 förvärvsarbetande kvinnor 20-64 år i riket år 2004 var 12,7 medan 

siffran för Västra Götalands län var 15,4. För männen var siffran för riket 13,5 och siffran 

för Västra Götalands län var 15,0. År 2011 var siffran för rikets kvinnor 8,3 medan siffran 

för Västra Götalands län var 11,1. För rikets män var siffran 9,3 medan siffran för Västra 

Götalands län var 11,5 (Svenska folkhälsoinstitutet [FHI], 2013). Antal kvinnor 20-64 år i 

riket med sjuk- och aktivitetsersättning i december år 2011 var 233429. I Västra Götalands 

län var siffran 41407. Jämförande siffror för männen var 164059 för riket och 28650 för 

Västra Götalands län (FHI, 2012a) 

 

Jonsson (2008) skriver att vid en förflyttning av patient inom vården planeras 

förflyttningen efter patientens sjukdom alternativt skada, behov samt förmåga och det görs 

även en riskanalys. All förflyttning ska genomföras på ett så säkert sätt som möjligt för 

både personal och vårdtagare, vårdtagarens egen förmåga ska uppmuntras och utförandet 

ska ej vara tyngre än nödvändigt. Ibland lyfter sjuksköterskor och undersköterskor för att 

det ska gå fort. Engkvist och Lagerström (1994) skriver att lyftteknikerna Durewall-

systemet och Stockholmstekniken dominerar svensk vårdutbildning. Vetenskapliga studier 

som jämför Durewall-systemet och Stockholmstekniken saknas. Durewall-systemet och 

Stockholmstekniken finns beskrivna på sidorna 8-9. 

 

Då fakta tyder på att många arbetare inom äldrevården riskerar belastningsskador och 

sjukskrivningar till följd av fysiska arbetsskador anses det relevant att belysa vilka faktorer 

som påverkar smärtupplevelsen. 

Litteraturgenomgång 

Muskler och senors uppbyggnad 

Tillsammans med skelettet bildar muskler och senor leder och fogar och tillsammans går 

dessa under benämningen rörelseapparaten. Senor fäster musklerna vid skelettet. Då 
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människan rör sig drar musklerna ihop sig för att skapa rörelser. Dessutom ger muskler 

stadga åt skelettet, skyddar de inre organen, kontrollerar tarmens och urinblåsans tömning, 

hjälper till att hålla kroppstemperaturen genom värmeutvecklingen från musklerna samt 

ger människan en möjlighet att både tala, svälja och tugga och visa känseluttryck i form av 

olika miner (Bjerneroth Lindström, 2006). 

 

Kroppen består av tre olika muskelgrupper, hjärtmuskulatur (som bygger upp hjärtat), glatt 

muskulatur (som exempelvis hittas i luftrören, blodkärlens väggar, mag-tarmkanalen samt i 

urinblåsan) samt skelettmuskulaturen. Skelettmuskulatur (kallas även tvärstrimmig på 

grund utav utseendet) bygger bland annat upp armarna och benens muskler. Den arbetar 

snabbt men är inte så uthållig och den styrs av viljan. Efter födelsen bildas inte fler 

skelettmuskelceller men när människan växer ökar muskelcellernas storlek. Då 

skelettmuskelcellerna innehåller proteintrådar som ligger regelbundet jämte varandra ser 

muskelvävnaden tvärstrimmig ut i ett mikroskop. Det finns två olika sorters proteintrådar, 

aktin och myosin. Proteintrådarna kan förskjutas i förhållande till varandra, ibland ligger 

de helt omlott och ibland ligger de mer åtskilda från varandra. Muskelcellen förkortas när 

trådarna ligger omlott och det är detta som sker när muskeln antingen dras samman eller 

spänns (Bjerneroth Lindström, 2006). 

Belastningsergonomi 

Belastningsergonomi belyser hur rörelseorganen påverkas av belastningar i arbetet. Vid 

hög kroppsbelastning vid enstaka gånger, exempelvis tunga lyft, finns risk för akut 

överbelastning och vid upprepade måttliga belastningar riskeras besvär om arbetaren utför 

arbetet under en längre tid. Vid statiskt muskelarbete spänns musklerna utan att medföra 

rörelser i den led som muskeln sträcker sig över och i de fall där arbetaren inte ges tillfälle 

att slappna av blir effekten efter en stund att kroppen blir överbelastad. Överbelastning 

visar sig genom att arbetaren blir trött samtidigt som muskelfunktionen hämmas och 

musklerna värker. Detta tillstånd kan ge skadliga följder. Vid statiskt muskelarbete räcker 

det ofta med kroppsvikten för att överbelastning kan uppkomma (Arbetsmiljöverket, 

2011). 

 

Repetitivt arbete innebär att individen upprepade gånger under en lång tid utför ytterst få 

arbetsuppgifter med liknande rörelsemönster. Arbetscykeltiden (tiden från att momentet 

påbörjas till att samma moment återkommer) är kort och arbetet utförs oftast i högt tempo. 

I de fall där arbetet är starkt styrt har individen nästintill inga möjligheter att påverka vare 

sig arbetstakt, arbetsuppgifternas ordning och utförande, tidpunkter för pauser och 

återhämtning eller när arbetet ska vara klart. Upprepade rörelser ger ständig och likformig 

belastning. Individen behöver ej hantera något tungt då det räcker med armarnas egen 

tyngd för att muskler och leder ska belastas på ett ogynnsamt sätt. Effekten kan bli 

allvarliga skador som tar lång tid att läka och besvären kan lätt återkomma 

(Arbetsmiljöverket, 2011). 

 

När samma kroppsdelar används på ett liknande sätt under en lång period utan varken vila 

eller omväxling uppstår ensidig belastning, som då tvingar de omgivande och 

stabiliserande musklerna att arbeta nästintill statiskt för att kunna genomföra 

arbetsrörelserna. Även väldigt låg belastning under lång tid kan ge besvär då det är 

ogynnsamt för exempelvis rörelse och cirkulationsorganen då rörelseorganen behöver 
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ständig aktivering för att kunna bibehålla rörelseomfång, styrka och rörlighet. En gynnsam 

arbetsbelastning är återkommande arbetsvariation och tidsbegränsning kombinerat med tid 

för återhämtning. Gynnsam belastning varierar från person till person beroende på 

känslighet och individens förutsättningar. Om arbetets upplägg ändras kan personalen få 

ökade möjligheter till delaktighet, variation och utveckling (Arbetsmiljöverket, 2011). 

 

Akut överbelastning av leder, muskler och senor uppstår ofta när den manuella hanteringen 

avvikit från det normala beteendemönstret, vilket exempelvis kan inträffa när patienten 

som ska förflyttas inte medverkar på önskat sätt. Därför är det vitigt att samtliga lyft och 

förflyttningar planeras i förväg, för att se till att momentet utför på bästa sätt 

(Arbetsmiljöverket, 2011). 

 

Ofta används ordet belastningsdos som mått på sammanlagd belastning för att uppskatta 

risk för ohälsa. Belastningsdosen är en kombination av intensitet, frekvens och duration. 

För att förebygga och minimera riskerna för belastningsbesvär måste individen anpassa 

och variera belastningen i fråga om arbetstyngd, arbetstakt samt aktivering av olika 

kroppsdelar. Om belastning ej är tyngre än vad individen förmår samt om individen har tid 

för återhämtning stärks kroppen av ansträngningen (Arbetsmiljöverket, 2011). 

Vikten av fysisk träning 

Fysisk träning inkluderar all aktivitet som förbättrar alternativt bibehåller individens 

styrka, rörlighet, uthållighet samt förmåga att koordinera rörelser. För att muskler, leder 

och skelett ska fungera krävs fysisk aktivitet. Dessutom kan fysisk träning antagligen även 

motverka ryggbesvär. Även positiva effekter på andnings- och cirkulationsorganen ses av 

regelbunden fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet minskar risken för benskörhet, förtvining av 

muskler, småsprickor i skelett samt förbättrar näringstillförseln till ledbrosk och diskar. 

Träning ger även positiva psykologiska effekter (Wigaeus Hjelm, 1994). 

 

Fysisk kondition mäter hur vältränade individens syretransporterande organ är (framförallt 

hjärtat). När individen förbättrar konditionen ökas den maximala 

syreupptagningsförmågan. Det tar nästan lika lång tid att förbättra konditionen som att 

förlora den. Efter en veckas inaktivitet sker en massiv försämring av konditionen. 

Konditionen tränas upp genom promenader, löpning, simning, skidåkning, cykling eller 

gymnastik. Individens kropp bör ansträngas till 70-80 procent av dess maximala 

syreupptagningsförmåga (Wigaeus Hjelm, 1994). 

 

År 2008-2011 var 64 procent kvinnor och 66 procent män i riket, 16-84 år, fysisk aktiva 

(30 min/dag). I Västra Götalands län var siffrorna 63 procent kvinnor och 67 procent män. 

År 2004-2007 var siffrorna för riket 64 procent kvinnor och 66 procent män medan Västra 

Götalands läns siffror var 64 procent kvinnor och 68 procent män (FHI, 2012b). 

 

Dåliga arbetsmiljöer kan i regel ej kompenseras med att individen tränar upp styrka och 

kondition men däremot har livsstilen betydelse för både hur individen mår i arbetslivet och 

vilka krafter som individen har på sin fritid. Genom träning och i övrigt en hälsofrämjande 

livsstil hålls kroppen i trim samtidigt som individen bevarar konditionen 

(Arbetsmiljöverket, 2011). 
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Förbättrad kondition innebär att individen blir mindre trött av fysiskt arbete, vilket gör att 

koordinationen av rörelser blir bättre och individen undviker onödig ansträngning. 

Förbättrad kondition ökar även musklernas förmåga att ta till sig både näring och syre. 

Koncentrationen av vissa enzymer, som har betydelse för skelettmusklernas 

ämnesomsättning, ökar vilket gör att fett lättare förbränns vid aktivitet (Wigaeus Hjelm, 

1994). Då fakta belyst att individen blir tröttare av fysiskt arbete vid en försämrad 

kondition anser författaren att en bra kondition förbättrar personalens arbetsmiljö inom 

äldrevården då de dagligen utför fysiskt arbete, därför anses studien relevant. 

 

Gilljam (2011) skriver att rökning försämrar konditionen. År 2004-2007 uppgav 21 procent 

kvinnor och 34 procent män (16-84 år) i riket att de dagligen använder tobak. I Västra 

Götalands län var siffran 21 procent kvinnor och 32 procent män. Jämförande siffror för 

2008-2011 var 17 procent kvinnor och 30 procent män i riket och 17 procent kvinnor och 

29 procent män i Västra Götalands län (FHI, 2012c). Lagerström (1994) skriver om tre 

teorier som kopplar samman rökning med risk för ryggen och förklarar att kronisk rökhosta 

ger ett ökat tryck mellan kotorna, att blodcirkulationen försämras samt att rökning minskar 

skelettets mineralinnehåll. Vidare redovisar Lagerström en svensk studie på 430 kvinnliga 

vårdanställda där resultatet visade att rökare, jämfört med icke rökare, löper en 1,3 gånger 

förhöjd risk för ländryggsbesvär. 

Arbetsmiljön inom vård och omsorg 

Inom äldrevården är det en hög medelålder bland personalen. Önskan finns att höja 

statusen på omsorgsarbeten med bättre arbetsmiljöer, högre löner samt större möjligheter 

till arbetsutveckling då detta anses viktigt eftersom den yngre generationen inte söker sig 

till branschen (Kommunal, 2011b). 

 

Förutom den fysiskt tunga arbetsmiljön har även den psykiska ansträngningen inom 

branschen ökat. En orsak är att det mentalt är ansträngande att arbeta med utsatta 

människor och en känsla av att inte räcka till, ångest, oro, sömnbesvär och huvudvärk är 

negativa effekter av detta. Dessutom är arbetet stressigt och arbetarna har litet inflytande 

över schemaläggning. Branschen står för flest förtidspensioneringar och resultat visar att 

det återfinns ett arbetsrelaterat dåligt hälsoläge inom äldre- och handikappsvården både 

med tanke på den fysiska miljön, de låga lönerna och de osäkra anställningsformerna. 

Inom äldrevården har endast två av tre anställda en tillsvidareanställning, övriga arbetare är 

visstidsanställda alternativt timanställda. Branschen har en låg sysselsättningsgrad och 34 

procent av arbetarna har schemalagd oregelbunden arbetstid. Bland de anställda arbetar 46 

procent dagtid men skiftarbete, nattarbete alternativt kvällstidsarbete återfinns ofta. 

Anställda inom vård och omsorg har de lägsta medellönerna på arbetsmarknaden, generellt 

sätt har kvinnodominerande yrken cirka 15 procent lägre lön än manliga yrken 

(Kommunal, 2011a). 

 

Krav på äldrevårdens personal ökar ständigt på grund av en åldrande befolkning samt att 

vård- och omsorgsbehovet blir allt mer komplexa. Branschen måste kombinera medicinsk 

kompetens med social och kulturell kompetens för att på så sätt kunna bemöta människor 

utifrån deras bakgrunder och livssituationer. Personalens arbetsuppgifter påverkas även av 

den tekniska utveckling som nu finns tillgänglig. Att de höga kraven ständigt kräver en 

vidareutbildning ökar statusen på yrket. De höga kraven på arbetarna kräver en 
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påbyggande utbildning. Även inom äldrevården ökar kraven på adekvat grundutbildning 

och hela tiden pågår validering av personal runt om i Sverige (Kommunal, 2011c). 

 

Gustafsson och Szebehely (2005) genomförde en studie där det undersöktes vad 

äldrevårdens personal ansåg om sin arbetstillvaro. Studien använde sig av postenkäter för 

datainslamling. Enkäterna skickades till ett totalurval av politiker och äldrevårdspersonal i 

åtta kommuner år 2003. Totalt skickades 10662 enkätformulär ut och svarsfrekvensen för 

de åtta kommunerna var mellan 60-78 procent. Bland deltagarna var 96 procent av 

omsorgsarbetarna och 94 procent av omsorgstjänstemännen kvinnor. Resultatet visade att 

72 procent utav omsorgsarbetarna var tillsvidareanställda, 19 procent var timanställda och 

nio procent var visstidsanställda. Önskan om en tillsvidareanställning var stor bland de 

som ej hade en sådan. Endast tre procent utav de omsorgsarbetarna som arbetade på 

särskilt boende arbetade enbart dagtid på vardagar medan 14 procent arbetade natt. 

Heltidsarbete förknippades med negativ bedömning av arbetsmiljön och ökad psykisk och 

fysisk trötthet. 

Hierarkin inom svensk sjukvård, en psykosocial aspekt av arbetsmiljön 

Svensk sjukvård har styrs av två organisationer, den administrativa hierarkin samt den 

medicinska hierarkin, och har utgått från tanken att organisationen styrs av specialiserade 

yrkesgrupper. Den administrativa hierarkin leds av ekonomer och personaladministratörer 

(ibland även av läkare) jämfört med den medicinska hierarkin där läkaren är i topp 

samtidigt som undersköterskor och vårdbiträden återfinns i pyramidens botten (Engkvist & 

Lagerström, 1994). 

 

Gustafsson och Szebehely (2005) redovisar hur arbetsvillkoren ser ut i äldrevården. 

Känslan av att ha ett stimulerande och engagerande arbete var vanligare för de arbetare 

som var verksamma på toppen av den hierarkiska skalan. Bland de deltagande centrala 

tjänstemännen upplevde 60 procent att de kunde påverka sina arbetsförhållanden. Utav de 

deltagande omsorgstjänstemännen uppgav 33 procent att de kunde påverka sina 

arbetsförhållanden och utav omsorgsarbetarna ansåg 31 procent att de kan påverka sina 

arbetsförhållanden.  Bland omsorgsarbetarna uppgav även 29 procent att de känner sig 

otillräckliga på arbetet då de ej kan ge den hjälp som anses rimlig. 

 

Vidare redovisas att omsorgsarbetarna i mindre utmärkelse får gehör för synpunkter på 

både arbetsvillkor och arbetsmiljö samt att det återfinns en hierarkisk oro för att 

arbetssituationen ska ändras på grund av exempelvis omorganisationer. Det var vanligare 

att deltagarna uppgav kroppslig och psykisk trötthet ju längre ner i hierarkiskaran de var 

verksamma. 

Arbetsskador 

Det ligger ett ansvar på den människa som uppger att de ådragit sig en arbetsskada att 

informera sin arbetsgivare då det i första hand är arbetsgivaren som ska anmäla till 

Försäkringskassan (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Det är vanligare att arbetare redovisar besvär till följd av påfrestande arbetsställningar, 

tung manuell hantering och korta upprepade arbetsmoment än tjänstemän. Besvären 

återfinns oftare hos kvinnor. Bland arbetare är det mindre vanligt med besvär till följd av 
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påfrestande arbetsställningar och tung manuell hantering i åldersgruppen 16–29 år jämfört 

med arbetare i åldersgrupperna 30–49 år och 50–64 år bland båda könen 

(Arbetsmiljöverket, 2012). Besvär orsakad av stress och andra psykiska påfrestningar 

upplevs oftare av tjänstemän än arbetare. Besvären uppkommer oftare hos kvinnor. I de 

flesta fall är besvär i olika kroppsdelar vanligare hos kvinnor samt vanligare hos arbetare 

än tjänstemän. Hals- och nackbesvär bland kvinnor är lika vanligt bland arbetare och 

tjänstemän och är vanligare i åldrarna 30-49 år samt 50-64 år jämfört med 16-19 år. Besvär 

i axel och arm ökar med åldern för båda könen. Besvär i höftled, ben och knä på grund 

utav arbetet är vanligare bland 50-64 år hos båda könen. Kvinnor får oftare besvär med 

allergi och hudöverkänslighet. Fler tjänstemän än arbetare har besvär med sömnbesvär, oro 

och ångest. Kvinnor drabbas av sömnbesvär och nervositet oftare än män i alla 

åldersgrupper (Arbetsmiljöverket, 2012). 

Sjukersättning 

Sjukskrivning ger den individ som lider av en sjukdom med nedsatt arbetsförmåga en 

ekonomisk trygghet under perioden som människan ej är arbetsför. Vid uppkommen 

sjukdom har individen rätt till en karensdag. Därefter betalar arbetsgivaren sjuklön fram till 

dag 14. Från och med sjukdomstidens 15:e dag betalar Försäkringskassan ut ersättning 

(Mulder, 2012). 

 

Det är vanligare att äldre individer och kvinnor blir sjukskrivna (nio procent av de 

kvinnliga sjukskrivningarna beror dessutom på graviditetsrelaterade sjukdomar). Flest 

sjukskrivningar återfinns bland lågutbildade arbetare. Förklaringen kan vara att arbetarna 

har olika möjligheter till att anpassa arbetsuppgifter vid nedsatt arbetsförmåga och besvär 

alternativt att individer med sämre hälsa och arbetsförmåga i högre grad söker sig arbeten 

som har låga anställningskrav (Mulder, 2012).  

 

Sjukdomar i rörelseorganen står för flest sjukskrivningar, cirka en fjärdedel av alla 

sjukskrivningar som påbörjades år 2009 berodde på sjukdom i rörelseorganen, exempelvis 

artroser, värk och sjukdomar i rygg och axlar samt reumatism (Mulder, 2012). 

Fackförbundet Kommunal (2011) skriver att vård och omsorg är den bransch som har flest 

sjukskrivningar. 

Psykisk sjukdom (exempelvis stress, ångest samt depression) ligger också bakom många 

sjukskrivningar. Vanligast är att sjukskrivningar till följd av psykisk sjukdom startas i 

service- och omsorgsyrken samt i yrken där krav på yrkesutbildning saknas. Sjukskrivning 

till följd av psykisk sjukdom är även vanligt bland några teoretiskt specialkompetensyrken 

såsom exempelvis präster, psykologer, socialsekreterare samt behandlingsassistenter. 

Dessa yrken är alla arbeten som innebär arbete med utsatta människor vilket ger en 

psykiskt påfrestande arbetsmiljö (Mulder, 2012). 

 

Resultat från Gustafsson och Szebehely (2005) visade att två tredjedelar av 

omsorgsarbetarna sjukanmäler sig en eller flera gånger per år men minst lika många går till 

jobbet även om de, på grund utav hälsoskäl, skulle ha stannat hemma. Kroppslig och 

psykisk trötthet bland omsorgsarbetarna gör individerna ännu tröttare vid sjuknärvarande 

då samband mellan sjuknärvaro och trötthet vid både hög och låg arbetsbelastning är av 

samma slag.    
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Rätt arbetsteknik inom vård och omsorg 

Det anses viktigt att både personalen inom vård och omsorg och patienterna följer deras 

kroppars naturliga rörelsemönster vid samtliga moment, exempelvis när patienten flyttas 

från säng till rullstol. En arbetsteknik som är skonsam för kroppen måste bli en naturlig del 

av personalens rörelsemönster. Personalen måste därför träna sig på att analysera sina 

kroppsrörelser (Carlsson & Engkvist, 1994) 

 

För att undvika besvär i muskler, leder och skelett är det viktigt att personal utbildas och 

informeras. I arbetsmiljölagen finns det inskrivet ett krav på att arbetsgivaren ser till att 

personalen har lämplig utbildning samtidigt som personalen har ett krav på sig att veta hur 

skador i arbetet undviks. Personalen bör instrueras i förflyttningsteknik och få möjlighet 

till att träna förflyttning både med och utan hjälpmedel. Utbildning i förflyttningsteknik 

berör arbetsrutiner på avdelningen, hur patienters medverkan stimuleras och underlättas, 

personalens egen arbetsteknik och deras kroppsmedvetenhet samt vilka hjälpmedel som 

finns på avdelningen och hur de fungerar. Personalen måste även känna till ergonomiska 

principer och kunna tillämpa dessa kunskaper vid arbetsmoment. Därför bör praktiska 

övningar ingå i utbildningen (Carlsson & Engkvist, 1994). 

 

Vid förflyttning av patient är det viktigt med god balans hos både personal och patient 

(Carlsson & Engkvist, 1994). Hundeide (2011) påpekar att personalen ska vara realistiska 

över de äldres förmågor. Vidare skriver Carlsson & Engkvist (1994) att personalen hela 

tiden bör korrigera sin arbetsställning för att upprätthålla balansen. Det är viktigt att flytta 

på fötterna samt att arbeta i balanserade ställningar och rörelser. Det är viktigt att personal 

visar patienten i vilken riktning arbetet ska utföras. Att tänka på är att arbeta med starka 

benmuskler då detta ger minskad belastning på armarna och axlar. Om större kraft krävs 

ska individens egen kroppstyngd användas vid lyftet. För att inte arbetsställningen ska blir 

vriden eller asymmetrisk är det viktigt att det finns tillräckligt med plats i rummet.  

 

Det är viktigt att personalen tänker på att arbeta nära patienten då det minskar belastningen 

på rygg och axlar. Patientsängen bör kunna flyttas på hjul, vara både höjd- och sänkbar och 

sängens ryggstöd bör vara reglerbart. Vid förflyttningar i sängen finns hjälpmedel som 

minskar friktionen, gör det lättare för patienten att medverka samt ger personalen ett 

stadigt grepp. Dessutom bör personalens arbetsskor vara stadiga med stöd runt hälen 

samtidigt som de bör ha en sviktande, böjlig och halkfri sula (Carlsson & Engkvist, 1994). 

 

Internationella vetenskapliga utvärderingar av förflyttningsteknik saknas, däremot har en 

del studier belyst sambandet mellan ergonomisk utbildning och besvär. Dock har 

undersökningsgrupperna oftast varit små och de har oftast följts under en kort period. 

Uppgifter om undervisningstimmar, fördelning mellan teori och praktik samt vilken 

förflyttningsteknik som lärts ut saknas i studierna. I de flesta fall beskrivs tekniken som 

”rätt teknik” alternativt ”gängse lyftteknik” vilket gör att tolkningen av resultaten (som inte 

visar på något samband mellan ergonomisk utbildning och besvär) bör anses som osäkert 

(Engkvist & Lagerström, 1994). 

Arbetstekniska hjälpmedel inom vård och omsorg 

Individuellt förskrivna hjälpmedel behövs för att en individ med funktionsnedsättning 

antingen själv eller med hjälp av annan part ska kunna tillgodose de grundläggande 
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personliga behoven och klara de dagliga aktiviteterna. Hjälpmedlen ska underlätta för 

individer som lider av funktionsnedsättning att både förflytta sig, uppfatta, förstå, 

kommunicera samt sköta vardagliga aktiviteter (Jöbo & Villman, 2012). 

 

För att underlätta för personalens arbete inom vård och omsorg behövs ibland 

arbetstekniska hjälpmedel vid arbete med funktionsnedsättande individer. Syftet med 

hjälpmedlen är att skapa en bra arbetsmiljö samt att både förebygga och förhindra ohälsa 

och olycksfall. Personalen ska även få förutsättningar för att utföra sitt arbete på ett säkert 

sätt, därför är det viktigt att balansera brukarens behov mot personalens behov. 

Personlyftar, mobila dusch- och toalettstolar och olika sorters förflyttningshjälpmedel, 

sängar, vårdbälte, glidbräda, glidmatta och vridplatta är exempel på produkter som kallas 

för arbetstekniska hjälpmedel. I flera landsting har benämningen arbetstekniska hjälpmedel 

bytts ut mot antingen utrustning eller individuella hjälpmedel (Jöbo & Villman, 2012). 

 

Det är arbetsgivarens ansvar att tillgodose arbetsplatsen med de arbetstekniska hjälpmedel 

som behövs i vårdarbetet samtidigt som arbetstagaren är skyldig att använda dessa 

hjälpmedel. Hjälpmedlen är oftast individuellt anpassade, men det förekommer även 

utrustning som är för allmänt bruk. Arbetsgivaren har ansvar för utbildning om de 

arbetstekniska hjälpmedlen och arbetstagaren är skylig att veta hur utrustningen används, 

rengörs samt underhålls. Detta är en förutsättning för att vårdarbetet ska ha möjlighet att 

utföras på ett säkert sätt (Jöbo & Villman, 2012). 

 

Det är viktigt att personalen har vårdtagarens förmåga och naturliga rörelsemönster i 

beaktning vid användning av arbetstekniska hjälpmedel. För att bibehålla vårdtagarens 

egen förmåga och samtidigt minska på personalens arbetsbelastning måste vårdtagaren få 

den tid som den behöver och få möjlighet att använda sitt eget rörelsemönster vid 

deltagande i exempelvis förflyttningar (Jöbo & Villman, 2012). 

 

I de allra flesta fall behövs ej några manuella lyft av personer om lokalerna är rymliga och 

välplanerade, om det finns tillräckligt med lättillgänglig utrustning samt om personalen har 

god arbetsteknik och kan samarbeta med både varandra och med vårdtagaren. Om 

utrymmet är otillräckligt kan effekten bli att personalen tvingas till tung hantering i 

påfrestande arbetsställning. Tidsbrist kan skapa ett oönskat beteendemönster 

(Arbetsmiljöverket, 2011). 

Modeller 

I Sverige finns det två lyfttekniker som dominerar svensk sjukvård, Durewall-systemet och 

Stockholmstekniken och samtlig personal inom sjukvården får utbildning i någon av 

teknikerna (Engkvist och Lagerström, 1994). 

Durewall-systemet 

Durewall-systemet är utvecklat av Kurt Durewall, som har sin förebild i den japanska 

kampsporten jiujitsu där grundprincipen då är att förorsaka skada eller smärta genom att 

med minsta möjliga kraft nå största möjliga effekt (Engkvist & Lagerström, 1994). 

 

Durewall (1980) förklarar att naturliga ställningar och rörelser gör att det är lättare att lära 

sig teknikerna. Durewall har tagit fram olycksfallshjälpen som utgår ifrån att arbetet ska 
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vara skonsamt för den skadade individen, vara arbetsbesparande, skydda hjälparen mot 

onödig belastning av rygg samt andra leder, bestå av tekniker som kan upprepas utan att 

obehag alternivt risker uppstår för de inblandade samt bestå av tekniker som är lätta att 

träna in. Svenska röda korset använder sig av Durewalls-tekniken och en utav deras 

målsättningar är att tekniken ska begränsa belastningsrisker för hjälparna vid både verkliga 

situationer och vid övningar. 

 

Vid utbildning i Durewall-systemet tränas förflyttningsteknik med en respektive två 

vårdare tillsammans med olika hjälpmedel. Lugna, harmoniska rörelser, en strävan efter 

kontakt samt användning av minsta möjliga kraft är principer som lärs ut. Förflyttning sker 

i lugnt tempo och patienten hanteras med mjuka grepp. Utbildning sker i tre steg där varje 

steg är en kurs på tre till fyra dagar. Examination ger behörighet att själv utbilda andra 

(Engkvist & Lagerström, 1994). 

Stockholmstekniken 

Rygghälsovårdsgruppen inom Stockholms läns landsting har tagit fram 

Stockholmstekniken där en grundprincip är skonsamma rörelser och arbetsställningarna 

bygger inte bara på teknik. För en god patientvård och skonsam ryggarbetsställning för 

personal krävs en skonsam arbetsteknik, respekt för patientens förmåga och kunskaper om 

rörelsemönster (Engkvist & Lagerström, 1994). 

 

Under utbildning får deltagarna lära sig att både analysera och anpassa sin arbetsteknik till 

olika situationer då patienternas resurser och förmågor avgör hur förflyttningen ska gå till 

samt vilka hjälpmedel som ska involveras. Personalens rörelser och arbetsställning måste 

anpassas efter patienten (Engkvist & Lagerström, 1994). 

 

Vid träning lär sig deltagarna att arbeta i balans, undvika manuella lyft, arbeta nära patient, 

arbeta med ryggen i upprätt ställning samt använda benmuskler och kroppstyngd. 

Dessutom lär sig deltagarna hur patienten kan stimuleras till att medverka vid 

förflyttningar. Deltagarna lär sig att de ska följa naturliga rörelsemönster och använda 

lämpliga grepp för stöd och stimulans. Personalens sätt att bete sig påverkar patientens 

självkänsla och patientens förtroende för personalen. Utbildningen omfattar minst en 

arbetsdag och ytterligare fem dagar för så kallade ryggombud (som utses på varje 

avdelning). Ryggombud kan påminna övrig personal om rätt arbetsteknik då 

beteendeförändringar är en lång process. Därefter gör kursledaren ett återbesök för att se 

om personalen tillämpar kunskaperna på rätt sätt (Engkvist & Lagerström, 1994). 

 

Eftersom personal inom äldrevården dagligen utför tunga lyft är det viktigt att undersöka 

om snabbutbildning i lyftteknik har någon positiv effekt på personalens hälsotillstånd, 

vilket denna studie vill undersöka.  

Studiens utvalda äldreboende 

Det äldreboendet som blivit utvalt till undersökningsplats tillhör ett utav kommunens 

största med flera våningar och på samtliga våningar finns flera avdelningar. På de 

deltagande avdelningarna bor mellan sex till åtta boende. Rörelsekapaciteten mellan de 

boende varierar. En del boende går helt själva utan några som helst problem, en del går 

med rollatorer medan en del inte alls går själva utan förflyttning sker med rullstol. De 
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boende som förflyttar sig med rullstol kräver hjälpmedel i form utav lyft vid upp- och 

nedgång ur rullstolen. Nästan alla boende, även de som går helt obehindrat, behöver hjälp 

med lyftning från exempelvis säng och stol. Bland de deltagande avdelningarna återfinns 

både somatiska och dementa avdelningar. 

 

Samtliga avdelningar har mellan nio och tretton anställda och på avdelningarna arbetar till 

största del flest kvinnor men även en del män återfinns bland personalstyrkan. Personalens 

arbetstid varierar från 50 till 100 procent. 

 

Det utvalda äldreboendet arbetar enligt ett system som kallas för optimerad bemanning, 

vilket går ut på att avdelningarna är överbokade för att kunna täcka upp vid eventuell 

sjukdom på andra avdelningar i huset (så kallade resurspass). På detta sätt minskas behovet 

av timvikarier.  

 

All personal utbildas i lyftteknik. Utbildningen består i en heldag per år där personalen 

både får information om rätt lyftteknik och även en chans att få träna på rätt lyftteknik. Det 

utvalda äldreboendet utgår ifrån Stockholmsteknikens principer men äldreboendet utbildar 

ej ryggombud. 

Syfte 

Syftet med rapporten är att identifiera faktorer som associeras med sjukskrivning på grund 

av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet inom äldrevården. Rapporten vill även 

beskriva deltagarnas eventuella smärtupplevelser vid lyft av boende samt även undersöka 

om eventuell information om lyftteknik är effektivt förebyggande mot upplevd smärta vid 

lyft av boende. 

 

Rapportens frågeställningar är:  

Har studiens samtliga deltagare fått någon information om lyftteknik?  

Har informationen minskat deltagarnas smärtupplevelser vid lyft av boende? 

Har kön, tobaksanvändning, träningsgrad, antal arbetade år som undersköterska samt 

antal arbetade timmar per vecka någon påverkan på sjukskrivning på grund av 

smärtupplevelse vid lyft av boende? 
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Metod 

I en kvantitativ studie jämförs resultat med varandra för att finna likheter, skillnader samt 

samband. En kvalitativ studie bringar förståelse för synsätt, resonemang och handlingar 

(Patel & Davidson, 2003). Studien är en kvantitativ studie. Enkäter ansågs lämpligast då 

studien ville måna om deltagarnas anonymitet. Ett frågeformulär har sammanställts 

innehållande frågor om lyftteknik, arbetssmärta och sjukskrivning enligt Kylén (2004) som 

förklarar att en tilltalande enkät ska vara lättläst och innehålla tydliga instruktioner (bilaga 

1). Undersökningen var anonym för att skydda identiteterna dock framgår deltagarnas kön 

för att ge en bättre resultatbild. Enkäterna lämnades först av på avdelningarna, för att sedan 

hämtas upp igen nästkommande dag, för att upprätthålla anonymiteten. Svaren granskades, 

sammanställdes och diskuterades. 

Design 

Tvärsnittsstudie valdes som studiedesign då Kumar (2011) skriver att en tvärsnittstudie är 

bra att använda om författaren vill undersöka prevalensen av en situation, en attityd, ett 

fenomen alternativt ett problem.  

Urval 

Intresse riktades till ett av kommunens största äldreboende. Äldreboendet ansågs lämpligt 

för studiens syfte på grund utav dess storlek. Studien godkändes av enhetschefen som 

informerade om vilka avdelningar som ville delta i studien. Studien är en 

urvalsundersökning. Undersökningen har använt sig av ett bekvämlighetsurval då det 

äldreboende som mest underlättar utdelning samt insamling av material har valts. 

Dessutom arbetar författaren extra på det aktuella äldreboendet (Patel & Davidson, 2003). 

Studiens genomförande 

Efter att författaren blev tilldelad en handledare togs kontakt via mail. Ett kontrakt 

upprättades, en tidsplanering gjordes mellan författaren och handledaren och därefter hade 

författaren regelbunden kontakt med handledare för både granskning och uppföljning av 

arbetet via mail. Avstämning gavs via bestämda träffar, bortsett från i de fall där eventuella 

frågor dök upp. Ett syfte utarbetades och val av metod bestämdes. Därefter utsågs 

undersökningsplatsen och ett arbetsnamn utarbetades. Nästa steg var att ett brev 

formulerades som sedan skickades via mail till äldreboendets enhetschef (bilaga 2). 

Enhetschefen i sin tur svarade att information om underökningen gavs ut till samtliga 

avdelningar på äldreboendet, för att få reda på om intresse fanns för att delta i studien. 

Enhetschefen skrev i ett mejl till författaren att personen i fråga skulle återkomma när 

personalen på avdelningarna talat om ifall de ville delta i studien. Efter att författaren fått 

information om vilka avdelningar som var intresserade av att delta togs även kontakt med 

den enhet som ansvarar för att personalen utbildas i lyftteknik och författaren erhöll då 

information om hur utbildningarna går till.  
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Därefter begav sig författaren till äldreboendet för att dela ut enkäterna. Enkäterna 

lämnades på avdelningarnas kontor. Information gavs till personal om studiens syfte, 

deltagarnas anonymitet samt att studien var frivillig att delta i. Information gavs även att 

personalen, efter att ha fyllt i enkäterna, skulle lägga enkäterna i ett medhavande kuvert 

som de sedan skulle klistra igen, detta för att säkerhetsställa anonymiteten. Författaren 

hade märkt samtliga kuvert med hans signatur för att säkerhetsställa att inget igenklistrat 

kuvert öppnades och byttes ut mot ett nytt. Författaren skulle sedan komma tillbaka 

nästkommande dag för att hämta upp de igenklistrade kuverten en dag senare, detta för att 

ge tid till personalen att hinna fylla i enkäterna i lugn och ro. Dessutom studerades lämplig 

litteratur och fakta sammanställdes som sedan användes till rapportens bakgrund. 

Enkätens utformning 

Enkätens frågor är utformade för att kunna svara på studiens syfte. Då enhetschefen på 

undersökningsplatsen informerade författaren att samtliga medarbetare fått information om 

lyftteknik ansågs vid en första anblick frågan ”Har du fått information om lyftteknik på 

arbetsplatsen?” överflödig men frågan behölls då det ansågs intressant att se om några 

deltagare uppgav att de ej tagit del av informationen. Kön ansågs vara en viktig faktor att 

ta med i enkäten då både fackförbundet Kommunal (2011b) och Gustafsson och Szebehely 

(2005) skriver att branschen är starkt kvinnodominerad. Då det anses viktigt att deltagarna 

ej ska uppleva tvång att ge ifrån sig uppgifter finns det i många fall ett svarsalternativ som 

lyder ”Vill ej uppge” 

 

Öppna frågor har valts i de fall där det ansågs ge det bästa svaret. Frågor om lokalisering 

av eventuell smärta är inkluderad då fackförbundet Kommunal (2011a) skriver att tunga, 

obekväma lyft och upprepade rörelser kan ge besvär i rygg, skuldra, nacke och axlar. Då 

Arbetsmiljöverket (2013a) skriver att tidigare forskning visar att risken för 

belastningsbesvär ökar vid fysisk belastning kombinerat med stress medan psykisk 

belastning kan leda till ökad muskelspänning som kan upplevas även efter arbetstidens slut 

anser författaren det intressant att se om deltagarna upplever fysisk smärta efter 

arbetsdagens slut. Därefter finns även frågan om när eventuell smärta uppkommer. Längst 

ned på enkäten tackar författaren deltagarna för deras medverkan. 

 

Vid utformning av enkäten, och efter diskussion med handledaren, har en del saker ändrats. 

Vid första utformningen fanns en Clipart-bild med på enkäten, denna raderades då risk 

fanns att bilden gav intryck av att undersökningen enbart riktade sig till kvinnor. Då 

intresse låg i att undersöka om de deltagare som arbetat under en längre period löpte större 

risk att drabbas av smärta relaterat till lyftteknik ersattes frågan om anställningsform av 

frågorna hur länge deltagaren har arbetat som undersköterska samt hur många timmar per 

vecka som deltagarna arbetar. Därefter tillades frågor om hur deltagarna fick information 

om lyftteknik, om deltagarna har fått chans att träna rätt lyftteknik samt hur ofta de erhållit 

information och fått träna på rätt lyftteknik då detta skulle ge en klar bild av personalens 

kunskaper inom ämnet.  

 

Resultatet skulle även antyda om arbetsplatsen följde upp utbildningen. Efter diskussion 

med handledare ändrades frågan "Tränar du regelbundet?" till "Hur många timmar per 

vecka tränar du?" då det antogs att deltagarna skulle uppge att de tränar regelbundet. 

Svarsalternativen <0, 1-2 samt 2> ansågs representera nästintill ingenting, lite samt 
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regelbundet. Frågan "Är du noga med att använda rätt lyftteknik?" ändrades till "Har du 

varit sjukskriven på grund av smärta vid lyftmoment i arbetet?". Frågorna om deltagarna 

upplevt smärta vid lyft av boende under den senaste veckan, månaden samt året lades till 

då de ansågs ge en bra kartläggning av situationen. 

Informationsbrevets utformning 

Vid utformning av informationsbrevet togs Stukáts (2011) fyra huvudkrav för forskning i 

beaktning. De fyra forskningskraven är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att deltagarna 

informeras om vilka forskare och vilken institution som står bakom studien, studiens 

uppbyggnad, dess syfte, deltagarnas frivilliga deltagande och deras anonymitet samt 

användning av studieresultatet. Samtyckeskravet syftar till deltagarnas frivilliga deltagande 

samt rätten att kunna dra sig ur studien när som helst. Författaren ska se till att insamlad 

data om deltagarna ej blir tillgängliga för utomstående parter och detta syftar 

konfidentialitetskravet till. Med nyttjandekravet menas att studieresultatet endast används 

till studiens syfte. 

 

I brevet presenterades författaren, vilken skola och institution som forskaren studerar på, 

studien och dess syfte och varför den utvalda undersökningsplatsen ansågs lämplig. 

Därefter följde en förklaring på hur undersökningen skulle gå till, hur lång tid den skulle ta 

samt när det var tänkt att den skulle utföras. I brevet stod det även klart och tydligt att 

deltagandet var helt frivilligt och att de uppgifter som författaren kommer att få ta del av ej 

kommer att vara synlig för tredje part. Dessutom stod det förklarat i brevet att resultatet 

från undersökningen ej kommer att användas på annat sätt än till att svara på den aktuella 

studiens syfte. Informationsbrevet avslutades med kontaktuppgifter till författaren samt en 

förfrågan om att enhetschefen hör av sig till författaren snarast möjligt om godkännande av 

studien samt för att informera om intresse finns för att delta. 

Dataanalys 

Enkätsvaren samlades in och svaren kodades innan de granskades och sammanställdes 

(bilaga 3 & 4). Författaren valde att göra figurer för att ge läsaren en bättre förståelse. 

Denna studie använde sig av t-test för att undersöka eventuella skillnader mellan två 

grupper, de som varit sjukskrivna på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet 

och de som ej varit sjukskrivna på grund av smärtupplevelser i arbetet.  T-test är lämpligast 

när syftet är att undersöka förhållandet mellan två variabler (Salkind, 2013). De utförda 

testen jämförde skillnader i personliga egenskaper, arbetsförhållanden samt hälsotillstånd 

mellan två oberoende grupper, de som varit sjukskrivna på grund av smärtupplevelse vid 

lyftmoment i arbetet och de som ej varit sjukskrivna på grund av smärtupplevelser i 

arbetet. T-testen sammanställde i Microsoft Excel för Mac version 11.6.6. 

Forskningsetik 

Denna studie utgick från de fyra huvudkraven för forskning som sammanställts av Stukát 

(2011). Informationskravet upprätthölls då författaren gav deltagarna information om 

studien när enkäterna lämnades på avdelningen, vilket även gjorde att samtyckeskravet 
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upprätthölls. Konfidentialitetskravet upprätthölls genom att deltagarna lade sina ifyllda 

enkäter i var sitt kuvert som de sedan klistrade igen, vilket gjorde att ingen annan än 

författaren hade tillgång till materialet. Då datainsamlingen enbart används i denna rapport, 

och då endast till att svara på studiens syfte, upprätthålls även nyttjandekravet. 
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Resultat 

Denna rapports syfte är att identifiera faktorer som associeras med sjukskrivning på grund 

av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet inom äldrevården. Rapporten vill även 

beskriva deltagarnas eventuella smärtupplevelser vid lyft av boende samt även undersöka 

om eventuell information om lyftteknik är effektivt förebyggande mot upplevd smärta vid 

lyft av boende. De tre frågeställningar som rapporten utgår ifrån är: Har studiens samtliga 

deltagare fått någon information om lyftteknik?, Har informationen minskat deltagarnas 

smärtupplevelser vid lyft av boende? samt Har kön, tobaksanvändning, träningsgrad, antal 

arbetade år som undersköterska samt antal arbetade timmar per vecka någon påverkan på 

sjukskrivning på grund av smärtupplevelse vid lyft av boende? 

 

Rapportens tre frågeställningar kommer att redovisas i detta resultat som är indelad i 

underrubrikerna Personliga egenskaper, Professionella egenskaper, Lyfttekniksutbildning 

samt Smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet. För att förtydliga vissa resultat framställs 

dessa i figurer. 

 

Datainsamlingen bestod av enkäter där svaren sedan analyserades för att sammanställas. 

Enkäten delades ut till 18 respondenter och den totala svarsfrekvensen var 100 procent. 

Samtliga enkäter var helt ifyllda vilket bidrog till att samtliga enkäter kunde användas i 

resultatsammanställningen.  

Personliga egenskaper 

Vid sammanställning av enkäterna syns en markant könsskillnad bland deltagarna, 14 

respondenter var kvinnor och fyra respondenter var män. Vidare visar resultatet att 

samtliga män röker/snusar, medan cirka en tredjedel av kvinnorna (35 procent) 

röker/snusar. Tre kvinnor anger att de ej vill uppge om de röker/snusar medan inga män 

anger ”Vill ej uppge” på frågan. De kvinnliga deltagarna som uppger att de röker/snusar 

tränar alla mindre än två timmar per vecka. Resultatet visar att männen tränar oftare än 

kvinnorna (figur 1). 

 

0

2

4

6

0 timmar < 2 timmar 2-4 timmar > 4 timmar

Antal

Deltagarnas fysiska träningstimmar 
per vecka

Kvinnor

Män

 
 

Figur 1. 
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Korrelationskoefficienten är en statistisk beskrivning av sambandet mellan två variabler, 0 

innebär inget samband, 1 innebär ett starkt positivt samband medan -1 innebär ett starkt 

negativt samband (Nationalencyklopedin, 2013). Studien fann ett säkert signifikant 

samband mellan kön och sjukskrivning på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i 

arbetet (p-värde 0,0088) då inga män hade varit sjukskrivna på grund av smärtupplevelser 

vid lyftmoment i arbetet. Studien fann även ett väldigt säkert signifikant samband mellan 

fysisk träning och sjukskrivning på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet. (p-

värde 0,0083). Fysisk träning innebar minskad risk för sjukskrivning på grund av 

smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet. Inget signifikant samband hittades mellan 

tobaksanvändning och sjukskrivning på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i 

arbetet  

Professionella egenskaper 

Majoriteten av männen uppger att de arbetat som undersköterska i sex år eller mer jämfört 

med kvinnorna där majoriteten uppger att de arbetat som undersköterska i över tio år. 

Hälften av männen uppger att de arbetar 40 timmar i veckan medan en mindre andel 

kvinnor uppger att de arbetar 40 timmar i veckan. Andelen kvinnor som uppger att de 

arbetar 40 timmar per vecka är 35 procent. 

 

Bland de deltagare som arbetat som undersköterska i över tio år uppger fyra deltagare att 

de arbetar över 40 timmar i veckan och tre deltagare uppger att de arbetar 10-30 timmar i 

veckan medan två deltagare uppger att de arbetar under tio timmar per vecka. Bland de 

deltagare som arbetat som undersköterska mellan sex till tio år uppger tre deltagare att de 

arbetar över 40 timmar per vecka, en deltagare arbetar 10-30 timmar per vecka och en 

deltagare arbetar mindre än tio timmar per vecka. Resultatet visar vidare att bland de 

deltagare som arbetat som undersköterska mellan ett till fem år arbetar en deltagare 40 

timmar per vecka, två deltagare arbetar 10-30 timmar per vecka och en deltagare arbetar 

mindre än tio timmar per vecka. 

 

Studien fann ett signifikant samband mellan antal arbetade år som undersköterska och 

sjukskrivning på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet (p-värde 0,0103) då 

risken för sjukskrivning på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet ökar desto 

längre tid som deltagarna arbetat som undersköterska. Inget signifikant samband hittades 

mellan antal arbetade timmar i veckan och sjukskrivning på grund av smärtupplevelser vid 

lyftmoment i arbetet. 

Lyfttekniksutbildning 

Samtliga deltagare uppger att de har fått lyfttekniksutbildning och samtliga deltagare 

uppger att de fått information från seminarium. Alla deltagare uppger även att de fått träna 

rätt lyftteknik. Vid frågan om hur ofta deltagarna har fått information om lyftteknik uppger 

samtliga att de fått informationen mer än en gång. 
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Figur 2 visar att det var lika vanligt att deltagarna varit sjukskrivna på grund av 

smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet oavsett om de ansåg sig veta vad rätt lyftteknik i 

arbetet innebar eller inte. 

 

 
 

Figur 2. 

 

Figur 3 visar att majoriteten av deltagarna har varit sjukskrivna på grund av 

smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet. 

 

 
 

Figur 3. 
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Vidare visar resultatet att det är vanligare att deltagarna uppger att de vet vad rätt lyftteknik 

i arbetet innebär om de har arbetat som undersköterska i över tio år (figur 4). 

 

 
 

Figur 4. 

Smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet 

Majoriteten av männen uppger att de aldrig upplevt smärta vid lyft av boende samtidigt 

som majoriteten av kvinnorna uppger att de upplever smärta vid lyft av boende.  

 

Majoriteten av de män som uppger att de aldrig upplevt smärta vid lyft av boende tränar 

två timmar eller mer per vecka. De två kvinnor som uppger att de aldrig upplevt smärta vid 

lyft av boende uppger att de inte tränar någonting alls (båda kvinnorna har arbetat som 

undersköterska i över tio år). De deltagare som uppger smärta i nuläget vid lyftmoment i 

arbetet arbetar minst tio timmar i veckan och majoriteten har arbetat som undersköterska i 

mer än sex år. Vidare visar resultatet att de deltagare som uppger att information om 

lyftteknik har minskat smärtupplevelsen i allt större utsträckning har arbetat som 

undersköterska i mer än sex tio.  

 

Samtliga män anger att de använder tobak och totalt uppger en man att han upplever 

smärta i nuläget vid lyftmoment i arbetet. Siffrorna för kvinnorna visar att totalt åtta 

kvinnor uppger att de upplever smärta i nuläget vid lyft av boende och utav dessa uppger 

tre kvinnor att de använder tobak, fyra kvinnor uppger att de ej använder tobak medan tre 

kvinnor uppger att de ej vill ange om de använder tobak. 

 

Bland de deltagare som anger smärtupplevelser vid lyft av boende uppger 66,6 procent att 

smärtan är konstant medan övriga 33,3 procenten uppger att den är övergående. Resultatet 

visar att det är vanligt förekommande att smärtupplevelsen anses så pass jobbig att 

deltagarna tänker på den. 

 
28 % 

  11 % 11 % 
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Det är vanligare att deltagarna uppger att de varit sjukskrivna på grund av smärtupplevelser 

vid lyftmoment i arbetet om de arbetat som undersköterska i sex år eller mer. Majoriteten 

av de deltagare som upplever smärta i nuläget vid lyft av boende upplever 

smärtupplevelser på mer än en punkt (figur 5). 

 

 
 

Figur 5. 

 

Hälften av de fyra deltagare som uppger att de inte tränar någonting alls anger att de 

upplevt smärta vid lyft av boende under den senaste veckan medan övriga 50 procenten 

uppger att de aldrig upplevt smärta vid lyft av boende. Bland de deltagare som uppger att 

de tränar mindre än två timmar i veckan uppger 80 procent att de upplevt smärta vid lyft av 

boende under den senaste veckan medan 20 procent uppger att de upplevt smärta vid lyft 

av boende under den senaste månaden. 

 

Vidare visar resultatet även att bland de deltagare som uppger att de tränar mer än två 

timmar i veckan uppger 33,33 procent att de upplevt smärta vid lyft av boende under den 

senaste veckan samtidigt som 33,33 procent uppger att de aldrig upplevt smärta vid lyft av 

boende. Resultatet visar även att 22,22 procent av deltagarna upplevt smärta vid lyft av 

boende under det senaste året medan 11,11 procent uppger att det var mer än ett år sedan 

de upplevde smärta vid lyft av boende.  

 

Bland de 13 deltagare som uppger att de upplevt smärta vid lyft av boende visar resultatet 

att nio deltagare uppger att informationen om lyftteknik har minskat smärtupplevelsen 

samtidigt som fyra deltagare uppger att de ej vet om informationen om lyftteknik har 

minskat smärtupplevelsen. 

 



20  

Resultat visar vidare att utav de tio deltagare som uppger att de varit sjukskrivna på grund 

av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet uppger tre deltagare att de ej upplever smärta 

i nuläget vid lyftmoment i arbetet. 

 

Granskning av resultatet visar att tre deltagare uppger att de både anser sig veta vad rätt 

lyftteknik i arbetet innebär, har varit sjukskrivna på grund av smärtupplevelser vid 

lyftmoment i arbetet samt har smärtupplevelser i nuläget vid lyftmoment i arbetet. 

Samtidigt visar studien att ytterliga tre deltagare uppger att de vet vad rätt lyftteknik i 

arbetet innebär, att de ej har varit sjukskrivna på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment 

i arbetet samt att de ej har smärtupplevelser i nuläget vid lyftmoment i arbetet. 

 

Vidare kan även utläsas att tre andra deltagare uppger att de varken anser sig veta vad rätt 

lyftteknik i arbetet innebär, ej har varit sjukskrivna på grund av smärtupplevelser vid 

lyftmoment i arbetet eller har några smärtupplevelser i nuläget vid lyftmoment i arbetet. 

Samtidigt finns det ytterligare en grupp på tre deltagare som ej anser sig veta vad rätt 

lyftteknik i arbetet innebär men har varit sjukskrivna på grund av smärtupplevelser vid 

lyftmoment i arbetet samt har smärtupplevelser i nuläget vid lyftmoment i arbetet. 

Översikt av signifikanta samband 

Studien fann ett väldigt starkt signifikant samband mellan fysisk träning och sjukskrivning 

på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet. (p-värde 0,0083). Studien fann 

även ett starkt signifikant samband mellan kön och sjukskrivning på grund av 

smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet (p-värde 0,0088) samt ett signifikant samband 

mellan antal arbetade år som undersköterska och sjukskrivning på grund av 

smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet (p-värde 0,0103). Inget signifikant samband 

hittades mellan varken tobaksanvändning och sjukskrivning på grund av smärtupplevelser 

vid lyftmoment i arbetet samt antal arbetade timmar i veckan och sjukskrivning på grund 

av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien använde sig av enkäter som datainsamling vilket ansågs som ett bra alternativ då 

enkäter når ett stort antal deltagare på kort tid. Enkäterna gav även deltagarna möjlighet att 

delta i undersökningen när de själva upplevde att de fann tid över för detta i och med att 

enkäterna lämnades av på avdelningarna. Det faktum att enkäterna lämnades av på 

avdelningarna, för att ge deltagarna god tid till att fylla i dem, tordes ha bidragit till ökat 

deltagarantal. På samtliga deltagande avdelningar arbetar totalt 34 fastanställda varpå 

författaren lämnade 18 enkäter med respektive kuvert på avdelningarna, justerat efter 

antalet schemalagda personalstyrkan under de två arbetsdagar som studien genomfördes 

på.  

 

Det faktum att samtliga kuvert var märkta av författaren bidrog till att säkerhetsställa att 

inga igenklistrade kuvert öppnades och byttes ut mot nya. Då studien värdesatte 

deltagarnas anonymitet ansågs det lämplig att deltagarna la sina ifyllda enkäter i 

igenklistrade kuvert. Risken för att obehöriga skulle få tillgång till uppgifterna ansågs vid 

studiens utformning som obefintlig. I efterhand kan författaren dock se en potentiell risk i 

att personal exempelvis tog med sig kuvert hem. Detta hände dock ej då samtliga kuvert 

inhämtades av författaren.  

 

Dessutom kan författaren ha skäl till att tro att en del potentiella deltagare skulle ha missat 

att delta i undersökningen om de ej var närvarande när författaren lämnade av enkäterna då 

det var då som författaren även gav deltagarna information om studiens syfte och hur den 

skulle genomföras. Det faktum att samtliga enkäter blev ifyllda tyder dock på att de 

deltagare som arbetat på avdelningarna under de dagar som undersökningen genomfördes 

deltog. Författaren kan dock se en potentiell risk i att någon deltagare kan ha fyllt i mer än 

en enkät, detta anses orimligt att få reda på. 

 

Studiens använde sig av Microsoft Excel för kodning av deltagarnas svar vilket ansågs som 

ett bra alternativ då författaren känner sig bekant med programvaran. 

Studiedesign 

Enligt Livsmedelsverket (2012) är en nackdel med tvärsnittstudien att det ej går att uttala 

sig om vad som är orsak och verkan. Författaren anser även att en nackdel med 

tvärsnittstudien är att den ej följer deltagarna under en period. Detta anser författaren i 

efterhand hade kunnat vara lämpligt vid denna studie då det hade bidragit till att även 

kunna analysera deltagarnas lyfttekniker för att få en bättre bild av vilka deltagare som 

verkligen använde sig av rätt lyftteknik. 

Metodval 

Studiens kvantitativa synsätt anses som ett bra metodval för studiens syfte då syftet var att 

finna likheter, skillnader samt samband utifrån deltagarnas enkätsvar. Studien använde sig 

av öppna frågor. Dessa frågor ansågs värdefulla i de fall där de användes då de frågorna 
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ansågs så pass individuellt anpassade att svaret tordes bli bättre om deltagarna själva fick 

uppge vad som passade bäst. Annars ansågs det finnas risk för att deltagarna istället skulle 

välja något av svarsalternativen.  

 

Det faktum att deltagarna uppgav egna svar ansågs ge ett mer rättvist resultat.  Enkäter 

ansågs som ett bättre alternativ än intervjuer då enkäter gav en ökad anonymitet. Författare 

ansåg även att deltagarna skulle kunna uppfatta intervjuer som mer tidskrävande än enkäter 

och därav kunde deltagarantalet ha minskat vid intervjuer. 

Urval 

Undersökningsplatsen valdes genom ett bekvämlighetsurval då författaren arbetar extra på 

det aktuella äldreboendet samt att det nära avståndet mellan äldreboendet och författarens 

bostad underlättade insamling av material.  

 

Möjligheten finns att studien hade fått ett annat resultat om författaren hade inkluderat 

ännu ett äldreboende i studie. Möjligheten finns även att två inkluderade äldreboenden 

skulle anses ge ett mer rättvist resultat som lättare kan representera hela yrkesgruppen men 

på grund av begränsad tid till att genomföra studien togs beslutet att enbart inkludera ett 

äldreboende. Det faktum att studien utfördes på fler än en avdelning gör resultatet mer 

användbart då rutiner och arbetsbörda varierade på olika avdelningar. Därför ansåg 

författaren att det var av minimal betydelse om undersökningen utförs på olika avdelningar 

i samma byggnad eller om undersökningen utförs på olika avdelningar i olika byggnader. 

Enkäter 

Undersökningens enkäter har utformats i flera omgångar och författaren anser att den 

slutgiltiga enkäten ger svar som kan besvara studiens syfte.  

 

Beslut togs att enkäten skulle vara i pappersform då det ansågs som en risk att en 

elektronisk enkät skulle inbringa mindre antal deltagare på grund utav faktorer så som brist 

på datakunskaper alternativt saknad av mejladress.  

 

Författaren ser en nackdel med att använda sig av enkäter då enkäter kan göra att det är 

svårt att få djupare svar på frågorna. 

Informationsbrev 

Studiens informationsbrev ansågs vara informativt. Då informationsbrevet utgick från de 

fyra huvudkraven för forskning (Stukát, 2011) tycktes informationsbrevet ge enhetschefen 

all nödvändig information. I efterhand kan det dock diskuteras om det även hade varit 

bättre att lämna ett informationsbrev på avdelningarna, istället för att presentera studien 

och ge instruktioner muntligt, då ett informationsbrev möjligtvis kunde hjälpa de 

eventuella deltagare som ej hade fått tillgång till den muntliga informationen men eftersom 

samtliga enkäter blev ifyllda ansågs detta ej som något problem. 
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Litteraturgenomgång 

Samtliga underrubriker i litteraturgenomgången anses relevanta för studiens syfte. Läsaren 

får en förståelse för människans anatomi och belastningsergonomi, vilket ger läsaren en 

bättre förståelse för lyftproblematik. Vidare får läsaren även information om arbetsskador 

och hur sjukskrivningar genomförs då detta anses nödvändiga då problematiken med 

arbetsskador och sjukskrivningar återfinns i undersökningens enkät. 

 

Litteraturgenomgången ger även läsaren en bild av hur arbetsförhållanden inom vårdyrket 

ser ut samt resultat från tidigare forskning och förhoppningsvis ger detta läsaren ett ökat 

intresse för studiens syfte. 

Reliabilitet och validitet 

Enligt Kylén (2004) påverkas både studiens tillförlitlighet och dess trovärdighet av 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om studiens mätningsinstrument och 

författaren anser att denna studie har god reliabilitet då metoden är bra för studiens syfte. 

Då författaren valde att använda sig av enkäter för att erhålla information gjorde detta att 

undersökningen nådde ut till en stor mängd deltagare under en kort tid. Författaren är dock 

väl medveten om att studien möjligtvis kunde få bättre reliabilitet om fler deltagare 

inkluderades. 

 

Författaren ansåg även att studien hade god validitet. Kylén (2004) förklarar att validitet 

handlar om studiens giltighet, att det som är tänkt att mätas faktiskt mäts. Författaren anser 

att studien har god validitet då enkäterna visade på deltagarnas egna tankar och upplevelser 

om lyftteknik och smärta, vilket var studiens syfte. 

Resultatdiskussion 

Författaren har ett kritiskt förhållningssätt till studiens resultat då studiepopulationen är 

begränsad till endast 18 respondenter och betonar därför vikten av fortsatt forskning inom 

ämnet.  

 

Undersökningen har ej tagit hänsyn till deltagarnas anställningsform då detta ansågs 

irrelevant. Däremot anses det relevant att få reda på hur många år som deltagarna hade 

arbetat som undersköterska samt hur många timmar i veckan som deltagarna arbetar då 

dessa två frågor anses ge en bättre resultatbild än fråga om anställningsform (då även 

vikarier kan arbeta 40 timmar i veckan). 

 

Gustafsson och Szebehely (2005) samt fackförbundet Kommunal (2011b) skriver att både 

vårdbiträden och undersköterskor är starkt kvinnodominerande yrken, vilket även märks på 

denna undersökning då andelen män i studien var förhållandevis låg i jämförelse med 

andelen kvinnor. Det bör här betonas att ett högt signifikant samband mellan kön och 

sjuskrivning på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet har hittats. Möjligen 

kan detta förklaras med att männen tränade mer än kvinnorna, vilket kan tänkas minska 

risken för belastningsskadors uppkomst. Troligtvis kan förklaringen även vara att 

kvinnorna i allt större andel uppgav att de arbetat som undersköterska under en längre 

period, vilket möjligtvis kan ge en ökad risk för att drabbas av belastningsskador. 
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Författare vill ytterligare lyfta fram att majoriteten av männen har arbetat som 

undersköterska under en kortare period jämfört med studiens kvinnor. Författaren anser att 

detta möjligtvis kan tolkas som att fler och fler män på senare tid valt en karriär som 

undersköterska vilket bör anses positivt. 

 

Studien fann även ett signifikant samband mellan antal arbetade år som undersköterska och 

sjukskrivning på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet samt ett väldigt starkt 

signifikant samband mellan träning och sjukskrivning på grund av smärtupplevelser vid 

lyftmoment i arbetet. Författaren tror att förklaringen till detta möjligtvis kan vara att 

majoriteten av deltagarna uppgett att de tränar. Träning kan förhoppningsvis minska 

förekomsten av belastningsskador och därmed minska antalet sjukskrivningar.  

 

Studien fann inte något signifikant samband mellan antal arbetade timmar i veckan och 

sjukskrivning på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet men det är intressant 

att resultatet visade att större andel män arbetar 40 timmar per vecka jämfört med kvinnor. 

Det är intressant att diskutera detta i förhållande till att större andel kvinnor uppgav att de 

arbetat längre tid som undersköterska. Detta faktum tordes kunna kopplas samman med att 

majoriteten av männen uppgav att de ej hade erfarenhet av smärtupplevelser vid 

lyftmoment i arbetet medan majoriteten av kvinnorna uppgav smärtupplevelser.  

 

Resultaten från denna studie visade på mindre fysisk aktivitet hos kvinnorna jämfört med 

kvinnorna i undersökningarna gjorda av FHI under åren 2004-2007 samt 2008-2011. 

Männen i denna studie uppvisade ett bättre träningsresultat jämfört med männen i 

undersökningarna av FHI från åren 2004-2007 samt 2008-2011. 

 

Troligtvis kan denna studies resultat ha påverkats mycket av att fyra kvinnor i studien 

uppgav att de ej tränade överhuvudtaget, vilket är en stor andel på så pass få deltagare och 

därav en stor påverkan på resultatet. Skillnaden bör dock tas på allvar och det bör funderas 

på om den fysiska inaktiviteten bland kvinnorna på det utvalda äldreboendet skiljer sig från 

övriga arbetsplatser inom Västra Götalands län. Det anses här viktigt att påpeka att 

siffrorna från FHI gäller för samtliga kvinnor och män i Västra Götalands län och alltså 

inte enbart för en viss yrkeskategori och därför anses det intressant att kunna jämföra om 

kvinnor inom vård och omsorg har en lägre fysisk aktivitet än övriga kvinnor i Västra 

Götalands län. Om så skulle vara fallet skulle det kunna kopplas samman med Mulder 

(2012) som skriver att individer med sämre hälsa och arbetsförmåga oftare väljer arbeten 

med förhållandevis låga arbetskrav. Denna teori stämmer dock ej överens med resultatet 

från männen i denna studie eftersom männen i studien uppvisar ett bra träningsresultat 

(vilket då kan visa på en god hälsa). 

 

Skillnaderna i männens resultat kan troligtvis förklaras med det låga manliga deltagandet i 

denna studie som då gör att andelen män som tränar blir väldigt stor även om det ej är 

väldigt många män räknat i antal personer. Dock är även detta resultat intressant och 

författaren skulle önska vidare forskning bland manliga anställda i Västra Götalands län för 

att se om resultatet tyder på samma resultat eller ej. 

 

Det är intressant att vidare undersöka varför männen verkar vara mer fysiskt aktiva än 

kvinnorna då det anses viktigt att få reda på bakomliggande orsaker. Författaren misstänker 

att förklaringen möjligtvis kan vara att kvinnorna möjligtvis har en större press på sig att 
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ha perfekt fysik och kanske kan pressen bli för mycket för kvinnorna som då upplever en 

känsla av otillräcklighet, vilket i sin tur leder till minskad motivation. 

 

Wigaeus Hjelm (1994) skriver att träning i kombination med en i övrigt hälsofrämjande 

livsstil håller kroppen i trim men att styrketräning i regel ej kan kompensera för dåliga 

arbetsmiljöer. Författaren anser att det är viktigt att arbetarna tränar för att undvika 

belastningsbesvär men att det även är lika viktigt att påpeka att arbetsplatsen förser sin 

personal med de hjälpmedel som behövs för att på så sätt skapa en bättre arbetsmiljö, 

framförallt då Arbetsmiljöverket (2013b) skriver att många som arbetar inom äldrevården 

kan uppleva en känsla av otillräcklighet som kan komma från dåliga arbetsförhållanden. 

Författaren anser att det är upprörande att personal inom vård och omsorg själva blir sjuka 

av att ta hand om sjuka människor, ingen människa ska behöva bli sjuk av att arbeta och 

författaren anser att problemet med sjukskriven vårdpersonal förtjänar mer uppmärksamhet 

och förebyggande åtgärder. Det anses därför viktigt att chefen på arbetsplatsen verkligen 

bryr sig om sin personal. 

 

För att förhindra belastningsskador vore det bra om de anställda får tillgång och möjlighet 

till fysisk träning, därför anses det klokt att arbetsgivaren exempelvis ger de anställda 

rabatt på friskvårdanläggningar alternativt att arbetsgivaren anordnar ett eget gym på 

arbetsplatsen då ett gym på arbetsplatsen tordes uppmuntra de anställda till att börja träna.  

 

Ännu en metod som skulle kunna minska antalet belastningsskador är om ansvariga för 

lyfttekniksutbildningen gör en uppföljning en kort tid efter att utbildningen hållits för att 

utvärdera dess effekt. Förslagsvis kan ett möte planeras in med samtliga deltagare och 

lärare där gruppen tillsammans kan diskutera vad de lärt sig och ställa eventuella frågor till 

varandra för att på så sätt bringa nya insikter. 

 

Vid granskning av resultatet har författaren sett att siffror visar att de deltagare som 

uppgett att de tränar mindre alternativt ingenting alls i större utsträckning uppger 

smärtupplevelser under den senaste veckan samtidigt som resultatet för de deltagare som 

uppger att de tränar mer än två timmar i veckan visar att det är en lika stor andel som 

upplevt smärta under den senaste veckan som aldrig har upplevt smärta vid lyft av boende. 

Dessutom visar siffror att de två kvinnor som uppgett att de ej tränar också har uppgett att 

de ej har upplevt smärta vid lyft av boende. Detta anses anmärkningsvärt då resultaten 

tycks säga emot varandra, dock kan det utläsas att fysisk träning är positivt för deltagarnas 

smärtupplevelser men det kan ifrågasättas hur stor betydelse träningen har för 

smärtupplevelsen (det är dock här viktigt att återigen belysa att ett signifikant samband 

mellan träning och sjuskrivning på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbete har 

hittats). 

 

Vidare fann studien inte något signifikant samband mellan rökning och sjukskrivning på 

grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet men det är intressant att betona att 

samtliga män uppgav att de använde tobak samt att majoriteten av männen även uppgav att 

de aldrig upplevt smärta vid lyft av boende, då Lagerström (1994) skriver att rökning kan 

leda till ryggsmärtor (som i sin tur möjligtvis kan leda till sjukskrivning). Vidare visade 

resultatet av kvinnornas siffror att tre av åtta kvinnor som upplevde ryggsmärta i nuläget 

vid lyftmoment i arbetet använde tobak vilket talar för Lagerströms teori. 
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Vid en jämförelse med siffror från FHI kan det utläsas att det var betydligt större andel 

rökare i denna undersökning än vad som återfanns i undersökningen från FHI. Även här 

anses det intressant att vidare undersöka om det ökade tobaksanvändningen på det utvalda 

äldreboendet skiljer sig från övriga arbetsplatser inom Västra Götalands län. 

 

Det anses intressant att fackförbundet Kommunal (2011a) skriver att 50 procent av 

arbetarna inom äldrevården uppger att de dagligen lyfter tungt då det bör diskuteras om 

detta kan bero på bristande tillgång till hjälpmedel på avdelningarna alternativt på för liten 

personalstyrka. Alternativt kan förklaringen även vara att Jonsson (2008) skriver att 

sjuksköterskor och undersköterskor ibland lyfter tungt för att det ska gå fort. Om detta är 

förklaringen bör det ifrågasättas varför personalen värdesätter att arbetet ska gå fort högre 

än att utföra arbetet på ett säkert sätt för de inblandade. I efterhand önskar författaren att 

deltagarna hade fått frågan om de upplevde stress på arbetet för att kunna jämföra faktan 

med studien. 

 

Resultatet visade att samtliga deltagare angav att de erhållit information om lyftteknik samt 

fått chans att träna rätt lyftteknik. Det bör dock diskuteras att det ej var alla deltagare som 

uppgav att de visste vad rätt lyftteknik i arbetet innebar. Vidare bör det även betonas att en 

del utav de deltagare som angav att de ej visste vad rätt lyftteknik i arbetet innebar hade 

arbetat som undersköterska i över tio år vilket bör anses anmärkningsvärt. Författaren 

anser att detta bör anses riskfyllt och effektiviteten hos den information om lyftteknik som 

personalen tagit del av kan ifrågasättas (framförallt då samtliga deltagare uppgett att de fått 

informationen mer än en gång). Det ska betonas att det var vanligare att deltagarna uppgav 

att de visste vad rätt lyftteknik i arbetet innebar ju längre de hade arbetat som 

undersköterska då detta möjligtvis kan kopplas samman med resultatet som visade att de 

deltagare som uppgav att information om lyftteknik har minskat smärtupplevelsen i allt 

större utsträckning hade arbetat som undersköterska i mer än tio år.  

 

Författaren vill betona att vid granskning av resultatet har en intressant iakttagelse gjorts. 

Resultatet visade att det var lika många deltagare som visste vad rätt lyftteknik i arbetet 

innebar, hade varit sjukskrivna på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet samt 

som hade smärtupplevelser i nuläget vid lyftmoment i arbetet som antalet deltagare som 

visste vad rätt lyftteknik i arbetet innebar men som ej hade varit sjukskrivna på grund av 

smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet och som ej hade smärtupplevelser i nuläget vid 

lyftmoment i arbetet.  

 

Dessutom hade samma antal deltagare angett att de varken visste vad rätt lyftteknik i 

arbetet innebar, ej hade varit sjukskrivna på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i 

arbetet samt ej hade några smärtupplevelser i nuläget vid lyftmoment i arbetet och 

ytterligare samma antal deltagare hade uppgett att de ej ansåg sig veta vad rätt lyftteknik i 

arbetet innebar, hade varit sjukskrivna på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i 

arbetet samt hade smärtupplevelser i nuläget vid lyftmoment i arbetet. 

 

Detta tycks återigen ifrågasätta lyfttekniksutbildningens effektivitet men även deltagarnas 

arbetsteknik. Då resultatet inte visar om deltagarnas egna uppfattningar om rätt lyftteknik 

faktiskt stämmer överens med verkligheten är det svårt att dra slutsatser om deltagarna 

verkligen vet rätt lyftteknik men ändå tycks använda sig av en annan, skadligare, 

arbetsteknik eller om deltagarna faktiskt inte alls vet om rätt lyftteknik även om de tror det. 
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Dock ska påpekas att det även är intressant att studera arbetsplatsen då möjligheten även 

finns att förklaringen kan vara brist på hjälpmedel. 

 

För att öka utbildningens effektivitet kan en lösning vara att de ansvariga träffar andra 

individer som ansvarar för samma utbildning hos andra enheter, för att de båda parterna då 

ska få en chans att lära sig av varandra. 

 

Vidare visade resultatet även att majoriteten av de 13 deltagare som uppgav att de upplevt 

smärta vid lyft av boende uppgav att informationen om rätt lyftteknik hade minskat 

smärtupplevelsen men några deltagare uppgav att de var osäkra på om informationen hade 

minskat smärtupplevelsen och det kan då diskuteras om dessa deltagare möjligtvis kan ha 

lidit av smärtupplevelser redan innan de började arbeta som undersköterska och att de 

därför ej anser att informationen har haft någon inverkan på individens normalläge. 

Författaren anser att detta resultat tyder på att lyfttekniksutbildningen kan anses vara 

effektivt mot smärtupplevelser vid lyft av boende. 

 

Det bör även diskuteras att resultatet visade att det var lika vanligt att deltagarna hade varit 

sjukskrivna på grund av smärta vid lyftmoment i arbetet vare sig de visste vad rätt 

lyftteknik i arbetet innebar eller om de ej visste vad rätt lyftteknik i arbetet innebar. Detta 

resultat anses ifrågasätta lyftteknikens betydelse för motverkan av sjukskrivning vid 

lyftmoment i arbetet 

 

Det bör även diskuteras om risk finns att de deltagare som nyligen är nyutbildade 

undersköterskor ej anser att informationen om lyftteknik bidragit till mindre 

smärtupplevelser då resultatet bland de fyra deltagare som har arbetat kortast tid som 

undersköterska (mellan ett till fem år) visar att samtliga fyra deltagare uppgav att de ej vet 

om informationen om lyftteknik bidragit till mindre smärtupplevelser. Här ser författaren 

det omöjliga i att fastställa om deltagarna var relativt nyutbildade. 

 

En annan risk som bör tas i beaktning vid granskning av studiens resultat är att även om 

deltagarna har erhållit information om rätt lyftteknik innebär inte detta automatiskt att 

deltagarna faktiskt använder sig av rätt lyftteknik i arbetet. Dessutom kan deltagarna ha 

uppgett att de anser att de veta vad rätt lyftteknik innebar även om de inte använder sig av 

den när de utför lyftmoment i arbetet. Här krävs vidare forskning om varför eventuella 

deltagare ej gör ett aktivt val att använda sig av rätt lyftteknik, möjligtvis kan detta faktum 

kopplas samman med tidigare redovisad fakta om upplevd tidspress då Jonsson (2008) 

skriver att många arbetare lyfter för att det ska gå fort och möjligen kan detta vara en 

förklaring till varför deltagarna i så fall aktivt väljer bort att använda sig av rätt lyftteknik. 

Möjligen kan det även förklaras genom Arbetsmiljöverket (2011) som skriver att tidsbrist 

kan skapa ett oönskat beteendemönster. 

 

Det kan diskuteras hur stor sannolikheten är att deltagarna kommer att ta till sig 

informationen om rätt lyftteknik. Ajzen (1991) beskriver Theory of planned behavior 

(TPB), en teori om att individens medvetna beteenden styrs av beteendets konsekvenser, 

olika förutsättningar som kommer underlätta alternativt försvåra utförandet samt andras 

förväntningar. När författaren utgår från TPB anses det troligt att deltagarna kan uppleva 

en viss hopplöshet då resultat visat att undersköterskor har svårt att påverka sin 

arbetssituation, vilket då möjligtvis kan bidra till att deltagarna kan uppleva att de högre 
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uppsatta tjänstemännen inte riktigt bryr sig om dem. Dessutom kan försvårade 

arbetssituationer (så som exempelvis för få hjälpmedel, stress alternativt trånga utrymmen) 

ge dåliga förutsättningar. Författaren tror därför att risk finns att atmosfären bland 

deltagarna på respektive avdelningar kan bidra till att de ej känner sig positivt inställda till 

att ta emot information på grund av upplevd meningslöshet.  

 

Hierarkin i den svenska sjukvården bör betonas då fakta har belyst att vårdbiträden och 

undersköterskan återfinns längst ner i hierarkiskalan, vilket då försvårar deras chanser att 

påverka sin arbetssituation Detta anses viktigt då tidigare fakta visat att många 

vårdbiträden och undersköterskor känner en känsla av hopplöshet i sitt arbete som är en 

negativ effekt när personal får försvårade förutsättningar att genomföra sitt arbete. Detta 

stöds av Gustafsson och Szebehely (2005) som redovisar att omsorgsarbetarna ej får gehör 

för synpunkter samt att det återfinns en hierarkisk oro för förändrade arbetssituationer. 

Författaren ställer sig väldigt kritisk till hierarkin inom den svenska sjukvården då samtliga 

medarbetare bör känna att de arbetar tillsammans och att alla är lika viktiga för att kunna 

erbjuda patienten bästa möjliga vård. 

 

Möjligen kan försvårade omständigheter i arbetet kopplas samman med både arbetsskador 

och sjukskrivningar, därför är det av stort vikt att arbetsplatsen arbetar effektivt för att 

underlätta arbetet för samtliga anställda. Vidare skriver Gustafsson och Szebehely (2005) 

att kroppslig och psykisk trötthet oftare återfinns bland de arbetare som är verksamma 

längst ner på hierarkiskaran, vilket borde kunna kopplas samman med en känsla av 

hopplöshet och det kan då diskuteras om en känsla av hopplöshet sänker självförtroendet 

och minskar känslan att vilja påverka sin situation till det bättre. Detta kan även kopplas 

samman med Mulder (2012) som skriver att individer med sämre hälsa och arbetsförmåga i 

högre grad söker sig till yrken med förhållandevis låga arbetskrav, vilket skulle kunna vara 

en förklaring till varför denna studie visade att en liten mängd kvinnor tränade mer än två 

timmar per vecka. 

 

Det anses viktigt att arbetsplatsen arbetar effektfullt för att motverka uppkomsten av 

belastningsskador då Arbetsmiljöverket (2011) skriver om vikten av att arbetare får 

variation i arbetet för att motverka arbetsskador som kan vara svåra att bli av med då det är 

lätt att återfå skadan om individen en gång har drabbats. Det är intressant att majoriteten av 

deltagarna (55 procent) uppgav att de varit sjukskrivna på grund av smärtupplevelser vid 

lyftmoment i arbetet, att kvinnorna i större utsträckning uppgav att de upplevt smärta vid 

lyft av boende under den senaste veckan samt att resultatet visade att risk för att drabbas av 

smärtupplevelser och sjukskrivning ökade med antal arbetade år då siffrorna visar på 

problemets allvar. 

  

Det faktum att personalen är skyldiga att veta hur de använder de hjälpmedel som finns på 

arbetsplatsen kan göra att det bör diskuteras om vetskapen om lagen kan ha färgat 

deltagarnas svar. Möjligen kan vetskapen om att personalen är skyldiga att veta hur de 

hjälpmedel som återfinns på arbetsplatsen fungerar göra att en del deltagare uppgav att de 

tagit del av information om lyftteknik även om så inte var fallet. Detta faktum anses inte 

minska studiens betydelse men det anses bra att läsaren blivit informerad om denna risk. 

 

Det faktum att rapportens resultat visade att smärtupplevelser bland deltagarna återfanns 

vanligast i rygg och axel anses stämma överens med fackförbundet Kommunal (2011a) 
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som skriver att tunga, obekväma lyft och ensidigt upprepade rörelser ger besvär i rygg, 

skuldror, nacke och axlar. Vidare visade undersökningen även att en del deltagare uppgav 

att de hade smärtupplevelser i knän. Det är intressant att många deltagare uppgav smärta i 

knän då ”knä” ej var ett förtryckt svarsalternativ. Författaren anser att smärta i knän kan 

bero på dåliga arbetsskor. Vidare anses det intressant att endast en deltagare uppgav smärta 

i skuldran medan fyra deltagare uppgav smärta i axeln. Självklart kan detta vara fallet men 

det bör ändå ifrågasättas om några av de deltagare som uppgav smärta i axeln egentligen 

upplevde smärta i skuldran då skuldra ibland går under benämningen axel. Detta anses 

dock ej påverka resultatet då smärtpunkten anses vara så pass nära varandra. 

 

Då National Institute of Neurological Disorders and Stroke (2013) har skrivit att smärta på 

en punkt i kroppen kan stråla ner till andra punkter och därmed sprida sig anses det kunna 

kopplas samman med att majoriteten av deltagarna uppgav att de känner smärta på mer än 

en punkt. Detta faktum anses oroande och det anses även belysa problemets storlek. 

 

Dessutom uppgav majoriteten av deltagarna att smärtan upplevdes konstant, vilket 

möjligtvis kan förklaras med att fackförbundet Kommunal (2011a) skriver att både den 

fysiskt tunga arbetsmiljön och den psykiska ansträngningen inom vård och omsorg har 

ökat samt att Arbetsmiljöverket (2013a) skriver att forskning visar att risken för 

belastningsbesvär ökar vid fysisk belastning kombinerat med stress medan psykisk 

belastning kan leda till ökad muskelspänning som kan upplevas även efter arbetstidens slut 

 

Vidare bör det betonas att majoriteten av deltagarna även uppgav att smärtupplevelsen 

uppstår direkt, vilket kan anses motsägelsefullt då deltagarna även uppgav att smärtan 

upplevdes konstant. Möjligen finns risk för att deltagarna upplevde konstant värk som 

gradvis förvärrades vid lyft av boende.  

 

Då Arbetsmiljöverket (2011) skriver att överbelastning visar sig genom att arbetare blir 

trött, muskelfunktionen hämmas och musklerna värker tordes detta kunna kopplas samman 

med att resultatet i denna studie visade att de flesta deltagare uppgav att de lider av 

smärtupplevelser som anses så pass jobbiga att de tänkte på dem samt att fackförbundet 

Kommunal (2011a) skriver att många lyfter tungt. Det anses oroväckande att 

överbelastning tordes vara allmänt förekommande inom äldreomsorgen då detta tyder på 

ständigt onormalt kroppsarbete som missgynnar arbetaren. Det är även viktigt att påpeka 

att Arbetsmiljöverket (2011) skriver att vid statiskt muskelarbete räcker det ofta med 

kroppsvikten för att skapa överbelastning. 

 

Resultatet från denna studie kan även vara en indikator på att belastningsdosen bör tas på 

större allvar. Författaren anser att det är viktigt att betona att personalen i största möjliga 

mån bör försöka att undvika repetitivt arbetet genom en gynnsam arbetsbelastning som 

Arbetsmiljöverket (2011) förklarar är återkommande arbetsvariation och tidsbegränsning 

kombinerat med tid för återhämtning. Det anses viktigt att betona att Arbetsmiljöverket 

(2011) förklarar att en gynnsam arbetsbelastning varierar från person till person beroende 

på känslighet och individens förutsättningar. 

 

Vidare skriver Arbetsmiljöverket (2011) att om arbetets upplägg ändras kan personalen få 

ökade möjligheter till delaktighet, variation samt utveckling och här ses det oroväckande 

att Gustafsson och Szebehely (2005) skriver att vårdpersonalen upplever lite kontroll över 
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arbetssituationen. För att motverka belastningsskador skriver Carlsson & Engkvist (1994) 

att det anses viktigt att en skonsam arbetsteknik blir en naturlig del av arbetet, men för att 

kunna skapa en skonsam arbetsteknik för samtliga parter anser författaren att vårdbiträden 

och undersköterskor måste få ökad kontroll över sina arbetssysslor. 

 

Det anses intressant att bland de tio deltagare som uppgav att de varit sjukskrivna på grund 

av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet är det endast tre deltagare som uppgav att de 

ej upplever smärta i nuläget vid lyftmoment i arbetet. Det kan då diskuteras om 

smärtupplevelserna har återkommit, vilket talar för Arbetsmiljöverket (2011) som skriver 

att det är lätt att en tidigare skada återkommer, alternativt om sjukskrivningen ej 

motverkade smärtan. 

 

Hundeide (2011) skriver om vikten av att se de boende som medmänniskor och det kan 

diskuteras om detta synsätt kan kopplas samman med bättre koordination och ett 

naturligare rörelsemönster i arbetsmoment. Om personalen ser de boende som 

medmänniskor bör detta resulterar i en ökad vilja att ge god vård. Detta i sin tur borde 

minska antal personal som lyfter för att det ska gå fort, vilket i sin tur borde resultera i ett 

naturligare rörelsemönster vilket då ger en bättre koordination. Då Hundeide (2011) skriver 

att risken för dålig omsorg ökar om personalen ser de boende som ett objekt och att alla 

individer avspeglas av omgivningens tankar om dem samtidigt som Edenhammar (2011) 

förklarar att strävan efter kontakt finns både hos barn och äldre bör det även diskuteras om 

vikten av en god relation mellan personal och de boende. Om de boende känner att 

personalen bryr sig om dem och vill att de ska må bra tordes detta kunna ge de boende mer 

vilja att själva hjälpa till vid exempelvis lyftmoment, vilket då minskar arbetstyngden för 

personalen.  

 

Med utgångspunkt från både Hundeide (2011) och Edenhammar (2011) anser författaren 

att det möjligtvis kan vara effektivt med utbildningar i hur människan fungerar, både 

fysiskt och psykiskt, för att personalen ska förstå att en bättre relation mellan vårdare och 

vårdtagare kan göra att arbetstyngden på personalen minskar. Dessutom ställer sig 

författaren frågande till hur mycket belastningsergonomi som ingår i 

undersköterskeutbildningen. Om utbildningen ej ger information om belastningsergonomi 

alternativt ger väldigt lite information om ämnet anser författaren att informationen bör få 

mer plats i utbildningen.  

 

Då fackförbundet Kommunal (2011c) skriver att äldrevården allt oftare är i behov att 

kompetensutveckling, att anställda inom vård och omsorg har de lägsta medellönerna på 

arbetsmarknaden samt att antalet unga som söker sig till branschen är låg anses det viktigt 

att höja personalens löner då det möjligen skulle resultera i att allt fler unga skulle söka sig 

till branschen. Då medelåldern inom vård och omsorg är hög (Kommunal, 2011b) anses 

ung personal behövas då detta möjligtvis skulle minimera riskerna för att den äldre 

personalstyrkan tillslut utvecklar belastningsbesvär. Vad som talar emot denna teori är att 

denna studie visade att smärtupplevelser även återfanns bland personal som endast hade 

arbetat som undersköterska i sex år. 

 

Vid en jämförelse mellan Durewall-systemet och Stockholmstekniken ses att 

grundprincipen i Durewall-systemet är att naturliga ställningar och rörelser förenklar 

individens inlärningsprocess medan Stockholmsteknikens grundprincip är att skonsamma 
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rörelser och arbetsställningarna inte enbart handlar om teknik, för att ge en god patientvård 

och skonsam ryggarbetsställning för personal krävs en skonsam arbetsteknik, respekt för 

patientens förmåga och kunskaper om rörelsemönster. De båda metoderna anses 

uppmuntra till hälsofrämjande arbetsställningar. Dock anses Stockholmstekniken vara mer 

inriktad på att personalen bör se till helheten på arbetsplatsen och inte enbart till hur de 

agerar vid själva insatsen. Författaren anser att det är viktigt att personalen har respekt för 

patientens förmåga, inte minst då en bristande respekt tordes öka risken för att patienten 

stretar emot vid exempelvis lyftmoment vilket i sin tur tordes öka risken för att personalen 

ska drabbas av belastningsskador. Vidare bör betonas att rapportens syfte inte är att 

jämföra Durewall-systemet och Stockholmstekniken men då rapporten handlar om 

lyftteknik inom äldrevården anses det relevant att redan i rapportens bakgrund redogöra för 

vilka tekniker som används inom svensk sjukvård, och i synnerhet vilken teknik som 

används på den aktuella verksamheten, för att ge läsaren en fördjupning i ämnet som 

förhoppningsvis ökar nyfikenheten för studien. 

Sammanfattning av resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen har belyst vikten av ökad information för att minska 

belastningsskador bland anställda på det aktuella äldreboendet samt även gett en önskan 

om ökad information kring hur människan fungerar både fysiskt och psykiskt. Dessutom 

önskas information om belastningsergonomi då dessa faktorer tordes kunna minska risken 

för uppkomst av belastningsskador och därmed även minska antalet anställda som är 

sjukskrivna på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet. Det anses otroligt 

sorligt att vårdpersonal ska behöva bli sjuka av att vårda andra människor. 

Resultatdiskussionen har även diskuterat hierarkin inom den svenska sjukvården, att 

vårdbiträden och undersköterskor har minst chans att påverka sina arbetssysslor samt 

vikten av att anställda mer personal och framförallt då yngre medarbetare. 

 

Vidare bör det diskuteras att även om samtliga deltagare uppgav att de vet vad rätt 

lyftteknik i arbetet innebär behöver det inte automatiskt betyda att deltagarna faktiskt vet 

vad rätt lyftteknik är alternativt att de, även om de vet om den rätta tekniken, ej använde 

sig av den. Diskussion har även förts om deltagarnas svar på frågor angående 

smärtupplevelser då majoriteten av deltagarna uppgav smärtupplevelser vid lyft av boende. 

Ett kritiskt ställningstagande till lyfttekniksutbildningens effektivitet har framförts då 

samtliga deltagare uppgav att de fått information om rätt lyftteknik. 

 

Dessutom har vikten av fysisk träning diskuterats då ett signifikant samband mellan fysisk 

träning och sjukskrivning på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet hittades 

och författaren har diskuterat varför de kvinnliga deltagarna tränade mindre än de manliga 

deltagarna. Då resultatet även redovisade ett signifikant samband mellan kön och 

sjukskrivning på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet samt antal arbetade år 

och sjukskrivning på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet har även detta 

diskuterats. Inget signifikant samband hittades mellan varken tobaksanvändning och 

sjukskrivning på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet samt antal arbetade 

timmar i veckan och sjukskrivning på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet, 

vilket även har diskuterats. Författaren har även gett förslag på metoder som skulle kunna 

minska förekomsten av belastningsskador och därmed även minska antalet sjukskrivningar. 
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Vidare har även Theory of planned behavior diskuterats, en teori som belyser olika faktorer 

som har betydelse för om deltagarna väljer att ta till sig informationen om rätt lyftteknik.  

 

Då majoriteten av deltagarna uppger att lyfttekniksutbildningen har minskat 

smärtupplevelsen vid lyft av boende anser författaren att detta resultat tyder på att 

lyfttekniksutbildningen är effektiv mot smärtupplevelser vid lyft av boende. Däremot bör 

det diskuteras att resultatet visade att det var lika vanligt att deltagarna hade varit 

sjukskrivna på grund av smärta vid lyftmoment i arbetet vare sig de visste vad rätt 

lyftteknik i arbetet innebar eller om de ej visste vad rätt lyftteknik i arbetet innebar. 

Författaren anser att detta resultat ifrågasätter lyftteknikens betydelse för motverkan av 

sjukskrivning vid lyftmoment i arbetet. 

 

Författaren vill betona att ett kritiskt förhållningssätt till studiens resultat har tagits då 

studiepopulationen bestod av 18 respondenter och betonar därför vikten av fortsatt 

forskning inom ämnet. 

Förslag på fortsatt forskning 

Det anses intressant att genomföra ytterligare undersökningar om personalens relation till 

lyftteknik på övriga äldreboenden för att få ett vidare perspektiv och för att få en 

uppfattning om problemets storlek eftersom denna studie har genomförts på endast ett 

äldreboende. Möjligtvis kan andra undersökningsplatser ge ett annat resultat. 

 

Då studien redovisat att det ej finns några studier som jämför Durewall-systemet och 

Stockholmstekniken anses det även intressant att en sådan studie genomförs. 

Slutsats 

Samtliga deltagare hade fått information om rätt lyftteknik och resultatet visar att andelen 

deltagare som vet vad rätt lyftteknik i arbetet innebär ökar med antal verksamma arbetsår 

som undersköterska samt att majoriteten av deltagarna har varit sjukskrivna på grund av 

smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet. Bland studiens män har dock inga varit 

sjukskrivna på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet. 

 

Författaren ifrågasätter lyftteknikens betydelse för motverkan av sjukskrivning då 

sjukskrivning på grund av smärtupplevelser vid lyftmoment i arbetet var lika vanligt 

förekommande vare sig deltagarna visste, eller inte visste, vad rätt lyftteknik i arbetet 

innebar. 

 

Däremot visar resultatet att majoriteten av deltagarna uppger att lyfttekniksutbildningen 

har minskat smärtupplevelsen vid lyft av boende, vilket författaren anser belyser 

lyfttekniksutbildningens effektivitet. 

 

Författaren har dock ett kritiskt förhållningssätt till studiens resultat då studiepopulationen 

är begränsad till endast 18 respondenter och betonar därför vikten av fortsatt forskning 

inom ämnet.  
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Författaren betonar att det inte är säkert att deltagarna faktiskt vet vad rätt lyftteknik i 

arbetet innebär även om de uppger att de vet det, alternativt att de ej använder sig av rätt 

teknik även om de vet vad rätt lyftteknik i arbetet innebär vilket möjligtvis kan förklaras 

med TPB. 

 

Ett signifikant samband hittades mellan kön och sjukskrivning på grund av 

smärtupplevelser vid lyft av boende, fysisk aktivitet och sjukskrivning på grund av 

smärtupplevelser vid lyft av boende samt antal verksamma arbetsår och sjukskrivning på 

grund av smärtupplevelser vid lyft av boende. Inget signifikant samband hittades mellan 

tobaksanvändning och sjukskrivning på grund av smärtupplevelser vid lyft av boende samt 

antal verksamma arbetsår som undersköterska och sjukskrivning på grund av 

smärtupplevelser vid lyft av boende. 
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Bilaga 1 
 

Undersökningsenkät 
Sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst överens med vad du anser. Kryssa enbart i en ruta per 

fråga (om inget annat anges). 

Kön 

⃝ Kvinna           ⃝  Man 

Röker/snusar du?   Hur många timmar i veckan tränar du? 

⃝ Ja ⃝ Nej  ⃝ Vill ej uppge  ___________________ 

Hur länge har du arbetat som undersköterska? 

___________________ 

Hur många timmar arbetar du i genomsnitt per vecka? 

___________________ 

När upplevde du senast smärta vid lyft av boende? 

⃝ Senaste veckan  ⃝ Senaste månaden  ⃝ Senaste året  

⃝ Mer än ett år sedan   ⃝ Aldrig 

Har du fått information om lyftteknik på arbetsplatsen? 

⃝ Ja ⃝ Nej  

Om ja, hur har du fått information om lyftteknik? (flera svar möjliga) 

⃝ Föreläsning ⃝ Seminarium ⃝ Informationsbrev ⃝ Annat: ___________________ 

Om ja, hur många gånger har du fått information om lyftteknik? 

⃝ En gång  ⃝ Mer än en gång 

Har du fått chans att träna rätt lyftteknik? 

⃝ Ja ⃝  Nej 

Om ja, hur ofta har du fått träna rätt lyftteknik? 

⃝ En gång ⃝  Mer än en gång 

Anser du dig veta vad rätt lyftteknik i arbetet innebär? 

⃝ Ja ⃝ Nej 

Har du varit sjukledig på grund av smärtupplevelser orsakat av lyftmoment i arbetet? 

⃝ Ja ⃝ Nej 



 

Upplever du smärta i nuläget vid lyftmoment i arbetet? 

⃝ Ja ⃝ Nej 

Om ja, vart upplevs smärtan? (flera svar möjliga) 

⃝ Rygg  ⃝ Skuldra  ⃝ Nacke 

⃝ Axlar ⃝ Annat: ___________________ 

Om ja, upplevs smärtan konstant eller övergående? 

⃝ Konstant  ⃝ Övergående 

Om ja, uppstår smärtan direkt eller kommer den senare under dagen? 

⃝ Direkt    ⃝ Senare under dagen    ⃝ Vet ej  

Om ja, anser du att smärtan är jobbig, tänker du på den? 

⃝ Ja  ⃝ Nej 

Har informationen om lyftteknik minskat smärtupplevelsen? 

⃝ Ja ⃝ Nej ⃝ Vet ej  

 

 

 

Tack för din 

medverkan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 

Informationsbrev 

Hej. 

Mitt namn är Mikael Kumlin och jag studerar folkhälsovetenskap på Skövde högskola, 

institutionen för vård och natur, där jag nu ska göra mitt examensarbete inom 

folkhälsovetenskap. Syftet med studien är att undersöka om vårdpersonal på ett utvalt 

äldreboende får information om lyftteknik för att i så fall se eventuell effekt på arbetarnas 

hälsotillstånd då fakta tyder på att många arbetare inom äldrevården riskerar 

belastningsskador och sjukskrivningar. Svaleboskogens äldreboende har valts ut då storleken 

på boendet (antal boende) anses lämplig för att svara på studiens syfte då en större mängd 

boenden bidrar till ett rättvisare urval som lättare kan representera hela yrkesgruppen (då fler 

boenden ger större arbetsstyrka).  

Undersökningen planeras att genomföras under vecka 17 och är en enkätundersökning. Jag 

kommer att besöka arbetsplatsen för att lämna enkäter med tillhörande kuvert på avdelningens 

kontor. Personal på avdelningen kommer då att informeras om studiens syfte, deltagarnas 

anonymitet samt att studien är frivillig att delta i. Information ges till personalen att de, efter 

att ha fyllt i enkäten, ska lägga enkäten i sitt tillhörande kuvert som de sedan ska klistra igen 

för att på så sätt vara säker på att tredje part inte får tillgång till uppgifterna. Jag hämtar sedan 

de igenklistrade kuverten en dag senare, för att ge personal god tid på sig att fylla i enkäten. 

Deltagandet är som sagt frivilligt och deltagarna har när som helst rätt att avbryta sitt 

deltagande i studien.  

Studiens resultat kommer ej att vara synlig för tredje part, resultatet kommer endast att 

användas i denna studie för att svara på syftet.  

En önskan finns nu att du som enhetschef hör av dig till mig för att ge mig tillstånd att 

genomföra undersökningen på er arbetsplats samt att tala om för mig vilka avdelningar som är 

intresserade av att delta. 

 

 

 

 Tack på förhand för visat intresse. 

 

 

 

Mikael Kumlin 

+46723 209848 
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