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ENKÄT 
för att undersöka vad som kan påverka upplevd hälsa i  

rygg och ben hos vårdpersonal 
 
 
Det är känt och vetenskapligt bekräftat att många som arbetar inom vården har besvär 
i ländrygg och ben. Därför har jag valt att under utbildningen ”Ergonomi – människa, teknik  
och organisation” göra en studie om detta bland vårdpersonal inom hemtjänst och hemsjukvård  
i Ystad kommun. 
 
Undersökningen görs naturligtvis helt konfidentiellt. Det innebär att varje person får ett kodnummer 
som används vid registrering av data. Jag kommer inte att veta vem som svarat vad. 
När svaren kommit in bearbetas de och sammanställs i form av statistiska tabeller. Svaren kommer 
inte att kunna kopplas till person. 
 
Det är naturligtvis helt frivilligt att besvara frågorna. Det vore dock till stor hjälp för mej,  
om Du ville ta Dej tid att svara på frågorna. Det tar cirka 30 minuter. Observera att samtliga frågor 
skall besvaras med endast ett svarsalternativ, om inte annat anges. 
 
För att göra enkäten så åskådlig som möjligt har den indelats i följande avsnitt: 

A. Allmänna frågor 
B. Frågor om arbetet 
C. Frågor om bil (fylls endast i av dem som använder bil i arbetet) 
D. Frågor om kroppsliga besvär 
E. Frågor om upplevd hälsa 
F. Frågor om denna enkät 

 
 
 

Riv bort denna första sida med Ditt namn och lägg det ifyllda formuläret i en mapp märkt 
”Studie angående rygg och benbesvär” senast 9 april hos din chef. 

 
 

Om Du har några frågor om enkät-undersökningen så hör av Dej till 

Cecilia Karlsson, tel. 0730 - 331 143 eller mejla till cecilia@tramse.net 

 

Tack på förhand för Din medverkan!Tack på förhand för Din medverkan!Tack på förhand för Din medverkan!Tack på förhand för Din medverkan!    

Cecilia Karlsson     Per Odenrick 

leg. sjukgymnast och belastningsergonom  professor, handledare 

       Institutionen för designvetenskaper 

       Lunds Tekniska Högskola   
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A. ALLMÄNNA FRÅGOR 
 
 A:1 Är Du Gift/sambo� Särbo� Singel� _____________� 

 
A:2 Viket år är Du född?                                      19______  
 
A:3 Hur lång är Du?           _______________ cm 

   

A:4 Hur många hemmaboende barn har Du?      __________ antal barn 

A:5 Hur ofta motionerar Du i genomsnitt (t.ex. simning, gympa, spinning,  

                styrketräning)                                          Aldrig                          � 

     1-2 timmar per månad  � 

     1 timme per vecka   � 

     2 timmar per vecka    � 
     3 eller fler timmar per vecka  � 

A:6 Hur ofta i genomsnitt är Du ute och promenerar, arbetar i trädgården eller  
utför annat utomhusarbete minst 1 timme åt gången? 

        Aldrig        � 

        1-2 gånger per månad   � 
        1 gång per vecka   � 

        2 gånger per vecka    � 
     3 eller fler gånger per vecka  � 

B.  FRÅGOR OM ARBETET 
 
B:1 Hur många timmar i genomsnitt arbetar Du per vecka?  ________antal timmar 

    B:2 När på dygnet arbetar Du?  Dag     �  

  (mer än ett svarsalternativ är möjligt)  Kväll     � 

     Natt     � 
    B:3 Hur många år har Du sammanlagt arbetat i hemtjänst  
     eller hemsjukvård?          ______år 

  
B:4 Hur många år har Du sammanlagt arbetat inom vården?                      ______år  

    B:5 Hur transporterar Du Dej oftast mellan vårdtagarna?    

                 Bil  � 
               Gående eller cyklande � 

               Lika stor del bil som gående/ cyklande � 
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B:6 a) Hur kroppsligt ansträngande i genomsnitt upplever Du olika arbetsmoment vara? 
         b) Hur ofta i genomsnitt utförs momentet? 
 
Läs igenom alla 12 arbetsmomenten i frågorna B1-B12. Skatta sedan ansträngningsgraden på 
varje moment med ett av de numeriska värdena på skalan och skriv in värdet på 
”ansträngningsgrad”. Kryssa därefter i det svarsalternativ som stämmer bäst överens med 
hur ofta Du utför arbetsmomentet. Om Du aldrig utför det, sätter Du ett streck på 
ansträngningsgrad, och låter bli att kryssa i hur ofta Du utför det. 
 
Skala: 
0 
1 Mycket, mycket lätt 
2 
3 Mycket lätt 
4 
5 Ganska lätt 
6 
7 Något ansträngande 
8 
9 Ansträngande 
10 
11 Mycket ansträngande 
12 
13 Mycket, mycket ansträngande 
14  
 

1a) Förflytta vårdtagare i trångt utrymme             Ansträngningsgrad:_____          
    

1b) Momentet utförs �  �  �    �  �   � 
           < 1 g/v         1-2 ggr/v        3-4 ggr/v      1-3 ggr/dygn     3-5 ggr/dygn    > 5 ggr/dygn 

                     
2a) Att i ”normal” badrumsmiljö duscha en 
       vårdtagare som behöver hjälp med personlig hygien  Ansträngningsgrad:_____          

       

2b) Momentet utförs �  �  �    �  �   � 
            < 1g/v         1-2 ggr/v        3-4 ggr/v      1-3 ggr/dygn     3-5 ggr/dygn    > 5 ggr/dygn  
 
 3a) Köra vårdtagare i rullstol, t.ex. vid ledsagning    Ansträngningsgrad:_____          
 

3b) Momentet utförs �  �  �    �  �   � 
            < 1 g/v         1-2 ggr/v        3-4 ggr/v      1-3 ggr/dygn     3-5 ggr/dygn    > 5 ggr/dygn 

 
4a) Förflytta vårdtagare som knappt kan hjälpa till, över på sidan  
       i säng, t.ex. vid blöjbyte, m.hj.a. två personal och glidlakan  Ansträngningsgrad:_____   
        

4b) Momentet utförs �  �  �    �  �   � 
            < 1 g/v         1-2 ggr/v        3-4 ggr/v      1-3 ggr/dygn     3-5 ggr/dygn    > 5 ggr/dygn 
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5a) Omläggning eller liknande i låg säng      Ansträngningsgrad:_____   

  

5b) Momentet utförs �  �  �    �  �   � 
             < 1g/v         1-2 ggr/v        3-4 ggr/v      1-3 ggr/dygn     3-5 ggr/dygn    > 5 ggr/dygn 
 
 6a) Bäddning av låg säng        Ansträngningsgrad:_____   

  

6b) Momentet utförs �  �  �    �  �   � 
            < 1 g/v         1-2 ggr/v        3-4 ggr/v      1-3 ggr/dygn     3-5 ggr/dygn    > 5 ggr/dygn 
 
7a) Tyngre träning av vårdtagare, t.ex.  
      gång där vårdtagaren behöver mycket stöd     Ansträngningsgrad:_____   

      

7b) Momentet utförs �  �  �    �  �   � 
            < 1 g/v         1-2 ggr/v        3-4 ggr/v      1-3 ggr/dygn     3-5 ggr/dygn    > 5 ggr/dygn 

               
8a) Hjälpa vårdtagare som ramlat, att komma upp från golv   Ansträngningsgrad:_____   

(2 personal)       

8b) Momentet utförs �  �  �    �  �   � 
           < 1 g/v         1-2 ggr/v        3-4 ggr/v      1-3 ggr/dygn     3-5 ggr/dygn    > 5 ggr/dygn 
 
9a) Hjälpa vårdtagare manuellt m. stödstrumpor    Ansträngningsgrad:_____   

       

9b) Momentet utförs �  �  �    �  �   � 
            < 1 g/v         1-2 ggr/v        3-4 ggr/v      1-3 ggr/dygn     3-5 ggr/dygn    > 5 ggr/dygn 
 
10a) Bära hjälpmedel, apoteksvaror, matkassar    Ansträngningsgrad:_____ 
        eller andra tunga väskor 

      

10b) Momentet utförs�  �  �    �  �   � 
            < 1 g/v         1-2 ggr/v        3-4 ggr/v      1-3 ggr/dygn     3-5 ggr/dygn    > 5 ggr/dygn 
             
11a) Förflyttning av sängliggande vårdtagare högre  
        upp i säng m.hj. av två personal och glidlakan    Ansträngningsgrad:_____   

       

11b) Momentet utförs�  �  �    �  �   �   

                                 < 1 g/v         1-2 ggr/v        3-4 ggr/v      1-3 ggr/dygn     3-5 ggr/dygn    > 5 ggr/dygn 
  
12a) Genomsnittlig städning hos en vårdtagare     Ansträngningsgrad:_____   

       

12b) Momentet utförs�  �  �    �  �   � 
            < 1 g/v         1-2 ggr/v        3-4 ggr/v      1-3 ggr/dygn     3-5 ggr/dygn    > 5 ggr/dygn 

 
Du som inte använder bil i arbetet kan hoppa fram till frågorna i avsnitt D på sidan 6! 
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C. FRÅGOR OM BIL fylls endast i om du använder bil 
 

C:1 Hur många år sammanlagt har Du arbetat  
med bil som transportmedel i arbetet?                _________antal år 
 
C:2 Hur många timmar totalt per arbetspass  
tillbringar Du i genomsnitt sittande i bilen?        __________antal timmar 
 

C:3 Är Du förare eller passagerare?  Jag kör alltid eller nästan alltid bilen  � 
       Jag är alltid eller nästan alltid passagerare � 

     Jag är passagerare cirka halva tiden och kör halva tiden � 
  

C:4 Vilken bil har Du använt mest i arbetet under senaste året?   

      Volkswagen Caddy med stort bagage-utrymme � 
      Toyota RAV4, jeep-modell    � 

      Toyota Yaris Verso, combi-modell   �  

      Toyota Yaris/ AYGO, mindre personbil  �  

      Annan bil, nämligen_________________________� 

 
C:5 Brukar Du ställa in backspeglarna innan Du börjar köra?        Ja� Nej� 

 
C:6 Brukar Du ställa in sitthöjden på sätet innan Du börjar köra?         Ja�Nej� 
                                                                Går ej att göra� 
C:7 Om ”Ja” på fråga C:6, hur tycker Du i så fall att det fungerar att ställa in sitthöjden? 
  

�   �  �  �  �  �       � 
Mycket dåligt           Varken bra                                                  Mycket bra 

                                                                   eller dåligt                                         
 

C:8 Brukar Du ställa in bilsätet (t.ex. svankstöd, nackstöd, ryggstödsvinkel, sätesreglering 
framåt eller bakåt etc.) innan Du börjar köra?    

                  Ja� Nej� 
 
C:9 Om ”Ja” på fråga C:8, hur tycker Du i så fall att det fungerar att ställa in bilsätet?   
 

�    �  �  �  �  �  � 
Mycket dåligt                      Varken bra                                                  Mycket bra 

                                                                   eller dåligt                                            

C:10 Brukar Du använda värmen i bilsätet under kallare årstid?            Ja� Nej� 
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C:11 Hur upplever Du att klimatanläggningen fungerar i den bil som du använder mest? 
 

    �   �  �  �  �  �  � 
  Mycket dåligt                      Varken bra                                                   Mycket bra 

                                                                   eller dåligt                                           

C:12 Om du fick möjlighet att ställa krav på utformning av förarplats; 
            Vad är då viktigast för Dej? 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
C:13 Om du fick möjlighet att ställa krav på utformning av bilen; 
            Vad är då viktigast för Dej? 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
C:14 Hur ofta kliver Du i och ur bilen (i + ur = 2 gånger) totalt under ett arbetspass? 

         Mindre än 10 gånger  � 

         10-20 gånger   � 

      30-40 gånger    � 
      40-50 gånger    � 
      Mer än 50 gånger  � 

C:15 Hur stiger Du ur bilen på förarsidan?  

 

Jag tar ut vänster ben och reser mej upp med vänster fot i marken och höger kvar i bilen � 

Jag tar ut båda benen och reser mej upp med tyngd på båda fötterna i marken  � 
Annat sätt, nämligen____________________________________________________ � 

 
C:16 Hur ofta lyfter Du i/ ur t.ex. matkassar, hjälpmedel, apoteksvaror eller tyngre väskor i 
bilens bagagelucka, baksäte eller passagerarsäte utifrån? (i + ur = 2 gånger)   
 

       Nästan aldrig eller enstaka gånger i veckan � 

    3-8 gånger per vecka    � 
              2 gånger per dag ( i + ur  = 2 ggr)  � 

    3-10 gånger per dag    � 
       Mer än 10 gånger per dag   � 
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D. FRÅGOR OM BESVÄR FRÅN KROPPEN 
D:1 Besvär från rörelseorganen               
           Besvaras bara av den som uppgivit besvär 
Har Du haft besvär (smärta, värk,   Har Du någon gång under   Har Du haft 
obehag) någon gång under de  de senaste 12 månaderna   besvär någon gång 
senaste 12 månaderna i:  inte kunnat utföra Ditt   under de senaste 
   dagliga arbete (i eller   sju dygnen? 
   utanför hemmet) p.g.a.     
   besvären? 

Nacke  

� Nej � Ja   � Nej � Ja  � Nej � Ja  

Skuldror/axlar 

� Nej � Ja, i höger skuldra/axel  � Nej � Ja  � Nej � Ja 

 � Ja, i vänster skuldra/axel 

 � Ja, i båda skuldror/axlar 

Armbågar 

� Nej � Ja, i höger armbåge  � Nej � Ja  � Nej � Ja 

 � Ja, i vänster armbåge 

 � Ja, i båda armbågarna 

Handled/händer 

� Nej � Ja, i höger handled/hand  � Nej � Ja  � Nej � Ja 

 � Ja, i vänster handled/hand 

 � Ja, i båda handleder/händer 

 
Ryggens övre del (bröstryggen) 

� Nej � Ja   � Nej � Ja  � Nej � Ja 

 
Ryggens nedre del (ländrygg/korsrygg) 

� Nej � Ja   � Nej � Ja  � Nej � Ja 

Vänster höft 

� Nej � Ja   � Nej � Ja  � Nej � Ja 

Höger höft 

� Nej � Ja   � Nej � Ja  � Nej � Ja 

Vänster knä 

� Nej � Ja   � Nej � Ja  � Nej � Ja 

Höger knä 

� Nej � Ja   � Nej � Ja  � Nej � Ja 

Vänster fotled/fot  

� Nej � Ja   � Nej � Ja  � Nej � Ja 

Höger fotled/fot  

� Nej � Ja   � Nej � Ja  � Nej � Ja 



Bilaga 2   Magisterutbildning i ergonomi MTO       Cecilia Karlsson 8 av 8 

 8 

E. FRÅGOR OM UPPLEVD HÄLSA 
 

E:1 Vad upplever Du som positivt med Ditt arbete? Rangordna de tre faktorer som Du tycker är 

mest positiva nedan 
 

1. _________________________________________________________________ 
 

2. _________________________________________________________________ 
 

3. _________________________________________________________________ 
 

E:2 Finns det något i Ditt arbete som Du upplever påverkar Din hälsa positivt?  
  

 Nej�      Ja� nämligen följande: 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

E:3 Finns det något i Ditt arbete som Du upplever påverkar Din hälsa negativt?  

 Nej�      Ja� nämligen följande: 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
 

E:4 Finns det något besvär som Du härleder till ett visst arbetsmoment? I så fall vad? 
 
 ________________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________ 
 

F. FRÅGOR OM ENKÄTEN 
 
F:1 Tycker Du att frågorna i enkäten är relevanta?                                       Ja� Nej� 
          Om ”Nej”, motivera varför: 
 _______________________________________________________________________ 
 
          _______________________________________________________________________ 
F:2 Om du har ytterliga synpunkter som du vill lyfta fram, som inte täcks av    
         frågorna ovan, så kan du skriva ner dem här: 
 
       _________________________________________________________________________ 
 
       _________________________________________________________________________ 
    

Ett Hjärtligt Tack för att Du tog Dej tid att besvara frågorna! //Cecilia Karlsson och Per Odenrick 


