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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att kartlägga flygplanslastares psykosociala arbetsmiljö och 

besvärsförekomst, och undersöka om det finns något linjärt samband mellan dem. Studien är 

en tvärsnittsstudie och utgör en del av ett större projekt som benämns ”Skadefria 

flygplanslastare” som är initierat av Transportfackets Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) i 

samarbete med Centrum för belastningsskadeforskning (CBF). ”Skadefria flygplanslastare” är 

en urvalsundersökning där sex av Sveriges flygplatser valts ut, och där ett urval av 

handlingsbolag genomförts. Eftersom projektet är pågående har antalet flygplatser och 

enkäter begränsats för denna studie. I studien är tre flygplatser representerade och antalet 

enkäter har begränsats till de som vid tidpunkten 2010-11-25 inkommit till CBF. Det totala 

antalet flygplanslastare som ingår i denna studie är 117. Enkätfrågorna som använts i denna 

studie utgör två avsnitt i den större enkäten som ingår i projektet: psykosocial arbetsmiljö 

samt besvärsförekomst. Frågorna som berör psykosocial arbetsmiljö är hämtade från 

Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) och frågor om besvärsfrekvens från 

Nordiska ministerrådets formulär om besvär i rörelseorganen. Besvärsintensitet har skattats 

med Borgs CR 10-skala. Data har bearbetats och analyserats i SPSS, och frågorna i COPSOQ 

har poängsatts och summerats i skalor enligt manualen. Det linjära sambandet mellan dem har 

studerats med hjälp av Spearmans rangkorrelation. Skalornas riktning gör att ett negativt 

samband (d.v.s. negativ korrelation) innebär att god psykosocial arbetsmiljö associeras med 

mindre besvär och vice versa. De psykosociala faktorer som flygplanslastarna har skattat 

högst är Community och Emotional demands vilket innebär att de upplever att de har relativt 

god gemenskap och låga emotionella krav i arbetet. De faktorer som de har skattat lägst är 

Influence och Feedback. Flygplanslastarna har skattat frekvensen och intensiteten av besvär i 

kroppen ganska lågt. Skuldra/axel och ländrygg är de kroppsregioner de oftast och starkast 

upplever besvär i och höfter och fötter är de områden de skattar att de har minst besvär i. Inga 

starka linjära samband har framkommit mellan flygplanslastarnas psykosociala arbetsmiljö 

och besvärsfrekvens eller besvärsintensitet i denna studie. Den högsta korrelationen mellan 

variablerna är -0,36, och ingen enskild psykosocial faktor eller kroppsregion framstod som 

högt korrelerad med alla andra variabler. För besvärsfrekvensen är korrelationsvärdena något 

högre än för besvärsintensitet, dock är det fler antal medelhöga korrelationsvärden för 

besvärsintensiteten.  

 

 
 



Abstract 
The purpose of this study was to describe perceived psychosocial work environment and 

musculoskeletal complaints among baggage handlers, and to evaluate whether there is any 

linear relationship between them. The study is a questionnaire based cross-sectional study, 

and part of an ongoing larger project. Therefore, the number of forms has been limited to 

those that were collected in the project by 2010-11-25 (N=117). The questions analyzed in the 

study come from the Copenhagen Psychosocial Questionnaire and “Nordiska Ministerrådets 

formulär om besvär i rörelseorganen”, respectively. In addition, ratings of pain intensity 

according to Borg CR-scale have been used. Linear correlations were assessed by Spearman’s 

rank correlation. The results showed that the baggage handlers rated good sense of 

Community and low Emotional demands, but poor Influence and Feedback at the workplace. 

Their ratings of pain frequency and intensity were relatively low, but the regions where they 

had most complaints were shoulders and low back. The highest correlation was -0.36 between 

Meaning and pain frequency in the Shoulders. No particular psychosocial factor or body 

region appeared highly correlated with all or most of the other variables. For the psychosocial 

environment factors investigated in this study no extremely good or extremely bad values 

were discovered. Musculoskeletal complaints were low. No strong correlations between 

baggage handlers ratings of psychosocial work environment and musculoskeletal complaints 

were found in this study. 
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1. Introduktion 

Folkhälsa 

Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en 

god folkhälsa på lika villkor för hela befolkningen. I Sverige utgår folkhälsoarbetet ifrån en 

nationell folkhälsopolitik uppdelad i elva målområden. Dessa målområden omfattar de 

bestämningsfaktorer som har störst betydelse för befolkningens hälsa och folkhälsoarbetet 

fokuseras på faktorer som påverkar folkhälsan, såsom livsvillkor, levnadsvanor, miljö och 

produkter (Ågren, 2003). Ansvaret för folkhälsoarbetet är fördelat mellan olika sektorer och 

nivåer i samhället och det är därför viktigt med gemensamma målområden som vägledning 

eftersom folkhälsa berör och påverkas av många samhällsområden (En förnyad 

folkhälsopolitik, 2008). 

Målområde 4 – Ökad hälsa i arbetslivet 

Enligt Ågren (2003) är människors arbete en av de viktigaste bestämningsfaktorerna till de 

hälsoskillnader som finns mellan olika befolkningsgrupper i samhället, därför har arbetslivet 

en avgörande betydelse för folkhälsan. För ett av de elva målområdena, målområde 4 – Ökad 

hälsa i arbetslivet är utgångspunkten att arbetslivets krav måste vara balanserade mot 

människors möjligheter att kunna fungera och må bra under ett helt arbetsliv (En förnyad 

folkhälsopolitik, 2008). Grundvillkoren för att uppnå en god arbetsmiljö är bland annat att 

arbetstagaren har kontroll, delaktighet och inflytande över sitt eget arbete, hur arbetet ska 

utföras samt hur mycket som är rimligt att orka med (Ågren, 2003).  

 

Det finns idag ett flertal direkta kopplingar mellan människans arbetsmiljö och olika 

hälsoutfall. På grund av långvarig sjukskrivning eller förtidspensionering finns 800 000 

människor i produktiv ålder utanför arbetslivet vilket årligen beräknas kosta samhället runt 

120 miljarder kronor (Ågren, 2003). För den enskilde individen som drabbas av långvarig 

sjukskrivning kan det innebära minskad kontakt med samhället, sociala interaktioner, 

livskvalitet, välbefinnande och känsla av meningsfullhet (En förnyad folkhälsopolitik, 2008). 

Ett bra och väl fungerande arbetsliv är en avgörande förutsättning för att minska det stora 

antal människor som befinner sig utanför arbetslivet. Det är därför väldigt viktigt att 

arbetsmiljö blir ett centralt och prioriterat område inom folkhälsoarbetet (Ågren, 2003). 
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Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö avser förhållandena för arbetstagare på en arbetsplats och målsättningen med 

arbetsmiljöarbetet är att miljön på arbetsplatsen skall anpassas till människans förutsättningar 

i såväl fysiskt och psykiskt avseende. Miljön skall vara sund och säker, tillfredsställande och 

trygg. Tanken är att arbetet skall anpassas till människan, inte tvärtom (Eklund, 2007). 

Lagar och föreskrifter 

Arbetsmiljöarbetet är en angelägenhet för både samhället och arbetsmarknadens parter. År 

1997 antogs en arbetsmiljölag med avsikt att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt 

för att uppnå en god arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljölagen skall det på varje arbetsplats 

bedrivas systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del inom verksamheten. 

Arbetsmiljölagen ligger till grund för Arbetsmiljöverkets föreskrifter vars syfte är att skapa 

sunda, säkra och utvecklande arbetsmiljöer. Det genomförs ett kontinuerligt arbete att 

utveckla föreskrifterna utifrån ny kunskap inom arbetsmiljöområdet samt för att anpassa dessa 

till förändringar som sker i arbetslivet (Hellberg, 2010). Det finns idag ett hundratal 

föreskrifter som bland annat berör systematiskt arbetsmiljöarbete (exempelvis belysning, 

buller, farliga ämnen och maskiner, arbetskläder), belastningsergonomi och psykiska och 

sociala aspekter på arbetsmiljön (Hellberg, 2010). Den specifika föreskriften om 

belastningsergonomiska förhållanden i arbetet (Belastningsergonomi, 1998) syftar till att 

arbetsplatser, arbeten och arbetsmiljöförhållanden skall ordnas och utformas så att risker för 

hälsofarliga eller onödigt uttröttande fysiska belastningar förebyggs. Bland annat skall 

arbetsgivaren enligt föreskriften så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbete och 

arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är 

gynnsamma för kroppen. Långvarigt eller ofta återkommande arbete med böjd eller vriden bål 

samt med händerna över axelhöjd skall undvikas (Belastningsergonomi, 1998). 

Arbetsorsakade besvär 

Från tabell 1, hämtad från Arbetsorsakade besvär (2008), framgår att påfrestande 

arbetsställningar, tung manuell hantering, stress och psykiska påfrestningar är de vanligaste 

orsakerna till besvär i arbetet i Sverige.  
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Som framgår av tabell 2 är förekomsten av fysiska besvär i kroppens olika delar vanligare 

bland arbetare än tjänstemän och arbetare rapporterar oftare än tjänstemän att påfrestande 

arbetsställningar, korta upprepade arbetsmoment och tung manuell hantering är orsaken till de 

upplevda besvären. När det gäller besvär orsakade av stress och psykisk påfrestning 

rapporterar tjänstemän oftare besvär än arbetare (Arbetsorsakade besvär, 2008). 

 

Fysisk belastning 

Rörelser och ställningar som människan kan göra utan svårigheter betraktas många gånger 

som naturliga och bedöms därför inte alltid som skadliga för kroppen. Att enstaka gånger 

sträcka eller böja kroppen i onormala ställningar behöver nödvändigtvis inte vara skadligt, 

inte heller behöver en uttröttande fysisk belastning vara hälsofarlig i ett kort perspektiv. 

Belastas däremot rörelseorganen (dvs. muskler, senor, skelett, brosk, ledband samt vissa 

nerver) på detta sätt frekvent eller under en längre period kan besvär uppstå. Sker det 

dessutom i kombination med kraftigt böjda, sträckta eller roterade arbetsställningar finns risk 

för allvarliga besvär. I de så kallade ytterlägena där lederna belastas vid gränsen för sitt 

rörelseomfång ökar risken för ledskador markant genom att musklerna i dessa lägen har en 

Tabell 1 Arbetsorsakade besvär enligt anledning 2008, %   

 Män Kvinnor 
Buller 1,1 0,9 
Vibration 0,3 0,1 
Värme/kyla 0,4 0,3 
Påfrestande arbetsställningar 6,3 7,7 
Korta upprepande arbetsmoment 2,0 2,9 
Tung manuell hantering 5,1 5,1 
Arbete vid bildskärm/PC 1,4 2,7 
Stress, psykisk påfrestning 6,1 10,6 

 (Arbetsorsakade besvär, 2008) 

Tabell 2 Andelen sysselsatta som har rapporterat besvär under de senaste 12 månaderna, % 

	   Hals,	  nacke	   Axel,	  arm	   Hand,	  handled	   Rygg	   Höft,	  ben,	  knä	  

	   M	   K	   M	   K	   M	   K	   M	   K	   M	   K	  
Arbetare	   3,4	   5,9	   7,7	   11,3	   3,2	   3,6	   11	   13	   3,5	   3,6	  

Tjänstemän	   2,2	   5,6	   3,8	   8,3	   1	   2,2	   4,5	   6,9	   1,0	   1,4	  

(Arbetsorsakade besvär, 2008) 
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sämre förmåga att utveckla kraft och arbeta på ett samordat sätt. I dessa ytterlägen kan enbart 

kroppens egen tyngd utgöra en avsevärd belastning för kroppen (Belastningsergonomi, 1998).  

Belastningsbesvär är en term som används för att benämna arbetsrelaterade besvär i 

rörelseorganen. Där innefattas alla former av ohälsa i rörelseorganen som kan ha samband 

med förhållanden i arbetet, allt ifrån lätta, övergående besvär till invalidiserande, livslånga 

skador (Belastningsergonomi, 1998). 

 

Med manuell hantering menas huvudsakligen förflyttningar av föremål med hjälp av 

muskelkraft och innefattar i första hand det traditionella kroppsarbetet med mycket lyftande, 

bärande, dragande och släpande (Belastningsergonomi, 1998). Enligt Dell (2007) har manuell 

hantering på arbetsplatser enligt ett flertal studier kopplats till belastningsbesvär i rygg, nacke, 

axlar, hals, händer, armar, bål, höfter och ben. Även att arbeta i obekväma och påfrestande 

arbetsställningar har kopplats till belastningsbesvär i dessa kroppsregioner (Bernard, 1997). 

Oxley et al. (2009) beskriver att det är många samtidigt verkande faktorer som påverkar om 

ett lyft har en negativ verkan på kroppen. Det går att dela in faktorerna i fyra olika 

huvudpunkter;  

Belastningen; vikten, storleken, formen, stabiliteten och greppmöjligheterna på föremålet.  

Uppgiften; arbetsställningen (vridning, framåtböjd, knästående), handavståndet från kroppen, 

avståndet för lyftet, frekvensen, varaktigheten av arbetet och avståndet föremålet måste bäras.  

Miljön; utrymmet individen har till sitt förfogande för att lyfta ett föremål, underlaget, 

nivåskillnader, belysning, buller och väderförhållanden. 

Den enskilde individen; individens förmåga och egenskaper, kunskaper och erfarenheter och 

underliggande hälsoproblem.  

Psykosociala faktorer och besvär 

En av de vanligaste orsakerna till nedsatt arbetsförmåga och sjukfrånvaro är smärtor i rygg 

och nacke. Men den direkta patologiska orsaken till sådana besvär är fortfarande ofullständig. 

Fokus har under lång tid varit riktad mot fysiska faktorer så som belastningens art och storlek 

och antal lyft. Med ökad kunskap inom området har nya indikationer framförts om att fysiska 

faktorer inte ensamma kan vara förklaringen till alla besvärsförekomster och att psykologiska 

och psykosociala faktorer många gånger är involverade vid upplevd smärta och smärtsyndrom 

(Hansson & Westerholm, 2004). Ingelgård et al. (1996) och Bongers et al. (2006) menar att 

arbetsrelaterade besvär har ett multifaktoriellt ursprung, där fysiska, psykosociala eller 

personliga orsaker är möjliga riskfaktorer. Faktorerna kan förstärka varandra och betydelsen 
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av varje faktor varierar mellan individer och arbetsmiljöer. Men det tyder på att de 

psykosociala aspekterna av arbetsmiljön interagerar med utvecklingen av problem i 

rörelseorganen på många sätt. Enligt Danielsson (1980) används benämningen psykosocial 

inom arbetsmiljö för att förklara samspelet mellan den anställde och den befintliga sociala 

miljön på arbetsplatsen. Det går därför endast att åstadkomma bra arbetsförhållanden om alla 

aktuella faktorer i arbetsmiljön vägs samman och får utgöra en helhet (Belastningsergonomi, 

1998; Ingelgård et al.1996). 

 

Enligt Belastningsergonomi (1998), Bongers et al. (1993) & Theorell et al. (1991) kan 

psykisk belastning orsaka muskelspänningar och därmed förstärka effekterna av den fysiska 

belastningen. Höga krav i arbetet är den psykosociala faktor som oftast har visat sig ha 

samband med fysiska besvär (Ariëns et al. 2001, Belastningsergonomi 1998, Bongers et al. 

2006 & Ont i ryggen, ont i nacken: en evidensbaserad kunskapssammanställning, 2000). Stark 

tidspress, höga krav på sig själv, bristfälligt socialt stöd, dålig relation till arbetskamrater och 

chefer och tendens att oroa sig är andra studerade faktorer där ett visst samband med smärta 

har påvisats (Belastningsergonomi, 1998; Bongers et al. 2006 & Ont i ryggen, ont i nacken, 

2000).  

Flygplanslastare – ett tungt och stressande yrke 

Det moderna samhället, med förändrade levnadsvanor, teknisk utveckling och nya 

arbetsmetoder i form av automation av arbeten medverkar till att människan idag inte behöver 

vara lika fysiskt aktiv i sitt yrke som tidigare (Faskunger, 2007). Men det finns, trots 

utvecklingen av bättre hjälpmedel, yrken som inte kan utföras utan huvudsakligen manuell 

hantering. Till dessa hör arbetet som flygplanslastare. Ett oerhört tungt och tidspressande 

arbete som finns på våra flygplatser. Det är inte i många andra arbetsmiljöer som arbetstagare 

i huvudsak blir anställda efter deras fysiska arbetsförmåga och där en så hög arbetsbelastning 

krävs (Dell, 2007). 

 

På varje flygplats finns personal i så kallad marktjänst, de tillhandahåller service och tjänster 

för flygplanen och för passagerarna. De större statliga flygplatserna i Sverige omfattas från år 

2000 av EU´s marktjänstdirektiv 96/67/EC vilket innebär att marktjänstservice på 

flygplatserna skall utförs av minst två handlingsbolag. Tidigare var flygplanslastarna anställda 

av respektive flygplats, vilket fortfarande gäller för de mindre flygplatserna i Sverige. 

Direktivet innebär att marktjänsten på flygplatserna har öppnats för konkurrens (Regeringens 
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proposition 1999/2000:41: Marktjänster på flygplatser, 2000). Marktjänstpersonalens 

arbetsuppgifter omfattar bland annat bagagehantering, ramptjänst, rengöring och skötsel av 

flygplan, bränsle- och oljepåfyllning, fraktgods och posthantering (Regeringens proposition 

1999/2000:41: Marktjänster på flygplatser, 2000). För denna studie kommer endast 

bagagehantering och ramptjänst beröras och i den kommande texten kommer de personer som 

arbetar med bagagehantering och i ramptjänst benämnas flygplanslastare. 

Flygplanslastarnas arbetsuppgifter 

Med bagagehantering menas hantering av bagage i sorteringshallen, förberedelse av bagage 

vid avfärd, mottagande av bagage vid ankomst samt lastning och avlastning av bagage. I 

ramptjänst innefattas arbetsuppgifter som lotsning av flygplan vid ankomst och avgång, 

tjänster i samband med parkering av flygplan samt förflyttning av flygplan både vid avgång 

och ankomst. Arbetsuppgifterna för en flygplanslastare varierar beroende på vilket 

handlingsbolag de arbetar för, vilken utrustning som finns till förfogande samt vilken 

flygplats de arbetar på (Dell, 2007).  

 

Lastningsarbetet inom flyget är ett tungt manuellt och fysiskt belastande arbete. Flygplatserna 

runt om i världen är starkt beroende av manuell hantering för att kunna transportera bagage 

och gods till och från flygplanen på flygplatserna (Dell, 2007). Det finns två strategier för att 

lossa eller lasta ett flygplan. Den ena tillvägagångssättet sker helt manuellt och genomförs 

oftast på de lite mindre flygplansmodellerna, de så kallade narrow-body planen. Det andra 

tillvägagångssättet sker med hjälp av mekaniska hjälpmedel, men fortfarande krävs här en del 

manuellt arbete. Detta arbetssätt genomförs oftast på de större flygplansmodellerna, de så 

kallade wide-body planen (Oxley et al. 2009). Under ett genomsnittligt skift arbetar en 

flygplanslastare med att lossa och lasta sex till åtta flygplan, med ett genomsnitt på 100 kollin 

per flygning (Dell, 2007). Oxley et al. (2009) uppger att den genomsnittliga vikten för ett 

bagage i en studie för 1163 bagage genomförd på sju flygningar var 17,4 kg. Frekvensen av 

bagagehanteringen varierar över årstid, beroende på flygplanets destination och antalet 

passagerare. På lågprisflygen skall en lossning och lastning oftast inte ta mer än 25 minuter. 

För att hinna med att uppfylla tidskravet måste ett bagage lyftas vart femte sekund. 

Flygplanslastarnas fysiska besvär 

Enligt Dell (2007), Duignan och Fallon (2005) och Oxley et al. (2009) är besvär i 

rörelseorganen, särskilt i rygg, knän och axlar vanligt bland flygplanslastare. Prevalensen för 

ryggproblem har rapporterats vara mellan 40-80 %. De stora skillnaderna i resultaten mellan 
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olika studier som mäter flygplanslastarnas besvär förklarar Duignan och Fallon (2005) med 

att det finns olika klassificeringar och verktyg för att fastställa ryggbesvär hos individer.  

 

Det finns ett stort antal variabler som spelar in och påverkar den totala risken för att 

belastningsskador uppstår för flygplansarbetare. En flygplanslastare lossar och lastar inte 

enbart bagage utan utför även ett flertal andra manuellt krävande arbetsuppgifter (Oxley et al. 

2009). Men flygplanslastarnas subjektiva upplevelse är att lossning och lastning av bagage 

inuti flygplanets bagageutrymme är den svåraste och mest fysiskt krävande av alla de 

uppgifter de utför (Duignan & Fallon, 2005). Bagageutrymmets höjd varierar mellan 

flygplansmodeller, men i ett narrow-body plan där det mesta arbetet sker helt manuellt kan 

takhöjden variera mellan 82-112 cm, vilket innebär att inne i lastutrymmet måste 

flygplanslastaren stå på knä med böjd rygg för att kunna utföra sitt arbete (Dell, 2007). 

Flygplanslastarnas psykiska besvär 

Flygplanslastare har begränsade möjligheter att kunna påverka sin arbetsplats, flygplanen, 

samt arbetsmetoderna och arbetsuppgifterna de utför. Den manuella hantering som används 

av flygplanslastare för att lossa och lasta flygplan och utformningen av flygplanens 

bagageutrymmen har inte förändrats mycket sedan 1920-talet då flygplansverksamheten 

startade (Dell, 2007). Flygplanslastarnas uppgift är bland annat att se till att passagerarnas 

bagage finns i flygplanet då planet skall lyfta. Går allting efter tidsplanen ska inte tidspressen 

vara ett problem för flygplanslastarna, men det är många faktorer som påverkar deras arbete. 

Förseningar kan orsakas av fel på flygplanet, fel vid hanteringsutrustningen, 

trafikförhållanden, dåligt väder och händelser i terminalen (exempelvis många passagerare 

som kommer i sista minuten), detta är faktorer som står utanför flygplanslastarnas makt att 

påverka. Men oavsett detta skall tidtabellen hållas och det förväntas från både flygbolagen 

och passagerarna att tidtabellen hålls. Förseningar skapar stressade arbetssituationer för alla 

men kanske framförallt för flygplanslastarna eftersom de är sist i kedjan att komma ifatt 

förseningar som de själva inte åstadkommit. Denna tidspress kan vara en betydande 

stressfaktor när lastarna behöver utföra arbetsuppgifter som inte hör till de vanliga uppgifterna 

och där de försöker utföra bagagehantering och andra belastningsaktiviteter på kortast möjliga 

tid (Oxley et al. 2009).  

 

I studier av flygplanslastning har hittills fysiska arbetsmiljöfaktorer varit dominerande (Dell, 

2007; Duignan och Fallon, 2005 & Oxley et al, 2009). Oxley och medarbetare (2009) påpekar 
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dock att psykosociala faktorer kan påverka arbetstagarnas hälsa. Arbetets utformning, graden 

av hur mycket kontroll arbetstagaren har över sin arbetssituation och det stöd de får från 

chefer och medarbetare kan påverka flygplanslastarnas psykiska hälsa.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att kartlägga flygplanslastares psykosociala arbetsmiljö och 

besvärsförekomst, och undersöka om det finns något linjärt samband mellan dem. 

 

Frågeställningar:  

• Hur upplever flygplanslastare sin psykosociala arbetsmiljö? 

• Vilka kroppsliga besvär rapporterar flygplanslastare? 

•  Finns det något linjärt samband mellan flygplanslastarnas psykosociala arbetsmiljö och 

besvärsförekomst? 

2. Metod 
Studien utgör en del av ett större projekt som initierats av Transportfackets Yrkes- och 

Arbetsmiljönämnd (TYA), och sker i samarbete med Centrum för belastningsskadeforskning 

(CBF). Projektet, som benämns ”Skadefria flygplanslastare”, syftar till att ge underlag till 

förändringar i arbetsmiljö, arbetsmetodik och arbetsorganisation för flygplanslastare i 

Sverige. I denna studie har delar av en enkät som ingår i det stora projektet använts. 

Design 

Studien är en tvärsnittstudie med syfte att studera flygplanslastares psykosociala arbetsmiljö 

och besvärsförekomst, och sambandet mellan dem. 

Urval och undersökningsgrupp 

Projektet ”Skadefria flygplanslastare” är en urvalsundersökning där sex av Sveriges 

flygplatser valts ut för att representera större och mindre flygplatser med geografisk 

spridning. På dessa flygplatser har i förekommande fall ett urval av handlingsbolag sedan 

genomförts, och samtliga anställda vid de utvalda handlingsbolagen har erbjudits delta i 

projektet. Eftersom projektet är pågående och insamlingen av enkäter fortfarande sker har 

antalet flygplatser och enkäter begränsats för denna studie. I studien är tre flygplatser 

representerade och antalet enkäter har begränsats till de som vid tidpunkten 2010-11-25 

inkommit till CBF. På grund av denna begränsning kan inte bortfall uppskattas i termer av 

personer som ej svarat på enkäten, utan endast som avsaknad av svar på frågor i enkäten. 
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Flygplats Ett ägs av Swedavia Swedish airport och är en större flygplats med två 

handlingsbolag (A + B). Flygplats Två ägs också av Swedavia Swedish airport och är en 

större flygplats med fyra handlingsbolag, varav två (A + B) är delaktiga i projektet ”Skadefria 

flygplanslastare” samt i denna studie. Flygplats Tre är en mindre flygplats där 

flygplanslastarna är anställda av flygplatsen som är ett kommunalt bolag. Dessa tre flygplatser 

har bara lastning av mindre narrow-body plan med några få undantag för containerlastning. 

Alla flygplanslastare på de representerade flygplatserna har hjälpmedel i form av lastband för 

lastning och lyftkrok eller vakuumlyft för lyfthjälp i sorteringen. 

 

Det totala antalet flygplanslastare som hade svarat på enkäten den 2010-11-25 var 117 

personer (N=117). Av de som svarade var 111 män och 6 kvinnor. Från flygplats Ett var 26 

respondenter med i studien, varav 12 från handlingsbolag A och 14 från handlingsbolag B. 

Från flygplats Två var 82 personer med i studien, varav 66 från handlingsbolag A och 16 från 

handlingsbolag B. För flygplats Tre var det 9 respondenter som ingick i studien. 

 

I tabell 3 redovisas flygplanslastarnas totala antal år i yrket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av enkäten framgick att 99 respondenter har tillsvidareanställning och övriga har andra 

anställningsformer, ex. visstidsanställning, provanställning, säsongsanställning och vikariat. 

Av svarsdeltagarna hade 41 % en arbetsledande roll (n=117). Medellängden för 

respondenterna var 180 cm (n=110) och medelvikten var 83 (n=109).   

Mätmetod 

I projektet ”Skadefria flygplanslastare” ingår en enkät med 50 frågor om flygplanslastarnas 

kompetens, arbetsuppgifter, kroppsliga besvär, psykosociala arbetsmiljö och upplevda trötthet 

efter en typisk arbetsdag. Då syftet med denna studie var att kartlägga flygplanslastares 

psykosociala arbetsmiljö och besvärsförekomst, och undersöka om det finns något linjärt 

Tabell 3 Totalt antal år som flygplanslastare.% 
 n=82 
< 1 år 11,1 
1-5 år 24,8 
6-10 år 12,8 
11-15 år 9,4 
16-20 år 0,9 
21-25 år 5,1 
26-30 år 4,3 
> 30 år 1,7 
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samband mellan dem, har två avsnitt från enkäten valts ut: psykosocial arbetsmiljö samt 

kroppsliga besvär och dess lokalisering och omfattning.  

 

Frågorna om psykosocial arbetsmiljö är hämtade från Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire (COPSOQ), som är ett frågeformulär som utvecklats med syfte att utvärdera 

och förbättra psykosociala faktorer i arbetet (Kristensen et al 2005, Kristensen & Borg, 2003). 

Formuläret har visats ha god validitet och reliabilitet, har översatts till flera språk, och kan 

användas i tre olika versioner (lång, medium och kort) (Kristensen et al 2005).  

 

För avsnittet om flygplanslastarnas kroppsliga besvär användes Nordiska ministerrådets 

allmänna frågeformulär rörande besvär i rörelseorganen som är framtaget för att användas vid 

kartläggning av muskuloskeletala symptom i ergonomiska sammanhang. Nordiska 

ministerrådets frågeformulär är väl beprövat och är reliabilitets- och validitetstestat (Kuorinka 

et al. 1987). I den här studien har frågan som avser besvärsfrekvens använts, frågan har fem 

olika svarsalternativ (aldrig, sällan, ibland, ofta, mycket ofta). Frågan om besvärsintensitet 

angavs enligt Borgs CR10 skala (Borg, 1982).  

Tillvägagångssätt 

Enkäten delades ut på flygplanslastarnas arbetsplatser. En representant från CBF fanns 

närvarande för att kunna svara på eventuella frågor samt samla in enkäterna. Skyddsombuden 

blev ansvariga för att överlämna enkäten tillsammans med ett svarskuvert adresserat till 

projektets representant på CBF till de flygplanslastare som inte var närvarande vid 

utdelningen av enkäten. Till tjänstlediga eller föräldralediga flygplanslastare skickades en 

enkät tillsammans med ett adresserat svarskuvert hem till dem.  

Forskningsetiska överväganden  

I utförandet av en studie finns fyra etiska huvudkrav att ta hänsyn till. Huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna informerades muntligen och skriftligen (se bilaga 1) om 

projektets bakgrund, syfte, hur mätningarna genomförs och hur data kommer att hanteras. I 

informationen framgick att deltagandet i projektet är frivilligt och att man när som helst, utan 

särskild förklaring, kan avbryta sitt deltagande. Resultaten presenteras både i projektet och i 

denna studie så att inga enskilda individer kan identifieras. Projektet har godkänts av 

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. 
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Databearbetning och Statistisk analys 

Data har bearbetats och analyserats i SPSS (PASW Statistics 18). Frågorna i COPSOQ har 

poängsatts och summerats i skalor enligt manualen (Kristensen & Borg, 2003). Skalorna 

representerar kognitiva krav (Cognitive demands, 4 frågor), känslomässiga krav (Emotional 

demands, 3 frågor), inflytande i arbetet (Influence at work, 4 frågor), utvecklingsmöjligheter 

(Possibilities for development, 4 frågor), meningsfullt arbete (Meaning of work, 3 frågor), 

förutsägbarhet (Predictability, 2 frågor), roll konflikter (Role-conflicts, 4 frågor), 

ledarskapskvalitet (Quality of leadership, 4 frågor), socialt stöd (Social support, 4 frågor), 

återkoppling (Feedback at work, 2 frågor), gemenskap (Sense of community, 3 frågor), och 

osäkerhet (Insecurity at work, 4 frågor). Dessa skalor ges i intervallet 0–100 där 0 betyder 

dålig psykosocial arbetsmiljö och 100 betyder god psykosocial arbetsmiljö. 

 

Skalorna i COPSOQ har testats för normalfördelning med Kolmogorov-Smirnov test. De 

skalor som enligt testet var normalfördelade (med signifikansnivå 0,05) har beskrivits med 

medelvärde och standardavvikelse. Övriga skalor har dessutom presenterats med median och 

kvartiler. Eftersom skattningarna av frekvens och intensitet av smärta är ordinalskalor har 

dessa presenterats med median och kvartiler. 

 

Sambandsanalys 

Sambandet mellan skalorna i COPSOQ och besvärsfrågorna undersöktes grafiskt, och det 

linjära sambandet mellan dem studerades med hjälp av Spearmans rangkorrelation p.g.a. 

besvärsfrågornas skalnivå. Eftersom höga värden på COPSOQ-skalorna innebär god 

psykosocial arbetsmiljö och höga värden på besvärsfrågorna innebär mycket besvär, så 

betyder ett negativt samband (d.v.s. negativ korrelation) att god psykosocial arbetsmiljö 

associeras med mindre besvär och vice versa. 

3. Resultat 
Tabell 4 visar flygplanslastarnas skattning av sin psykosociala arbetsmiljö. De psykosociala 

faktorer som har skattats högst är Emotional demands och Community, där medianen är 75. 

Detta indikerar att flygplanslastarna har relativt låga emotionella krav i arbetet och att de 

upplever en relativt bra gemenskap på arbetsplatsen. För Community är spridningen i data 

dessutom låg vilket visar på att en stor del av respondenternas svar ligger nära medianvärdet.  
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Insecurity skattas av flygplanslastarna relativt högt. Oro för att bli av med arbetet, eller att bli 

tvungen att byta arbete mot sin vilja är inte så stor. Som framgick av metoddelen har 84,7% 

av flygplanslastarna tillsvidareanställning. Standardavvikelsen för Insecurity är relativt låg. 

Respondenterna har även skattat att de har ett relativt gott stöd på arbetsplatsen då 

medelvärdet för Social Support visar 60,8.  

 

	  
De psykosociala faktorer som av flygplanslastarna har skattats lägst är Influence och 

Feedback. Medelvärdet för Influence är 37,9 vilket beskriver att flygplanslastarna uppger att 

de har relativt lågt inflytande i sitt arbete. Medianen för Feedback är 37,5 vilket beskriver att 

flygplanslastarna upplever att feedback på arbetsplatserna är relativt dålig. Q1 (nedre 

kvartilen) för feedback är 25 vilket betyder att en fjärdedel av respondenterna har skattat 

Feedback på arbetsplatsen till maximalt 25 (Q1). Det lägsta värdet respondenterna svarat för 

Feedback är 0.  

 
Leadership har ett relativt lågt medelvärde, 41,5, flygplanslastarna skattar att ledarskapet på 

arbetsplatsen är relativt dåligt. Men spridningen för Leadership är hög, vilket indikerar att 

respondenterna svarat mycket olika på frågorna om ledarskap.   

 

Bortfallet för de psykosociala faktorerna är låga, 0,9% för Leadership och Social support. 

Övriga faktorer har kunnat beräknas för samtliga 117 respondenter.  

 
 
 

Tabell 4 Flygplanslastarnas upplevda psykosociala arbetsmiljö. N=117 
0=dålig psykosocial arbetsmiljö, …., 100=god psykosocial arbetsmiljö 

 

 M SD 95%-igt KI Median KV 
Cognitive demands 46,4 17,2 43,2 – 49,5   
Emotional demands1 72,3 19,2 68,8 – 75,8 75 58,3/83,3 
Influence 37,9 15,2 35,1 – 40,7   
Development1 53,3 11,0 51,3 – 55,3 56,2 50,0/62,5 
Meaning1 62,6 16,0 59,6 – 65,5 56,7 50,0/75,0 
Predictability1 46,3 20,8 42,4 – 50,0 50,0 37,5/62,5 
Role-Conflicts 54,6 16,0 51,6 – 57,5   
Leadership2 41,5 22,2 37,4 – 45,6   
Soc support2 60,8 17,7 57,5 – 64,0   
Feedback1 37,5 18,7 34,1 – 40,9 37,5 25,0/50,0 
Community1 77,3 13,7 74,8 – 79,8 75 75,0/83,3 
Insecurity 67,5 16,9 64,4 – 70,6   
M=Medelvärde, SD=Standardavvikelse, KI=Konfidensintervall, KV=Kvartiler nedre/övre 
1 Ej normalfördelat enl. Kolmogorov-Smirnov (p<0,05) test 
2 Bortfall 0,9%      
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Tabell 5 visar flygplanslastarnas skattade besvärsfrekvens i olika kroppsregioner. Av den 

framgår att flygplanslastarna skattar frekvensen av besvär i kroppens olika delar som ganska 

låg. Skuldra/axel och ländrygg är de områden som de angett som de regioner de oftast har 

besvär i. För båda dessa kroppsområden är Q1; 2 och Q3;4. Det är alltså 25% av 

respondenterna som skattat sin besvärsfrekvens i skuldra/axel och ländrygg till 1 eller 2 och 

25% som skattat den till 4 eller 5.  

 

De kroppsområden som flygplanslastarna uppger ha minst besvär med är armbågar, höfter 

och fötter. För knän ligger medianen på 2 men en fjärdedel av svaren ligger på 3 eller högre 

med ett maxvärde på 5.  

 

Bortfallet för besvärsfrekvens är betydligt högre än för de psykosociala faktorerna. Ländrygg 

har det lägsta bortfallet. Bortfallet för nacke, armbågar och ryggens övre del är högst med 7,7 

%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5 Flygplanslastarnas besvärsfrekvens. N=117 
1=aldrig, …., 5=mycket ofta 
 Bortfall % Median KV 
Nacke 7,7 2 1/3 
Skuldra/axel 6,8 3 2/4 
Armbågar 7,7 1 1/2 
Händer/handleder 6,8 2 1/3 
Ryggens övre del 7,7 2 1/3 
Ländrygg 4,3 3 2/4 
Höfter 6,8 1 1/2 
Knän 5,1 2 1/3 
Fötter 6,8 1 1/2 
KV=Kvartiler nedre/övre 
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I likhet med besvärsfrekvensen är besvärsintensiteten för flygplanslastarna relativt låg (tabell 

6). Medianen för besvärsintensiteten går inte över 3 (måttlig) för någon kroppsregion. 

Skuldra/axel och ländrygg är de områden som har det högsta medianvärdet, som även 

påvisades i tabell 3 om besvärsfrekvens. Q3 visar även att flera av respondenterna har svarat 

stark/mycket stark smärta för dessa kroppsdelar. För ländrygg har 25 % av respondenterna 

svarat 6 eller högre med ett maxvärde på 8.  

 

För höfter och fötter har majoriteten av respondenterna uppgett att ingen smärta upplevs. 

Kvartilerna för dessa två kroppsdelar är Q1= 0 och Q3 = 1 där den övre kvartilen visar att 75 

% av respondenterna har svarat ingen alls eller mycket svag besvärsintensitet.  

 

I likhet med besvärsfrekvensen har knän ett relativt lågt medianvärde för besvärsintensitet. 

Även maxvärdet, nio, för respondenternas svar är högt för besvärsintensiteten i knän.  

 

Bortfallet för besvärsintensiteten är lägst för ländrygg vilket även var det område som hade 

lägst bortfall för besvärsfrekvensen. Nacke och armbågar var som i tabell 3 de områden som 

hade högst bortfall, för tabell 6 var dock bortfallet för dessa något lägre, 6,8%. Även fötter 

hade för besvärsintensiteten ett bortfall på 6,8 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6 Flygplanslastarnas besvärsintensitet. N=117 
1=ingen alls, …., 10=mycket, mycket stark 
 Bortfall % Median KV 
Nacke 6,8 1 0/3 
Skuldra/axel 4,3 3 1/5 
Armbågar 6,8 0,5 0/2 
Händer/handleder 5,1 2 0/3 
Ryggens övre del 6,0 0,5 0/4 
Ländrygg 2,6 3 1/6 
Höfter 6,0 0 0/1 
Knän 3,4 2 0/4 
Fötter 6,8 0 0/1 
KV=Kvartiler nedre/övre 
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Tabell 7 Linjärt samband mellan flygplanslastarnas psykosociala arbetsmiljö och frekvens av besvär. (Spearmans 
rho) N=117 
 Nacke Skuldra/ 

axel 
Arm-
bågar 

Händer/ 
handleder 

Ryggens 
övre del 

Länd-
rygg 

Höfter Knän Fötter 

Cog. demands ,00 -,10 -,02 -,03 -,03 -,13 -,26 -,23 -,09 
Emo. demands -,11 -,12 -,15 -,04 -,14 -,12 -,24 -,07 -,03 
Influence -,05 -,06 -,26 -,01 ,06 -,02 -,11 -,12 -,02 
Development -,21 -,23 -,07 -,08 -,22 -,21 -,14 -,28 -,02 
Meaning -,19 -,36 -,15 -,05 -,16 -,21 -,12 -,22 -,08 
Predictability -,15 -,11 -,08 -,07 -,08 -,15 -,11 -,15 -,10 
Role-conflicts -,14 -,07 -,05 -,04 -,31 -,24 -,11 -,02 -,05 
Leadership -,19 -,26 -,18 -,16 -,12 -,22 -,18 -,20 -,10 
Social Support -,12 -,18 -,19 -,08 -,08 -,14 -,18 -,17 -,10 
Feedback -,21 -,23 -,27 -,08 -,17 -,24 -,02 -,06 ,06 
Community -,18 -,30 -,07 -,26 -,11 -,26 -,30 -,16 -,21 
Insecurity ,13 -,01 -,07 -,04 -,23 -,06 -,12 -,11 -,15 
	  

Tabell 7 visar mått på linjärt samband mellan flygplanslastarnas psykosociala arbetsmiljö och 

besvärsfrekvens i olika kroppsregioner.  Överlag är korrelationerna mellan faktorerna svaga. 

De starkaste korrelationerna som framkommit är mellan Meaning och skuldra/axel (r=-0,36, 

p=0,000), Role-conflicts och besvär i ryggens övre del (r=-0,31, p=0,001), Community och 

skuldra/axel (r=-0,30, p=0,001) och mellan Community och höfter (r=-0,30, p=0,001). Även 

Development och knän har en av de högre korrelationerna i tabellen (p=0,003).  

 

De lägsta korrelationerna är mellan Cognitive demands och nacke (r=-0,00, p=0,968) vilket 

talar för att inget linjärt samband förekommer. Influence och händer och handleder (r=-0,01, 

p=0,950) och Insecurity och skuldra/axel (r=-0,011, p=0,909) har även de låga 

korrelationsvärden vilket talar för att det inte finns något linjärt samband mellan dem.  

 

De högsta korrelationerna i tabellen är utspridda mellan de olika psykosociala faktorerna och 

mellan de olika kroppsregionerna. Den kroppsregion som har flest moderata korrelationer 

med psykosociala faktorer är skuldra/axel, och Community är den psykosociala faktorn som 

har flest moderata korrelationsvärden med besvärsfrekvens i olika kroppsregioner.  

 

Besvär i fötterna har enligt tabellen ett av de lägre linjära sambanden med psykosocial 

arbetsmiljö då korrelationerna för majoriteten för de olika psykosociala faktorerna är låga. 

Social support och Predictability är de psykosociala faktorer som enbart har låga 

korrelationer med besvärsfrekvens i alla olika kroppsområden.  
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Tabell 8 Linjärt samband mellan flygplanslastarnas psykosociala arbetsmiljö och intensitet av besvär. (Spearmans 
rho) N=117 
 Nacke Skuldra/ 

axel 
Arm-
bågar 

Händer/ 
handleder 

Ryggens 
övre del 

Länd-
rygg 

Höfter Knän Fötter 

Cog. demands -,15 -,20 -,13 -,15 -,11 -,20 -,19 -,27 -,12 
Emo. demands -,26 -,19 -,21 -,15 -,21 -,15 -,28 -,17 -,13 
Influence ,04 ,02 -,09 0,6 ,16 ,09 ,09 ,04 ,13 
Development -,25 -,28 -,03 -,13 -,16 -,27 -,07 -,28 ,01 
Meaning -,26 -,35 -,19 -,03 -,13 -,22 -,17 -,22 -,03 
Predictability -,15 -,14 -,04 -,03 -,02 -,15 ,00 -,10 -,03 
Role-Conflicts -,26 -,18 -,08 -,08 -,28 -,26 -,17 -,10 -,08 
Leadership -,23 -,29 -,18 -,13 -,07 -,23 -,12 -,16 -,03 
Social Support -,19 -,25 -,15 -,15 -,04 -,19 -,10 -,15 -,03 
Feedback -,19 -,17 -,26 ,02 -,11 -,21 -,02 -,01 ,05 
Community -,16 -,28 ,02 ,22 -,15 -,22 -,29 -,15 -,10 
Insecurity -,01 -,10 -,15 -,09 -,25 -,02 -,12 -,05 -,14 

	  
	  
Inga starka linjära samband erhölls heller mellan psykosocial arbetsmiljö och 

besvärsintensitet (tabell 8). Korrelationerna mellan flygplanslastarnas psykosociala 

arbetsmiljö och intensiteten av besvär är något lägre än vad värdena var i tabell 7 för 

besvärsfrekvensen. Däremot, även om korrelationerna är låga har besvärsintensiteten fler 

antal moderata korrelationer, framförallt med kroppens övre delar (nacke och skuldra/axel), 

än vad besvärsfrekvenstabellen har. Den högsta korrelationskoefficienten är mellan Meaning 

och skuldra/axel (r=-0,35, p=0,000), vilket även hade det högsta korrelationen i 

frekvensskattningen. Mellan Community och höfter (r=-0,29, p=0,002) och Leadership och 

skuldra/axel (r=-0,29, p=0,002) finns de näst högsta korrelationskoefficienterna i tabellen.  

 

De lägsta korrelationerna är mellan Predictability och höfter (r=-0,00, p=0,999). Insecurity 

och nacke (r=-0,01, p=0,930) och Development och fötter (r=-0,01, p=0,942) har även de 

väldigt låga korrelationsvärden vilket tyder på att inget linjärt samband förekommer mellan 

dem.  

 

Skuldra/axel är den kroppsregion som har flest antal höga korrelationer med psykosociala 

faktorer. Detta gällde även för besvärsfrekvensen. Influence och Predictability har endast låga 

korrelationer med besvärsintensitet i de olika kroppsregionerna. Influence har övervägande 

korrelationer som inte är negativa, men värdena är så pass låga att inget linjärt samband kan 

sägas förekomma. Roll-conflicts har flest moderata korrelationer i tabellen.  
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Med Bonferronis korrelation blev endast två korrelationer signifikanta. Dessa var mellan 

Meaning och skuldra/axel för både smärtfrekvens och intensitet.  

 

 

 
 
	  
	  
	  
	  
De högsta korrelationerna, för både besvärsfrekvens och besvärsintensitet, återfanns mellan 

Meaning och Skuldra/axel. Trots detta var korrelationerna endast -0,36 respektive -0.35. I 

diagram 1, som visar förhållandet mellan Meaning och besvärsfrekvens i Skuldra/axel, 

framgår att det finns en avsevärd spridning i observationerna. 

4. Diskussion 
De psykosociala faktorer som flygplanslastarna har skattat högst är Emotional demands och 

Community. De faktorer som flygplanslastarna har skattat lägst av de psykosociala faktorerna 

är Influence och Feedback.  

 

Flygplanslastarna har skattat frekvensen av besvär i kroppen överlag ganska lågt. Skuldra/axel 

och ländrygg var de områden de angett att de oftast har besvär i. De kroppsområden som 

flygplanslastarna uppger att de har minst besvär i gällande besvärsfrekvens är armbågar, 

Diagram 1 Spridningsdiagram mellan Meaning och 
besvärsfrekvensen i Skuldra/axel. 
Korrelationskoefficienten; -0,36 
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höfter och fötter. Även besvärsintensiteten för flygplanslastarna var relativt låg. Skuldra/axel 

och ländrygg var de områden som har det högsta skattade värdet. För höfter och fötter, som 

var de kroppsregioner som har lägst värden, har majoriteten av respondenterna uppgett att 

ingen smärta upplevs.  

 

Inga starka korrelationer mellan flygplanslastarnas psykosociala arbetsmiljö och 

besvärsfrekvens har påvisats. Den högsta korrelationen återfanns mellan Meaning och 

Skuldra/axel. Den kroppsregion som har flest moderata korrelationer med de psykosociala 

faktorerna är skuldra/axel, och Community är den psykosociala faktor som har flest moderata 

korrelationer med besvärsfrekvens i olika kroppsregioner.  

 

Inte heller förekom några starka linjära samband mellan flygplanslastarnas psykosociala 

arbetsmiljö och besvärsintensitet. Korrelationerna mellan de psykosociala faktorerna och 

intensiteten av besvär är något lägre än vad de är för besvärsfrekvens. Däremot har, trots att 

korrelationerna är låga, besvärsintensitet fler antal moderata korrelationer med kroppens övre 

delar (nacke och skuldra/axel). Den högsta korrelationen återfanns mellan Meaning och 

skuldra/axel. 

Psykosocial arbetsmiljö 

Enligt en studie som framförs i Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet (2009) finns det friska 

företag inom alla branscher, även de med fysiskt krävande arbetsuppgifter. Friska företag 

betyder i den studien de företag som hade lägst andel långtidssjuka samt låg 

korttidssjukfrånvaro. Faktorer som var väsentliga för att skapa goda förutsättningar för att 

personalen skulle vara frisk och ha låg sjukfrånvaro var enligt studien bland annat; Ledarskap, 

tydligt ledarskap på alla nivåer; Medarbetarskap, medarbetarna ansågs vara en resurs och 

utbildning var en möjlighet till personlig utveckling och inte bara nödvändig för 

verksamheten; Kommunikation, öppenhet för diskussion och kritik mellan kollegor och 

överordnade.  

 

Feedback var den psykosociala faktor som flygplanslastarna skattade lägst i denna studie. Det 

innebär att de sällan samtalar med sina överordnanden och kollegor om hur väl de utför sitt 

arbete. De skattade även Predictability relativt lågt, vilket i detta fall betyder att de upplever 

att de inte blir fullständigt informerade om beslut, ändringar eller planer för framtiden samt att 

den information som behövs för att de ska kunna göra ett väl utfört arbete inte når ända fram 
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till personalen. De upplever även att kvalitén på ledarskapet på arbetsplatsen är tämligen 

dålig, då de har skattat Leadership relativt lågt. Dessa tre faktorer är enligt 

Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet (2009) som beskrivits tidigare viktiga faktorer för att en 

arbetsplats skall vara frisk. Utifrån den beskrivningen borde flygplanslastarnas arbetsplats inte 

klassificeras som en frisk arbetsplats. Även Lindbergs (2002) studie deklarerar att 

uppskattning och feedback för sina arbetsinsatser är faktorer som bidrar till att personal på 

företag har gått från att ha en god hälsa till att ha en mycket god hälsa. Lindberg (2002) menar 

även att en klarhet och tydlighet i arbetsrollen är en bidragande faktor till den positiva 

förändringen i hälsa. För role-conflicts har flygplanslastarna skattat ett värde nära 

mittenvärdet vilket innebär att rolltydligheten på arbetet varken är bra eller dålig. Här finns 

alltså också utrymme för förbättring. 

 

Hanterbara krav i arbetet samt goda möjligheter till kontroll i arbetet kan enligt Lindberg 

(2002) och Stavroula och Aditya (2010) påverka den psykosociala arbetsmiljön positivt. För 

denna studie har flygplanslastarna skattat Emotional demands högt vilket beskriver att 

flygplanslastarna upplever tämligen låga emotionella krav i arbetet. Däremot har de skattat 

Cognitive demands relativt lågt vilket innebär att de kognitiva kraven i arbetet är tämligen 

höga. De har även skattat Influence lågt, vilket betyder att de upplever förhållandevis lågt 

inflytande i arbetet, liten möjlighet till att påverka mängden arbete som delegeras ut samt liten 

påverkan av vad de utför för arbetsuppgifter. För dessa faktorer tycks det därför finnas 

förändringar att arbeta med på flygplanslastarnas arbetsplatser.  

 

Enligt Folkhälsopolitisk rapport (2010) upplever idag relativt många arbetstagare i Sverige en 

tendens till ökad oro för att förlora arbetet, vilket kan försämra den psykosociala arbetsmiljön. 

Detta stämmer inte överens med vad som framkom i denna studie. Respondenterna kände inte 

stor oro för att bli av med arbetet eller att bli tvungen att byta arbete mot sin vilja då de skattat 

Insecurity relativt högt. Detta kan troligtvis förklaras av att så många som 84,7% av 

flygplanslastarna har tillsvidareanställning.  

 

I en studie av Aust et al. (2007) användes COPSOQ för att mäta psykosocial arbetsmiljö 

bland kvinnlig sjukhuspersonal på ett Danskt sjukhus. Nedan redovisas de resultat som 

framkom av undersökningen, endast de faktorer som har undersökts i denna studie redovisas 

(tabell 9).  
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Generellt var medelvärdena något högre i den Danska undersökningen än de var för denna 

studie. För Meaning var medelvärdet högre i den Danska studien vilket innebär att 

sjukhuspersonalen känner en högre meningsfullhet i arbetet än vad flygplanslastarna uppger. 

Sjukhuspersonalen har även uppgett att de har större möjlighet till utveckling i arbetet samt 

högre förutsägbarhet i arbetet än vad flygplanslastarna har uppgett. Varken flygplanslastarna 

eller sjukhuspersonalen har skattat att de har högt inflytande på arbetet. 

Värdena i tabell 7 är dock inte direkt jämförbara med resultaten i denna studie. I den danska 

studien har en äldre version av COPSOQ använts än vad som har använts i denna studie. För 

tre av skalorna (Emotional demands, Cognitive demands och Role-conflicts) har skalorna 

beräknats i omvänd riktning än vad skalorna är beräknade i denna studie. Medelvärdena är 

inte mest representativa för alla skalor i denna studie eftersom vissa variabler inte är 

normalfördelade. I denna studie är även flest män representerad, totalt 111 (N=117), i den 

Danska studien var enbart kvinnor representerade.  

Besvär 

Enligt Hanson och Westerholm (2001) finns begränsad evidens för samband mellan fysiskt 

krävande arbete och ökad förekomst av ryggbesvär. Däremot förekommer stark evidens för 

att ryggbesvär vid frekvent tunga lyft (15-20 kg) och för arbeten utförda i böjda/vridna 

arbetsställningar, framförallt i kombination med lyft, ökar (Hanson & Westerholm, 2010 & 

Bernard, 1997). En flygplanslastare utför manuella fysiskt krävande arbetsuppgifter med 

mycket lyftande av tunga föremål som ofta utförs i obekväma arbetsställningar (Dell, 2007 & 

Oxley et al. 2009). Med detta som utgångspunkt borde flygplanslastare tämligen ha en ökad 

Tabell 9 Upplevd psykosocial arbetsmiljö för 343 kvinnliga sjukhusarbetare på ett 
Danskt sjukhus (Aust et al., 2007). Endast utvalda delar av studiens resultat återges i 
tabellen.  

 Medelvärde Standardavvikelse 

Emotional demands 60,11 18,71 

Cognitive Demands 68,75 13,36 

Influence 43,05 16,81 

Development 74,08 12,86 

Meaning 81,52 13,40 

Social support 65,80 16.11 

Role conflicts 39,85 16.41 

Predictability 57,25 18.23 

Leadership 57,69 18.30 
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risk för att drabbas av besvär i ryggen. Det som framkom i denna studie var tvetydigt. För 

ryggens övre del var skattningen för besvärsfrekvensen ganska låg och för intensiteten mycket 

låg, respondenterna rapporterade där att de upplevde sina besvär som väldig svaga, knappt 

kännbara. Däremot var ländryggen en av de kroppsregioner som flygplanslastarna skattat att 

de oftast har besvär i. För intensiteten var skattningen lägre, men fortfarande en av de 

kroppsregioner som har högst medelvärde. Detta överensstämmer med Oxley et al. (2009) 

som framlägger att ländryggen är den vanligaste kroppsregionen flygplanslastare har besvär i. 

För både ländryggen och för övre ryggen i denna studie var frekvensen högre skattad än 

intensiteten vilket talar för att flygplanslastarna oftare upplever besvär i ländrygg och i övre 

ryggen än att de har starka besvär.  

 

I många vetenskapliga studier har delar i kroppens övre region många gånger sammanförts 

och undersökts som ett gemensamt anatomiskt område. Anledningen till detta är att många av 

musklerna integrerar med varandra. Det kan därför vara svårt att i undersökningar säkert 

skilja mellan rena besvär för exempelvis nacken och kombinerade besvär i både nacke och 

skuldra (Ont i ryggen ont i nacken, 2000). I denna studie har skuldra och axel sammanförts. 

Bernard (1997) uppvisar belägg för ett samband mellan upprepade eller långvariga obekväma 

axelställningar, som att till exempel arbeta med händerna ovanför huvudet, och 

belastningsbesvär. Speciellt starka belägg finns för besvär när de obekväma axelställningarna 

kombineras med flera fysiska faktorer samtidigt, som att till exempel samtidigt hålla ett 

föremål i handen. Hanson och Westerblom (2001) redovisar även stark evidens för att sådana 

arbetsställningar har samband med skulderbesvär. Eftersom flygplanslastarna många gånger 

arbetar med att lyfta bagage i obekväma axel- och skulderställningar bör flygplanslastare vara 

utsatta för skuldra och axel besvär. I denna studie framkom att skuldra/axel var en av de 

regioner som respondenterna upplevde mest besvär i. Skattningen är inte så hög men det visar 

ändå att det är den kroppsregion flygplanslastarna oftast och mest intensivt har besvär i. 

Besvärsfrekvensen var något högre än för besvärsintensiteten vilket tyder på att de har relativt 

ofta, men inte så starka, besvär.  

 

Bernard (1997) har sammanfört nacke och skuldra och redovisar stark evidens för att extrema 

arbetsställningar som involverar muskulaturen i nacke och skuldra ger en ökad risk för besvär 

i dessa kroppsregioner. Hanson och Westerblom (2001) redovisar att förekomst av nackbesva ̈r 

vid lyft samt vid arbete med böjd eller vriden bål har begränsad evidens, vilket 

överensstämmer med resultaten i denna undersökning. Flygplanslastarna rapporterade låga 
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värden för besvärsfrekvens och för besvärsintensitet i nacke. För frekvensen uppgav de att de 

”sällan” har besvär i nacken och för intensiteten uppgav de att de inte har upplevt något 

smärta alls under de senaste tolv månaderna.  

 

Enligt Dell (2007) drabbas flygplanslastare vanligen av knäproblem eftersom de ofta står på 

knä och arbetar inne i narrow-body flygplan. Och enligt Oxley et al. (2009) är knän den 

kroppsregion som är näst vanligast för flygplanslastare att ha besvär i. I denna studie har inga 

höga värden för knäbesvär framkommit av flygplanslastarnas rapporterade svar. Frekvensen 

har ett något högre värde än intensiteten, och intensiteten är även mer utspridd, från de som 

har uppgett att de inte alls känner av besvär i knäna till de som upplever ganska starka besvär. 

Bernard (1997) förklarar att många arbetsuppgifter som handlar om att lyfta och vrida 

samtidigt blir betydligt mer riskabla om arbetsuppgiften utförs i knästående. Detta skulle 

kunna innebära att flygplanslastarna i denna studie först och främst inte upplever problemen i 

knäna av knästående utan att problemen som uppstår istället blir mer påtagliga i kroppens 

övre regioner.  

Samband mellan psykosocial arbetsmiljö och besvärsförekomst  

Hansson och Westerholm (2001) menar att ökad kunskap om psykosociala faktorers påverkan 

på fysiska besvär visar hur intimt fysiska och psykiska faktorer interagerar med varandra i 

fråga om orsaker till besvär. Att enbart bedöma till exempel den fysiska aspekten av ett arbete 

ger oftast bara en delförklaring av ett problem som innehåller även andra och kanske rent av 

mer betydelsefulla faktorer. Att mäta yttre exponeringar kan enligt Ont i ryggen ont i nacken 

(2000) anses relativt enkelt men att mäta hur psykosociala faktorer, som är av subjektiv 

karaktär, påverkar insidan av människan är svårare. Innan det är möjligt att mäta de flesta 

arbetsplatser och individuella uppskattningar med mer jämförbara tekniker, blir det svårt att 

exakt fastställa deras fullständiga betydelse (Bernard, 1997).  

 

Enligt Bernard (1997) finns dock ett flertal belägg för att psykosociala faktorer i arbetet och 

arbetsmiljön påverkar utvecklingen av arbetsrelaterade belastningsskador i den övre delen av 

kroppen. Även om resultaten av de granskade studierna inte är helt konsekventa, har det 

påvisats att personers uppfattningar om arbetsmiljön är förknippade med ett flertal 

arbetsrelaterade belastningsbesvär. I denna studie har inga starka samband mellan 

psykosociala arbetsmiljöfaktorer och besvär påvisats. Det förekommer däremot ett flertal 

moderata korrelationsvärden i denna studies resultat mellan psykosociala faktorer och besvär. 
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Korrelationerna mellan psykosociala faktorer och besvärsintensiteten visar på flest möjliga 

samband med kroppens övre delar (nacke och skuldra/axel) i denna studie.  

 

Enligt Bernard (1997) har arbetsbörda, upplevd tidspress, arbetsbelastning och arbetsvariation 

visats vara de faktorer som är mest konsekvent sammankopplade med besvär i övre delen av 

kroppen. Han menar även att kontroll över arbetet och möjligheten till självbestämmande i 

arbetet har positiva samband med besvär i överkroppen, dock finns ingen stark evidens för 

detta. Enligt Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet (2009) är evidensen otillräcklig för att kunna 

påvisa att arbetsinnehåll, krav och kontroll över arbetet, upplevd arbetstakt samt 

arbetsbelastning har ett samband med besvär i rygg och nacke. I denna studie framkom endast 

ett fåtal moderata korrelationer för dessa faktorer. För Predictability, var flertalet av 

korrelationerna så pass låga att inget linjärt samband kan sägas förekomma. Influence, att ha 

inflytande i sitt arbete har ett relativt högt korrelationsvärde med besvär i skuldra/axel, 

däremot är de övriga korrelationerna för Influence så pass låga att inget samband kan anses 

förekomma. För Emotional- och Cognitive demands är korrelationerna något högre, men inga 

värden är tillräckligt markanta för att slutsatser ska kunna dras om att ett linjärt samband 

föreligger. Resultatet i denna studie stämmer därför överens med det Arbetsmiljöpolitiska 

kunskapsrådet påvisar. För även om det i denna studie fanns ett fåtal korrelationer som skulle 

kunna vara indikationer på linjära samband så är korrelationerna för få och svaga för att 

kunna säga att ett linjärt samband förekommer mellan dessa psykosociala faktorer och besvär 

i kroppen. 

 

Ett väl fungerande ledarskap, arbetstagarnas möjlighet till inflytande på arbetet samt feedback 

från arbetsledare och kollegor har i studier visats ha en central roll för en god arbetsmiljö 

(Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet, 2009; Lindbergs, 2002). Enligt denna studie verkar 

dessa faktorer dock inte ha något starkt linjärt samband med upplevda besvär, då inga höga 

korrelationer mellan Leadership, Feedback och Influence och kroppsregioner förekommer. 

Mellan Leadership och skuldra/axel finns den högsta korrelationen både för frekvens och för 

intensitet. För Feedback är den starkaste korrelationen för armbågar både gällande frekvens 

och för intensitet. Influence har bara ett moderat korrelationsvärde och det är med 

besvärsfrekvensen för armbågar.  

 

Bernard (1997) visar på samband mellan tvetydigheter i arbetstagarens arbetsroll och besvär i 

nacke. I denna studie är korrelationen mellan Roll-Conflicts och nacke relativt hög för 
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besvärsintensitet. Bernard (1997) påvisar även att en osäkerhet för arbetets framtid har 

samband med besvär i nacke, axlar, armbåge och hand/handleds besvär. Detta överstämmer 

inte med resultaten i denna studie, där inga höga korrelationer mellan kroppsregionerna 

nacke, axlar, armbåge och hand/handleder och Insecurity förekommer. Insecurity har i stort 

sett enbart låga korrelationer med besvär i kroppens olika regioner, så pass låga att inget 

linjärt samband kan sägas förekomma.  

 

I ett flertal studier (Ont i ryggen ont i nacken, 2000) anses bristande socialt stöd från 

överordnade och arbetskamrater ha ett samband med besvär, bland annat i ländryggen. Ett 

flertal studier har även enligt Bernard (1997) påvisat att begränsat socialt stöd från 

överordnade och medarbetare tyder på samband med besvär i en rad olika kroppsregioner i 

överkroppen, dock är evidensen för detta begränsat. Detta överensstämmer med det 

Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådets slutsatser (2009): att det finns begränsad evidens för att 

ett dåligt eller lågt socialt stöd på arbetet har ett samband med ökad förekomst av rygg- och 

nackbesvär. I denna studie framkom inga höga korrelationer mellan besvär och socialt stöd på 

arbetsplatsen, vare sig i ländryggen eller i någon annan kroppsregion. Detta resultat går därför 

i linje med Bernards och Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådets fynd. Däremot har Community, 

som kan anses vara en form av socialt stöd då det handlar om känslan av gemenskap på 

arbetet och samarbete med kollegor, flest moderata korrelationer totalt i denna studie, både 

för besvärsfrekvens och för besvärsintensitet.  

 

Den psykosociala faktorn Meaning har den högsta korrelationen bland alla faktorer. För såväl 

besvärsfrekvens som besvärsintensitet är den korrelationen med skuldra/axel, men även med 

besvärsintensiteten i nacke förekommer ett moderat korrelationsvärde. I övrigt förekommer 

inga andra moderata korrelationer för Meaning. Enligt Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet 

(2009) finns stark evidens för ett samband mellan låg eller dålig arbetstillfredsställelse och en 

ökad förekomst av besvär från rygg och nacke. Eftersom frågorna som ingår i Meaning-skalan 

behandlar meningsfullhet, motivation och delaktighet i arbetet skulle man kunna tänka sig att 

de har med arbetstillfredsställelse att göra, och i det avseendet stämmer studiens resultat 

överens med kunskapsrådets slutsatser. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det linjära sambandet mellan arbetsrelaterade psykosociala 

faktorer och besvär var svagt eller obefintligt. Endast två korrelationer var signifikanta med 

Benferronis korrelation. Det finns många faktorer som kan påverka såväl flygplanslastarnas 
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skattning av psykosocial arbetsmiljö som kroppsliga besvär (Bongers et al. 1993; Ingelgård 

1994), och som därför kan påverka sambandsanalysen. 

Metoddiskussion 

COPSOQ är ett validerat och reliabelt frågeformulär i tre olika längder för att mäta 

psykosociala faktorer på en arbetsplats (Kristensen, 2005). För att undersöka 

flygplanslastarnas psykosociala arbetsmiljö i projektet ”Skadefria flygplanslastare” har en 

modifierad version av COPSOQ använts. I denna studie har inte alla frågor som ingår i 

frågeformuläret använts i analysen. Detta kan ha påverkat resultatet.  

 

Eftersom projektet är pågående och insamlingen av enkäter fortfarande sker har antalet 

flygplatser och enkäter begränsats för denna studie. I denna studie är tre flygplatser 

representerade med totalt 117 respondenter och ingen jämförelse mellan flygplatser eller 

handlingsbolag har därför gjorts. 

 

Bortfallet för en del av frågorna kan även ha påverkat resultatet. För de psykosociala 

faktorerna i tabell 2 var bortfallet så pass lågt (0,9%) att de inte bör ha påverkat resultaten. 

Men för frågorna gällande besvärsfrekvens och intensitet var bortfallet mellan 2,6% till 7,7%, 

vilket kan ha påverkat resultaten. Centralvärdena för besvärsfrekvens och besvärsintensitet 

kan ha blivit snedvridna, och korrelationerna kan ha påverkats. En annan faktor som kan ha 

påverkat korrelationsvärdena är spridningen i data, eftersom korrelationerna beräknas på de 

värden som framkommit av flygplanslastarnas skattade psykosociala arbetsmiljö och 

besvärsfrekvens och besvärsintensitet. För exempelvis höfter där flygplanslastarna har skattat 

besvärsfrekvens och besvärsintensitet lågt och där spridningen av svaren är låg beräknas 

korrelationen bara på låga värden. Där blir korrelationerna mer osäkra. På samma sätt kan 

korrelationer för skuldra/axel, som flygplanslastarna har skattat högt på frekvens och 

intensitet, ha påverkats, men eftersom även spridningen för skuldra/axel är hög så baseras 

korrelationsvärdet på hela skalan, och korrelationen blir därför mindre osäker.  

 

I denna studie har det linjära sambandet mellan flygplanslastarnas psykosociala arbetsmiljö 

och besvärsförekomst undersökts. Det är möjligt att andra typer av samband mellan 

variablerna förekommer, även om inga tydliga sådana syntes när sambandet mellan skalorna i 

COPSOQ och besvärsfrågorna undersöktes grafiskt.  
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Eftersom denna studie är en tvärsnittsstudie har endast flygplanslastarnas psykosociala 

arbetsmiljö och besvär upplevs i dagsläget kunnat undersökas. Det är inte möjligt att utifrån 

denna studie säga något om orsakssamband (kausalitet). Därför kan vi inte bedöma om det är 

den psykosociala arbetsmiljön som har gett upphov till besvären, eller om besvären har gett 

upphov till hur respondenterna upplever sin psykosociala arbetsmiljö.  

Fortsatt forskning 

Denna studie utgör en del av det stora pågående projektet ”Skadefria flygplanslastare” där fler 

flygplatser och fler flygplanslastare ingår. Det stora projektet kommer att kartlägga 

flygplanslastarnas fysiska och psykosociala arbetsmiljö, med syfte att identifiera förändringar 

som kan göras i deras arbetsmiljö. Dessa förändringar skulle sedan kunna utvärderas för att se 

om de verkligen ger det man hoppas att de ska ge. 
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Bilaga 1. 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Information	  till	  deltagare	  i	  projektet	  

”Skadefria	  cargo	  och	  flygplanslastare”	  
	  

	  
Projektet	  ”Skadefria	  flygplanslastare”	  är	  ett	  samarbetsprojekt	  mellan	  
Transportarbetareförbundet,	  Flygarbetsgivarna	  och	  Centrum	  för	  
belastningsskadeforskning	  vid	  Högskolan	  i	  Gävle.	  	  
	  
Projektets	  övergripande	  mål	  är	  att	  ge	  underlag	  och	  förslag	  till	  förbättringar	  av	  
arbetsmiljön	  för	  cargo	  och	  flygplanlastare	  i	  ett	  brett	  perspektiv	  på	  både	  kort	  och	  långt	  
sikt.	  Underlaget	  skall	  tydliggöra	  olika	  problemområdena	  och	  ge	  idéer	  till	  förändring	  som	  
parterna	  sedan	  kan	  samverka	  kring.	  
	  
Du	  kommer	  att	  få	  fylla	  i	  ett	  frågeformulär	  med	  frågor	  om	  fysisk	  och	  psykosocial	  
arbetsmiljö.	  Frågeformuläret	  innehåller	  också	  frågor	  om	  Din	  hälsa	  och	  om	  Du	  haft	  
besvär	  från	  muskler	  och	  leder	  det	  senaste	  året.	  Vissa	  arbetsmoment	  och	  befintliga	  
hjälpmedel	  kommer	  att	  kartläggas	  mer	  detaljerat	  med	  hjälp	  av	  observationer	  och	  
mätningar.	  Individer	  som	  berörs	  av	  detta	  tillfrågas	  om	  deltagande	  vid	  senare	  tillfälle.	  
	  
Dina	  svar	  och	  Dina	  resultat	  kommer	  att	  behandlas	  så	  att	  inte	  obehöriga	  kan	  ta	  del	  av	  
dem.	  Vid	  rapportering	  och	  publicering	  av	  resultaten	  sker	  presentationen	  så	  att	  ingen	  
enskild	  individ	  kan	  bli	  identifierad.	  Resultaten	  från	  studien	  kommer	  presenteras	  på	  
olika	  sätt	  via	  Transportfackens	  Yrkes-‐	  och	  Arbetsmiljönämnd	  (TYA)	  och	  Centrum	  för	  
belastningsskadeforskning.	  
	  
Deltagande	  i	  studien	  är	  frivilligt	  och	  Du	  kan	  när	  som	  helst,	  utan	  särskild	  förklaring,	  
avbryta	  Ditt	  deltagande.	  	  
	  
Om	  Du	  har	  frågor	  eller	  funderingar	  tveka	  inte	  att	  kontakta	  någon	  av	  oss:	  
	  
	  
Reidar	  Pettersson,	  projektledare	   	   Erik	  Alphonse,	  Projektledare	  TYA	  
XXXXX	   	   	   	   XXXXX	  
XXXXX	   	   	   	   XXXXX	  
	  
Eva	  Bergsten,	  ergonom	  
Högskolan	  i	  Gävle	  
Centrum	  för	  Belastningsskadeforskning	  
XXXXX	  
XXXXX	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


