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Abstract 

Loven, S. (2013). Musculoskeletal complaints, demands, control and 

support of profession tiler. School of Health and Work, University of Gävle 

The aim of the present study was to identify musculoskeletal symptoms in pursuit tiler 

and use the model of demands, control and support in order to assess if it may help to 

explain the presence of musculoskeletal symptoms. In the present study a quantitative 

approach was used. The survey measured self-rated general health, stress, demands, 

control and support together with subjective musculoskeletal symptoms of the tilers. 

The sample group included 13 men with a mean age of 38 (std= 11,6) and five women 

with a mean age of 31 (std=9,7) that had worked as a tiler 2-26 years. Result indicates 

that the overall self-rated level of general health, stress, demand and control was good. 

The prevalence of musculoskeletal symptoms in the lower back and the knee/knees was 

high with frequency of 72%. Musculoskeletal symptoms as a function of self-rated 

control-demand categories yielded the following results. Most of the tiler ended up in 

the categorie for "activ". This limited the ability to compare the self-reported symptoms 

between different categories in the demand and control model. It is concluded that the 

profession tiler have a big problem with musculoskeletal symptoms and further research 

is important. 

 

Keywords: Musculoskeletal symptoms, construction workers, demands, control and 

support, low back pain, stress, tiler   



 

 
 

Sammanfattning 

Lovén, S. (2013). Muskuloskeletala besvär, krav, kontroll och stöd hos plattsättare. 

Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle 

Många människor arbetar en stor del av sitt liv och det är därmed viktigt med en hållbar 

hälsa för var enskild individ genom alla deras yrkesverksamma år. Studier visar att både 

fysisk och psykisk hälsa är viktigt i arbetslivet. Byggindustrin är ett utsatt yrkesområde 

med stora hälsorisker. Det finns idag mycket forskat inom byggindustrin som helhet 

men inom yrket plattsättning finns det idag nästan ingen forskning. Syftet med 

föreliggande studie var att kartlägga muskuloskeletala besvär hos plattsättare och 

använda modellen för krav, kontroll och stöd i syfte att bedöma om det kan bidra till att 

förklara någon form av muskuloskeletala besvär. I föreliggande studie har en kvantitativ 

ansats använts i form av enkät. Undersökningen mätte självskattad allmänt 

hälsotillstånd, stress, krav, kontroll och stöd tillsammans med subjektiva 

muskuloskeletala symptom av plattsättare. I studien deltog 13 män med en medelålder 

på 38 (std=11,6) och fem kvinnor med en medelålder på 31 (std=9,7) som har arbetat 

som plattsättare 2-26 år. Resultatet indikerar att den övergripande allmänna hälsan, 

stress, krav och kontroll var god hos plattsättarna. Förekomsten av muskuloskeletala 

besvär var som högst i nedre delen av ryggen och knä/knäna med en besvärsfrekvens på 

72 procent. Muskuloskeletala besvär som en funktion av självskattad krav-kontroll gav 

ett resultat där de flesta (78 %) hamnade i kategorin ”aktiv”. Detta begränsade 

möjligheten till att jämföra självskattade besvär mellan olika kategorier i krav och 

kontrollmodellen. Slutsatsen är att inom yrket plattsättare finns ett stort problem med 

muskuloskeletala besvär och vidare forskning är viktigt. 

 

Nyckelord: Muskuloskeletala besvär, byggnadsarbetare, krav, kontroll och stöd, 

ländryggs besvär, stress, plattsättare  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Det är idag många faktorer i samhället som påverkar hälsan hos befolkningen och 

2003 tog den svenska riksdagen beslut om en ny folkhälsopolitik: Mål för 

folkhälsan prop. 2002/03:35 (Regeringen, 2004). Det är denna proposition som 

ligger till grund för det folkhälsoarbetet som idag bedrivs i Sverige. I denna 

folkhälsopolitik är det övergripande målet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (Regeringen, 2004). Till 

propositionen beslutades även om elva målområden. Det har år 2008 presenterats 

ytterligare en proposition, En förnyad folkhälsopolitik prop. 2007/08:110 

(Regeringen, 2008) där grundpelarna fortfarande är detsamma med samma 

övergripande mål och med liknande elva målområden. Ett av dessa är målområde 

fyra: hälsa i arbetslivet som tidigare tituleras, ökad hälsa i arbetslivet (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). 

1.2 Bakgrund 

Många människor arbetar en stor del av sitt liv och skall därmed ur ett fysiskt och 

ett psykiskt perspektiv hålla i många yrkesverksamma år. Inom arbetslivet finns det 

mycket forskat och lagar som tidigare endast handlat om en fysisk arbetsmiljö, 

inkluderar numera även psykosocial arbetsmiljö (Arbetsmiljölag, 1977). 

Arbetsmiljöverket (2010) skriver i en rapport att psykisk ohälsa är vanligare än 

besvär av fysik karaktär. Detta gäller både kvinnor och män. Men det är här viktigt 

att även ta hänsyn till att psykisk ohälsa i form av stress i sin tur kan leda till besvär 

av fysisk karaktär (Lundberg, 2006). Över tid kan detta innebära en sämre 

arbetshälsa där en så kallad ond cirkel skapats.  

Under år 2012 fick arbetsmiljöverket in 39 454 anmälda fall av arbetsskador. Av 

dessa klassades 10 031 fall som arbetssjukdom. Med arbetssjukdom menas de 

skador som uppkommit av en ohälsosam arbetsmiljö och som inte orsakats av 

olycksfall. Ohälsosamma faktorer i vår arbetsmiljö kan tillexempel vara 

arbetsförhållanden som är psykiskt påfrestande, ensidigt, repetitivt eller tungt arbete 

(Arbetsmiljöverkets, 2013).  
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Det är på grund av de risker som kroppen utsätts för i arbetslivet, både psykiska och 

fysiska, som det är viktigar att göra fler studier inom det politiska folkhälsomålet 

för hälsa i arbetslivet. 

1.2:1 Muskuloskeletala besvär 

Belastningsbesvär även kallat muskuloskeletala besvär (MSD) har varit och 

är än idag ett allvarligt samhällsproblem i form av sjukskrivningar och ger 

stort lidande för de drabbade individerna (Rundström, 2006). Enligt 

Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) ökade svår värk i nacke och skuldra 

under 1980-talet. Även ryggvärk ökade under den tiden, men inget av det har 

ökat oroväckande fram till 2009. En bransch som under lång tid haft problem 

med MSD är byggindustrin. För byggindustrin anmäldes år 2012 hela 659 fall 

av arbetssjukdom var av 319 fall hade en sjukfrånvaro på längre än 14 dagar, 

detta enligt arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för arbetssjukdom 

(Arbetsmiljöverket, 2013). 

Individer som arbetar inom byggindustrin kan utsätta sig för omfattande 

ergonomiska risker. Forskning visar på att dessa ergonomiska risker är främst 

relaterade till obekväma kroppsställningar så som arbete ovanför axlar, under 

knähöjd, ogynnsamma vridningar och böjningar men även repetitivt arbete 

och arbete i strängt klimat. Denna typ av arbete är krävande på individens 

leder, ben, muskler och ligament och är fysiska stressorer på kroppen som 

kan påverka hälsan negativt eftersom det kan skapa en stressreaktion 

(LeMasters, Bhattacharya, Borton & Mayfield, 2006; Toomingas, Mathiassen 

& Wagaeus-Tornqvist, 2008). Fysiska stressorer (likt psykiska stressorer) kan 

störa den inre balansen i kroppen och det har ingen betydelse om hur den 

drabbade individen upplever risken psykiskt (Toomingas et al. 2008). 

Vetenskapliga studier inom byggindustrin indikerar att riskfaktorer för MSD 

är arbete med armarna i ett högt läge och då främst om arbetaren samtidigt 

håller i tyngre material. Denna form av arbetsställning genererar ländryggs 

flexion och kan med tiden ge arbetaren ländryggsbesvär men även besvär i 

axlar och skuldror. Det finns indikationer att arbete som genererar böjd 

och/eller vriden rygg i kombination med lyft även det är en riskfaktor för 

ländryggsbesvär ( Hansson, 2004; LeMasters et al. 1998; Malcarney & 

Murrell, 2003). Andra risker som kan vara bidragande till MSD inom 
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byggindustrin är varaktighet av sysselsättning. Individer som arbetat ≥20 år 

inom byggindustrin är signifikant associerade med arbetsrelaterad ohälsa av 

formen MSD. Främst förekommande är besvär med skuldror, 

händer/handleder och knän. En annan riskfaktor för arbetsrelaterad ohälsa i 

form av MSD är känslan av utmattning vid arbetsdagens slut och detta är 

främst relevant för besvär i knäna (LeMasters et al. 1998). 

Det har visat sig att pensionärer som kommer från byggbranschen (42 %) har 

en betydligt sämre hälsa än pensionärer som kommer från ett mer 

stillasittande arbete (13 % av männen och 14 % av kvinnorna) (LeMasters et 

al. 2006). 

En friskfaktor för MSD förutom en för individen tilltalande arbetssituation är 

fysiskaktivitet. Det har visat sig i studier att en fysiskt aktiv livsstil på 

arbetsledig tid i kombination med ett fysiskt aktivt arbete är förknippat med 

ett lägre utfall av MSD (Morken, Magerøy & Moen 2007). Idag används 

Fysisk aktivitet som intervention för att förebygga och behandla flera olika 

sjukdomstillstånd, där bland långvariga ryggbesvär (Statens folkhälsoinstitut, 

2008). 

1.2:2 Människan och stress i arbetet 

Människan utsätts i sitt arbete för en mängd olika påfrestningar och dessa 

påfrestningar kan göra en stor inverkan på både den fysiska och psykiska 

hälsan (Wigaeus et al, 2003; Ekman, 2005). En del av de påfrestningar 

människan utsätts för i arbetslivet kan bli till stressorer, dessa stressorer kan 

upplevas annorlunda av olika individer. Studier visar att individer är olika 

motståndskraftiga genetiskt men även erfarenhet och förvärvad förmåga har 

en inverkan på hur individen hanterar det den utsätts för. Vissa individer 

klarar en klart högre grad av stress än vad andra gör (Ekman, 2005) 

I målområde fyra: Hälsa i arbetslivet, tar man hänsyn till att människan ska 

vara verksam inom arbetet under en stor del av sitt liv och att man bäst ökar 

eller bevarar hälsa i arbetslivet genom att se varje enskild individs 

förutsättningar. I beskrivningen till målområde fyra nämns tre viktiga 

aspekter som även är de tre grundpelarna i den modell som skapats av 
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Karasek och Theorell (1990) nämligen modellen för krav, kontroll och stöd i 

arbetslivet (Statens folkhälsoinstitut, 2011; Karasek & Theorell, 1990). 

Forskning inom stress är viktigt och det har visat sig att en hög grad av egen 

makt även kallad hög kontroll i arbetslivet är en friskfaktor. Kontroll eller så 

kallad egenmakt där individen har inflytande eller möjligheten att välja sin 

egen situation, ses i målområdet fyra som en viktig aspekt för hälsa i 

arbetslivet. Individen ska känna att den är delaktig och har inflytande i sitt 

arbete men även känna en viss utvecklingsmöjlighet (Ekman, 2005; Statens 

folkhälsoinstut, 2011). Forskningsresultat visar på att individer, i detta fall 

byggnadsarbetare, som i sitt arbete har liten eller inget inflytande har en 

betydande ökning av arbetsrelaterad ohälsa i form av muskuloskeletala besvär 

och då besvär främst i skuldror, höfter och knän (LeMasters et al. 1998). Att 

ha en hög grad av egenmakt i sitt arbete, där individen kan fatta egna beslut, 

resulterar i att individen tål ett högre tempo samt även högre grad av krav i 

sitt arbete (LeMasters et al. 1998). Studier som styrker detta visar att en låg 

kontroll/egen makt över arbetet har en negativ effekt på individens psykiska 

hälsa, och detta i synnerhet när individen har en låg kontroll i kombination 

med högt krav (Dalgard et al. 2009). Kraven i arbetslivet skall vara 

balanserade utefter individens förutsättningar och inte vara varken så kallade 

överkrav eller underkrav (Lundberg & Wentz, 2004; Statens folkhälsoinstitut, 

2011). Med överkrav menas att individen i sitt arbete har för höga krav i 

förhållande till sin kompetensnivå och med underkrav menas att individen i 

sitt arbete har för lite krav i förhållande till sin kompetensnivå (Lundberg & 

Wentz, 2004). Vem som bestämmer detta är individens egen upplevelse om 

denna själv anser sig ha en behaglig 

balans mellan krav och kontroll i sitt 

arbete. 

Karasek och Theorell (1990) har skapat 

en tredimensionell modell över krav, 

kontroll och stöd i arbetslivet. Modellen 

är ett teoretiskt verktyg för att underlätta 

forskning och studier inom ämnet 

arbetsrelaterad stress. Modellen som 

grundar sig på empirisk data är 
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välanvänd på tjänstemän och beskriver hur kombinationen av högt krav, låg 

kontroll och lågt socialt stöd är en riskfaktor i arbetslivet på så sätt att om 

arbetstagare samtidigt exponeras för dessa kombinationer så finns en tendens 

till att den hälsoskadliga stressen ökar. Det finns också empiriska stöd för det 

motsatta förhållandet, d.v.s. att modellen talar för att hög egenmakt är en 

friskfaktor. Studier som gjorts med hjälp av modellen visar att arbete som 

genererar hög mental belastning i kombination med en låg kontroll i arbetet 

åtföljs av en hög frekvens av besvär. Dessa besvär gäller kroppslig trötthet, 

sömn- och avkopplingssvårigheter, fysiska smärtor i övre delen av kroppen så 

som rygg, nacke, axlar och armar. Tyvärr har empiriskt stöd åt modellen 

främst gjorts på tjänstemän (Ekman, 2005) och inte på arbetare inom 

byggindustrin. 

1.2:3 Definitioner 

I studien har begreppet plattsättare begränsas till arbetare med yrkestiteln 

plattsättare. Yrkestiteln plattsättare i studien definieras vara en yrkesperson 

som arbetar med kakel och klinkers inomhus, exempelvis i badrum, 

tvättstuga, kök, hall och garage. Detta har i föreliggande studie inte bara gett 

utrymme för att innefatta arbetare med den nämnda yrkestiteln utan även 

arbetare som endast gör ett grundarbete i form av flytspackling och alltså inte 

sätter plattor.  

I föreliggande studie används ordet besvär som ett samlingsbegrepp för 

smärta, värk och obehag. 

1.3 Problematisering 

Plattsättare är ett av de yrken som arbetar i konstruktionsprocessen inom 

byggindustrin och kan därför vara en population som utsätts för ergonomiska 

risker. Det finns idag inget forskat om just yrket plattsättare utan de flesta studier 

som gjorts har fokuserat på byggindustrin som helhet. Yrket plattsättare skiljer sig 

från många andra yrken inom byggindustri och därmed vet man alldeles för lite om 

de muskuloskeletala besvär som förekommer inom yrket plattsättare. Forskning är 

viktigt inom studiens valda population och nyfunnen kunskap kan bidra till en 

trygg, säker och hälsosam framtid för den valda populationen, likväl på arbetat som 

i privatlivet.  
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1.4 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att kartlägga muskuloskeletala besvären hos plattsättare men även 

att ta reda på hur arbetstagarnas hälsa ser ut i förhållande till krav, kontroll och stöd 

och om detta i sin tur kan förklara någon form av eventuella muskuloskeletala 

besvären. 

 

1. Vilka muskuloskeletala besvär förekommer hos arbetande plattsättare? 

2. Upplever arbetande plattsättare ett högt krav, låg kontroll i sitt arbete? 

3. Upplever arbetande plattsättare stöd från sin arbetsgivare/arbetskamrater? 

4. Förekommer det mer muskuloskeletala besvär hos de plattsättare som uppger en 

låg kontroll/högt krav i sitt arbete? 

1.5 Teoretiska begrepp 

I föreliggande studie ligger den tre-dimensionella modellen av arbetsstress som en 

utgångspunkt. Denna modell innefattar krav, kontroll och stöd och är skapad av 

Karasek och Theorell (1990). 

2. Metod  

2.1 Val av ansats 

Föreliggande studies syfte var att kartlägga muskuloskeletala besvär (MSD) hos 

arbetande plattsättare samt att använda Karaseks och Theorells (1990) modell för 

krav, kontroll och stöd för att undersöka ifall denna kan förklara förekomsten av 

MSD. En kvantitativ metod med en beskrivande design ligger till grund för studien. 

De mätskalor som använts är nominal-, ordinal-, intervall- och kvotskala.   

2.2 Urval 

I föreliggande studie tillämpades ett totalurval där alla renodlade kakel och klinkers 

företag med plattsättare i två städer, i mellersta Sverige tillfrågats. Föreliggande 

studie var alltså inte avsedd för företag som bedriver totalentreprenad. Detta på 

grund av att företag med totalentreprenad tenderar att hyra in plattsättare och/eller 

så har arbetarna andra huvudsysselsättningar före plattsättning. 
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Inklusionskriterier för deltagande i föreliggande studie var yrkestittel plattsättare, 

ålder 18-65 samt vart aktiv och utfört arbetet för plattsättare de senaste sex 

månaderna.   

Exklusionskriterier i föreliggande studie var en ålder som inte stämmer överens 

med 18-65 år, inte arbetat aktiv som plattsättare de senaste sex månaderna eller bär 

annan yrkestittel än plattsättare. 

Sammanlagt 25 plattsättare från de två städerna hade möjlighet att delta i den 

föreliggande studien. Att studien innefattar ett litet antal respondenterna beror på att 

plattsättare är en liten population med ett begränsade antalet plattsättare i länet. Ett 

litet antal respondenter i studien beror även på den praktiskasvårigheten att vända 

sig till ett helt län/flera orter inom ramen för en c-uppsats.  

Ett bortfall på sju respondenter förkom i studien, dessa plattsättare arbetade vid 

undersökningstillfället på annan ort. 

Trotts ett litet antal respondenter i föreliggande studie är studien motiverad. Detta 

grundar sig i att ingen tidigare forskning gjorts eller går att få tag på inom det valda 

området. Vilket resulterar i att små bidrag proportionerligt bidrar med mycket nytt.  

2.3 Datainsamlingsmetod 

Den föreliggande studien genomfördes kvantitativt via en enkät som bestod av fyra 

delar, där tre delar hade fasta svarsalternativ (se bilaga). Enkät användes för att nå 

en större population men även för att eventuellt kunna generalisera ett resultat. 

Enkäten omfattades av fyra delar, en inledande del med tre frågor samt av tre större 

delar från redan validerade instrument (Eljertsson, 2005). 

Den första delen av enkäten började med inledande frågor. Denna del frågade efter 

respondentens födelse år, om respondenten var man eller kvinna samt hur länge 

respondenten arbetat som plattsättare. 

Enkätens andra del kom från den nationella folkhälsoenkäten som är ett validerat 

instrument (Statens folkhälsoinstitut, 2004). I andra delen innehållande fasta 

svarsalternativ ställdes fyra frågor. I fråga ett fick respondenten självskatta sin egen 

hälsa med svarsalternativen; mycket bra, bra, någorlunda, dåligt eller mycket dåligt. 

Fråga två handlade om stress, där respondenten fick självskatta hur stressad den för 
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närvarande var med svarsalternativen; inte alls, i viss mån, ganska mycket eller 

väldigt mycket. I enkätens andra del fråga tre (se bilaga) som bestod av två frågor 

fick respondenten svara på vilket stöd denna kände av sina arbetskamrater samt sin 

närmaste chef, om så behövdes. Svarsalternativen var; ja! för det mesta, ja! i viss 

mån, nej, vet ej, har inga arbetskamrater/chef.  

 

Enkätens tredje del som även den kom från den nationella folkhälsoenkäten 

handlade om respondentens upplevda krav och kontroll i arbetet (Statens 

folkhälsoinstitut, 2004). Denna del innefattade ett frågebatteri innehållande elva 

frågor med fyra fasta svarsalternativ. Frågor om t.ex. motstridiga krav, en för stor 

arbetsinsats, krav om skicklighet och tidspress samt frihet att bestämma ställdes 

men även repetitivt arbete och om respondenten får lära sig nya saker i arbetet. De 

fyra svarsalternativen var; nej! så gott som aldrig, nej! sällan, ja! ibland och ja! ofta. 

Den fjärde och sista delen av enkäten var avsedd att mäta de besvär som 

respondenten upplevde inom specifika muskelområden. Denna del är hämtad från 

Nordiska ministerrådets frågeformulär och endast den första delen användes 

(Kuornika et al., 1987). Också detta är ett validerat instrument. I formuläret 

justerades tidsintervallet tolv månader till sex månader. Fjärde delen innefattades av 

nio stycken grundfrågor. I dessa frågor fick respondenten rapportera om de haft 

besvär i nämnda muskelgrupper de senaste sex månaderna. Svarsalternativen var ja 

och nej. Varpå två följdfrågor ställdes efter varje muskelgrupp. Dessa följdfrågor 

besvarades endast av de respondenter som rapporterat besvär i nämnd muskelgrupp. 

I följdfråga ett fick respondenten med besvär rapportera om besväret någon gång 

under de senaste sex månaderna varit ett hinder för respondenten utanför arbetet. I 

följdfråga två fick respondenten med besvär rapportera om denna haft besvär någon 

gång de senaste sju dygnen. Även i följdfråga ett och två var svarsalternativen, ja 

och nej. Några av grundfrågorna tillhörande kroppens övre del gav respondenten 

möjligheten att rapportera höger eller vänster muskelgrupp, detta har inte tagits till 

hänsyn i studien. 

Företagen kontaktades genom ett besök av uppsatsskribenten och enkäterna 

tillsammans med ett missivbrev lämnades till företagets personalansvarig. Vid 

samma tillfälle frågade uppsatsskribenten om studien fick utföras under 

respondenternas arbetstid, detta godkänndes av personlansvarig. Enkäten gicks 

igenom av uppsatsskribenten med de personalansvariga som ville ha mer 



 

9 
 

information om enkätens innehåll. Enkäten tilldelades till respondenterna av 

personalansvarig när för dem ett bra tillfälle gavs dock inom en vecka (studien 

genomfördes vecka 43, 2012). Anledningen till att enkäten tilldelades 

respondenterna av personalansvarig var för att undersökningsgruppen skulle erhålla 

viss anonymitet. Samma mellanhand tog sedan emot ifyllda enkäter för att sedan 

återge dem till uppsatsskribenten när undersöknings tiden var klar. För att öka 

antalet respondenter utökades underökningstiden ytterligare en vecka (studien 

förlängdes med vecka 44, 2012).  

2.4 Dataanalys 

Insamlad data har kodats i Excel och analyseras i SPSS. All insamlad data skrevs in 

i dataprogrammet Excel för att sedan föras över i statistikprogrammet SPSS. I SPSS 

analyserades sedan insamlad data med hjälp av beräkning av medelvärden och 

illustration av histogram.  

Varje ifylld enkät tilldelades slumpmässigt ett nummer 1-18 av uppsatsskribenten, 

detta för att inte blanda ihop respondenter och svar vid kodning.  

Alla delar av enkäten utom del tre (krav och kontroll i arbetslivet) kodades i Excel 

och fördes sedan över i SPSS för analys. I del fyra av enkäten uppmanades 

respondenterna att inte svara på b) och c) om de inte uppgett besvär (se bilaga). Där 

respondenterna inte svarad i kolumnen b) och c) kodade uppsatsskribenten 

svarsalternativen som nej. Detta för att all data skulle kunna användas för analys.       

Frågebatteriet för krav och kontroll (se bilaga) räknades samman manuellt (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011) där varje svarsalternativ tilldelades ett värde på följande 

sätt: svarsalternativ 1) tilldelades värdet -2, svarsalternativ 2) -1 och svarsalternativ 

3) tilldelades värdet +1 och svarsalternativ 4) +2. T.ex. fråga 4:1 kräver ditt arbete 

att du arbetar mycket fort? 1) Nej, så gott som aldrig, 2) Nej sällan, 3) Ja ibland, 4) 

Ja ofta (se bilaga), om respondenten här svarat 4) Ja ofta, på ovan nämnd fråga 

tilldelades denne +2 på den enskilda frågan. Men eftersom det fanns fler än en fråga 

under krav- samt kontrolldelen i frågebatteriet räknades alla värden från var del 

ihop till en summa. Med summan från båda delarna av frågebatteriet om krav och 

kontroll placerades var respondent ut i krav och kontroll modellen. Respondent nr: 

4 fick i den manuella uträkningen summan +5 i frågebatteriets del om krav och +5 i 

delen om kontroll (se bilaga). Respondent nr: 4 hamnade med + + i den del av 
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modellen som kallas aktiv där arbetaren anses ha ett ökat krav och en hög grad av 

kontroll i arbetslivet. Att respondent nr: 4 även fick summan 5 på båda delarna av 

frågebatteriet ger en säker placering i krav och kontroll modellen. En summa 

närmare 0 hade gett en mer osäker placering i krav och kontroll modellen. 

+ + = Aktiv (1), – + = Avspänd (2), – – = Passiv (3) och + – = Hög belastning (4) 

Var del av krav och kontroll modellen kodades med siffrorna 1-4 (se ovan) och de 

var dessa koder som skrevs in i SPSS för analys och illustration av histogram. 

2.5 Forskningsetiska överväganden  

I föreliggande studie har uppsatsskribenten tagit hänsyn till de forskningsetiska 

principer som vetenskapsrådets (2009) skapat för forskning som involverar 

människan. 

Informationskravet, respondenterna har genom ett följebrev till enkäten fått 

information om studiens syfte, deras uppgift i studien samt att deras deltagande är 

helt frivilligt och anonymt. En mellanhand användes för att öka respondenternas 

anonymitet. Konfidentialitetskravet, i följebrevet informerades respondenterna även 

om att insamlad data kommer behandlas konfidentiellt. I följebrevet råddes även 

respondenten att försluta kuvertet innan inlämnande av ifylld enkät, även 

mottagaren (mellanhanden) av ifylld enkät informerades av uppsatsskribenten att 

förslutning av kuvertet var viktigt. Samtyckeskravet, eftersom föreliggande studie 

genomfördes under arbetstid ansöktes om ett muntligt samtycke hos 

respondenternas arbetsgivare/personalansvarig. Respondenternas samtycke gavs till 

uppsatsskribenten genom ifylld och inlämnad enkät. Nyttjandekravet, insamlad data 

har i studien endast använts i avsett forskningsendamål. 

 

3. Resultat 

3.1 Bakgrundsinformation respondenter 

 I föreliggande studie deltog 18 respondenter. Könsfördelningen var 28 procent 

kvinnor (n=5) och 72 procent män (n=13). Respondenterna (n=18) har en ålder på 

36 år ± SD 11 år och av dessa var 56 procent 31 år eller äldre och 44 procent 30 år 
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eller yngre. Respondenternas år inom yrket plattsättare var 10 år ± SD 7. Två av 

respondenterna hade arbetat som plattsättare längre än 20 år. 

3.2 Självskattad allmän hälsa hos respondenterna   

 I föreliggande studie rapporterade respondenterna om självskattad allmän hälsa. 50 

procent (n=9) av respondenterna rapporterade att de upplevde sig ha en bra hälsa, 

22 procent (n=4) rapporterade om en någorlunda hälsa, 11 procent (n=2) av 

respondenterna rapporterade att de upplevde sig ha en mycket bra hälsa och 16 

procent (n=3) rapporterade om en dålig hälsa. 

3.3 Prevalensen av muskuloskeletala besvär i olika kroppsregioner 

3.3:1 Besvär i en eller flera kroppsregioner de senaste sex månaderna 

Alla respondenter (n=18) har rapporterat att de haft besvär i en eller flera 

kroppsregioner de senaste sex månaderna. Av dessa (n=18) har 61 % (n=11) 

rapporterar om besvär i nacke, 56 % (n=10) om besvär i ryggens övre del, 72 

% (n=13) om besvär i ryggens nedre del, 72 % (n=13) har rapporterad om 

besvär i knä/knäna, 61 % (n=11) om besvär i skuldror/axlar och 61 % (n=11) 

om besvär i händer/handleder. Även besvär i höften/höfter, fotled/fotleder och 

armbågar förekommer om dock inte i lika hög grad som tidigare nämnda 

regioner (se ovan). 

  

Figur 1. Besvär någon gång under de senaste 6 månaderna. Figuren presenterar de 

självrapporterade besvär som respondenterna haft någon gång de senaste 6 

månaderna på grund av sitt arbete. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja

Nej



 

12 
 

 

3.3:2 Förhinder utanför sitt dagliga arbete på grund av besväret/besvären 

någon gång de senaste sex månaderna. 

Den högsta svarsfrekvensen hos respondenterna var på ryggens nedre del med 

33 procent (n=6) och nacke 22 procent (n=4). Även skuldror/axlar och 

händer/handleder har gett besvär hos 17 procent (n=3) av respondenterna 

utanför det dagliga arbetet.  

 

Figur 2. Förhinder utanför dagligt arbete senaste 6 månaderna på grund av besvär. 

Figuren presenterar respondenternas besvär i specifik kroppsregion som bidragit till 

förhinder utanför arbetet de senaste 6 månaderna. 

 

3.3:3 Besvär under de senaste 7 dygnen 

Respondenterna har också rapporterat om de haft besvär någon gång de 

senaste 7 dygnen. 72 procent (n=13) har rapporterat att de haft besvär i någon 

av kroppsregionerna nacke, ryggens övre del, ryggens nedre del, knä/knäna, 

skuldror/axlar, händer/handleder, höften/höfterna och/eller armbågar de 

senaste sju dygnen. Den högsta svarsfrekvensen 39 procent (n=7) återfinns i 

tre kroppsregioner, ryggens nedre del, knä/knäna samt skuldror/axlar, men 

även händer/handleder har en relativt hög svarsfrekvens 33 procent (n=6). 
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Figur 3. Besvär någongång under de senaste 7 dygnen. I Figuren presenteras 

respondenternas självrapporterade kroppsliga bevär de senaste 7 dygnen. 

 

3.4 Stress, krav, kontroll och stöd i arbetslivet 

Respondenterna har rapporterat en självskattad stressnivå där endast en respondent 

(6 %) rapporterat att denne för närvarande inte känner sig stressad. 72 procent 

(n=13) känner sig i viss mån stressad och 22 procent (n=4) känner sig ganska 

mycket stressad. Om respondenterna behöver, får 56 procent (n=10) i viss mån stöd 

från sina arbetskamrater medan 39 procent (n=7) för det mesta får stöd av sina 

arbetskamrater. Endast en respondent (6 %) svarade vet ej på frågan om du behöver, 

får du stöd och hjälp av dina arbetskamrater i ditt arbete? Av närmaste chefen 

upplever 33 procent (n=6) att de för det mesta får stöd, 44 procent (n=8) att de i 

viss mån får stöd och 17 procent (n=3) av respondenterna upplever att de inte får 

stöd från sin närmaste chef. Även här var det en respondent (6 %) som svarade vet 

ej. 

 

I frågebatteriet för krav och kontroll i arbetslivet svarade 14 respondenter (78 %) att 

de hade en för dem tilltalande balans av krav och kontroll i arbetslivet. Dessa 

respondenter hamnade i kategori 1 (Aktiv) i Krav och kontroll modellen (det är 

p.g.a. den höga svarsfrekvensen under kategorin aktiv inte möjligt att presentera 

någon av de andra kategorierna för krav och kontroll modellen). Av de 

respondenter som hamnat i kategorin för aktiv hade 71 procent (n=10) besvär i 

ryggens nedre del och besvär i knä/knäna. 64 procent (n=9) av respondenterna i 
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kategorin aktiv hade besvär i nacken och 57 procent (n=8) hade besvär i ryggens 

övre del, skuldror/axlar och händer/handleder. 

 

Figur 4. Krav och kontroll i förhållande till besvär. Figuren visar andelen upplevda 

besvär (ja) och andelen icke upplevda besvär (nej) hos de respondenter som hamnat i 

kategorin aktiv i modellen för krav och kontroll i arbetslivet. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Stora problem med muskuloskeletala besvär (MSD) finnas bland de plattsättare 

som ingått i denna studie. Besvären är främst förekommande i ryggens nedre 

del, knä/knäna, nacke, skuldror/axlar, händer/handleder samt ryggens övre del. 

Trots att 78 procent av plattsättarna i studiepopulationen upplever aktivt arbete, 

som i krav och kontrollmodellen är en friskfaktor, så indikerar resultatet att 

plattsättare fortfarande har en stor risk för MSD. 95 procent upplever någon 

form av stöd från sina arbetskamrater och 78 procent från sin närmaste chef. Det 

går inte i studien att påvisa om högt krav och liten kontroll i arbetslivet kan ligga 

till grund för MSD hos plattsättare. 

4.2 Resultatdiskussion 

Studien pekar på att muskuloskeletala besvär (MSD) är ett stort problem inom 

yrkesområdet för plattsättning. Plattsättare är i sitt arbete utsatta för omfattande 
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ergonomiska risker relaterat till obekväma kroppsställningar, t.ex. arbete ovanför 

axlar, under knähöjd, repetitivt arbete, ogynnsamma vridningar och böjningar, 

detta är arbete som är krävande på arbetarens leder, ben, muskler och ligament. 

(LeMasters et al. 2006). De ovan nämnda ergonomiska riskerna kan förklara de 

mest förekommande besvären hos undersökningsgruppen plattsättare, nämligen 

ryggens nedre del, knä/knäna, skuldror/axlar, händer/handleder och ryggens övre 

del. Studier inom byggindustrin indikerar just detta, att arbete med armar i högt 

läge genererar i ländryggs flexion, speciellt om arbetaren håller tyngre material 

vilket plattsättare gör. Detta kan med tiden ge ländryggsbesvär men även besvär 

med axlar och skuldror (Malcarney & Murrell, 2003; LeMasters et al. 1998). Det 

är vanligt att plattsättare i sitt arbete utsätts för tunga lyft i kombination med 

böjd och/eller vriden rygg, detta arbetssätt är även det en riskfaktor för 

ländryggsbesvär (Malcarney & Murrell, 2003; LeMasters et al. 1998).  

Trots att studier inom byggindustrin visar på en signifikans mellan varaktighet 

av sysselsättning och MSD där individer arbetat ≥20 år inom byggindustrin, så 

indikerar föreliggande studie något mer. Endast två av plattsättarna har haft en 

varaktighet i arbetet ≥20 år och de flesta av plattsättarna i föreliggande studie 

har besvär i de kroppsdelar som är främst förekommande med varaktighet i 

arbetet nämligen skuldror (61 %), händer/handleder (61 %) och knän (72 %) 

(LeMaster et al. 1998). Plattsättares arbete tenderar att ge kroppsliga besvär i 

tidigare skede ≤ 20 års varaktighet i arbetet än hos övriga byggnadsarbetare.  

Med tanke på de ergonomiska risker som plattsättare utsätts för i sitt arbete är 

det mycket möjligt att de tillhör den grupp av byggnadsarbetare som vid sin 

pension är så fysiskt slitna i kroppen att de som pensionärer har en betydande 

sämre hälsa än pensionärer som kommer från ett mer stillasittande arbete 

(LeMaster et al. 2006). 

Forskningsresultat visar på att byggnadsarbetare som har ett litet eller inget 

inflytande i sitt arbete har en betydande ökad risk för MSD, och då främst besvär 

i skuldror, höfter och knän. I föreliggande studie upplevde en övervägande del 

av plattsättarna att de hade inflytande i sitt arbete vilket indikerar att det i studien 

kan ses som en friskfaktor. Detta eftersom en hög grad av kontroll/egen makt i 

arbetet kan resultera i att plattsättarna tål ett högre tempo men även en högre 

grad av krav i sitt arbete (LeMaster et al. 1998). Eftersom MSD som tidigare 

nämnts verkar vara ett stort problem inom yrket plattsättning kan man här 
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fundera på om besvären kunde ha varat värre och fler om friskfaktorn höga krav 

och en hög gard av kontroll/egen makt istället vart riskfaktorn höga krav och en 

liten grad av kontroll/egen makt (Dalgard et al. 2009). 

Kroppsliga besvär är fysiska stressorer på kroppen som likt psykiska stressorer 

kan påverka hälsan negativt. Det bör ligga i arbetsgivares intresse att förebygga 

och hjälpa plattsättarna med deras besvär då stressorer i arbetlivet inte bara utgör 

en fara för den arbetande individens hälsa, utan kan även hota företaget. Ur ett 

organisatoriskt perspektiv kan stressorer hos den arbetande individen leda till 

lägre grad av effektivitet, men även sämre kvalitet och därmed en högre 

felfrekvens (Ekman, 2005). 

Även fast den föreliggande studien inte undersökt fysisk aktivitet som 

friskfaktor hos plattsättare är det intressant och bör därför nämnas. Idag används 

nämligen fysisk aktivitet som intervention för att förebygga och behandla flera 

sjukdomstillstånd, där bland långvariga ryggbesvär (Statens folkhälsoinstitut, 

2008). Eftersom studier visar på att fysisk aktivitet är en friskfaktor för MSD 

(Morken et al. 2007) skulle fysisk aktivitet kunna vara intressant för både den 

drabbade individen och arbetsgivaren i syfte att förebygga och behandla de 

besvär som förekommer hos plattsättare. 

4.3 Metoddiskussion 

Föreliggande studie har svarat på de mesta av studiens syfte. Det har gått att 

göra en kartläggning av muskuloskeletala besvär hos arbetande plattsättare. Det 

har även gått att mäta om arbetande plattsättare upplever att de har stöd från sina 

arbetskamrater samt närmaste chef. Även syftet att mäta om arbetande 

plattsättare i sitt arbete upplever höga krav och en låg kontroll har gått bra. 

Däremot har föreliggande studie inte kunna påvisa om muskuloskeletala besvär 

är mer förekommande hos arbetande plattsättare som upplever höga krav i 

kombination med låg kontroll i sitt arbete. 

En enkät visade sig vara ett bra mätinstrument för att undersöka ifall arbetande 

plattsätare har höga krav och låg kontroll i arbetslivet, samt kartlägga 

muskuloskeletala besvär. Alla plattsättare arbetade utspritt på olika arbetsplatser 

och uppsatsskribenten tror det skulle varit svårt att få tag på respondenter om 

annan typ av mätinstrument skulle använts t.ex. intervju.  
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Uppsatsskribenten anser att föreliggande studie haft en relativt hög validitet på 

grund av att mätinstrumenten var beprövade inom det använda området, men 

även för att föreliggande studie visar på liknande resultat som andra närliggande 

studier. Dock måste uppsatsskribenten medge att justeringen som gjordes i sista 

enkätdelen, hämtad från nordiska ministerrådets frågeformulär, kan ha medfört 

att mätinstrumentet inte längre räknas som validerat instrument. Och andra sidan 

den justeringen som gjordes där 12 månader justerades till 6 månader bör inte 

göra någon skillnad i om instrumentet mäter det den skall mäta. Det som vart 

negativt i detta är i stället att tidigare studier som använt detta frågeformulär inte 

kunnat användas i uppsatsen för jämförelse med den föreliggande studiens 

resultat. 

Vad gäller reliabiliteten i föreliggande studie anser uppsatsskribenten att den är 

relativt hög. Respondenterna i föreliggande studie har upplevt sina besvär så 

långt tillbaka i tiden att de inte går att utesluta att en ny mätning skulle gett 

ungefärligt resultat. Även de frågor som respondenten svarat på i frågebatteriet 

för krav och kontroll i sitt arbete är utformade på ett sådant sätt att 

respondenterna högst troligt skulle svara lika igen. Detta på grund av att 

frågornas formulering tar in ett helhetsperspektiv (se bilaga) där respondenten 

måste ta hänsyn till alla sina arbetsuppgifter i sitt svar, inte bara en näraliggande 

arbetsuppgift. Däremot ifrågasätter skribenten fråga 1 (självskattad allmän hälsa) 

och fråga 2 (stress) (se bilaga). Dessa frågor är och kan tolkas som nära i tid, 

vilket genererar i att respondenten svarar hur den mår just vid tillfället för 

ifyllandet av enkät eller väldigt nära den tiden. Då dessa frågor endast tillhör 

resultatet för bakgrunds information och inte studiens syfte anser 

uppsatsskribenten att föreliggande studies reliabilitet ändå är hög.  

En bias i föreliggande studie är antalet respondenter som endast blev 18 st. Ett 

lågt antal respondenter kan göra resultatet icke generaliseringsbart. I studien 

kontaktades respondenter från två städer i ett län i mellersta Sverige. Om antalet 

respondenter ska uppnå till mer än det dubbla skulle troligen hela länets 

plattsättare få lov att delta och då utan bortfall. Det kan till och med vara så att 

populationen av plattsättare är så litet i det valda länet att uppsatsskribenten för 

att uppnå ett högt antal respondenter skulle fått lov att vända sig till ytterligare 

ett län eller utökat inkluderingskraven till att gälla även arbetare inom 

totalentreprenad för byggindustri. Att vända sig till ett helt län eller till 
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ytterligare ett län för ramen av en uppsats på c-nivå medför praktiskasvårigheter 

och att inkludera totalentreprenad i studien skulle troligen gjort studien mindre 

motiverad. Detta på grund av att arbetarna i en totalentreprenad är mångsysslare, 

de arbetar inte endast med yrket plattsättning. Ytterligare en bias i föreliggande 

studie är att enskilda resultat från krav och kontroll samt muskuloskeletala 

besvär gick att få fram men det har i studien inte gått att kombinera dem på ett 

sätt som svarar på ett av fyra syften, nämligen om det förekommer mer 

muskuloskeletala besvär hos de plattsättare som uppger ett högt krav och en låg 

kontroll i sitt arbete. Detta kommer sig av att de flesta respondenter hamnade i 

kategorin aktiv i modellen för krav och kontroll. Aktiv motsvarar höga krav och 

en hög grad av kontroll/egen makt i arbetslivet och det ses som en friskfaktor i 

arbetet. 

4.4 Slutsats och förslag till vidare forskning 

Den föreliggandes studie indikerar att muskuloskeletala besvär är ett stort 

problem inom yrket plattsättning och fler studier är viktigt för att plattsättare 

med tiden skall kunna ha ett hälsosamt arbete.  

 Föreliggande studie är en indikation till att intervention och prevention 

skulle kunna behövas inom yrket plattsättare. Vidare forskning är 

aktuellt för att kunna säkerställa detta. 

 Det kan vara viktigt med vidare forskning för att försöka utreda 

orsakssamband till muskuloskeletala besvär hos plattsättare. 

 Även vidare forskning inom området fysisk aktivitet som friskfaktor för 

plattsättare är aktuellt. 

 Föreliggande studie kunde inte påvisa något signifikant samband mellan 

MSD och Krav och Kontroll i arbetslivet hos plattsättare. Vidare 

forskning inom området är aktuellt. 
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Följebrev 

 

Hälsa och belastningsskador hos plattsättare 

 
 

Många människor arbetar en stor del av sitt liv och skall därmed ur ett fysiskt och ett 

psykiskt perspektiv hålla i många yrkesverksamma år. För att ha möjlighet att främja 

hälsa hos arbetstagare är det viktigt med studier för att kartlägga eventuell ohälsa. 

Belastningsskador är ett stort problem inom byggindustrin och för yrket plattsättare 

finns det inte tillräckligt med forskning, utan de flesta studier som gjorts vänder sig till 

byggindustrin som helhet.  

 

Syftet med denna underökning är att kartlägga belastningsskador hos plattsättare men 

även att ta reda på hur arbetstagarnas hälsa ser ut i förhållande till krav, kontroll och 

stöd i arbetet, och om detta i sin tur kan förklara någon form av eventuella 

belastningsskador. 

 

Denna enkät vänder sig till Dig som är i ålder mellan 18-65, man eller kvinna samt har 

arbetet som plattsättare i minst sex månader. Enkätundersökningen har godkänts av din 

arbetsgivare och ett 20 tal plattsättare i mellersta Sverige har möjlighet att delta i 

undersökningen. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men Dina svar i enkäten är 

betydelsefulla för undersökningens kvalitet. Dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt. 

 

Försök svara så noggrant som möjligt på alla frågor och var även noggrann med att 

försluta kuvertet när du är klar. 

 

Om du har några funderingar angående enkäten och dess frågor eller undersökningen 

hör gärna av dig till mig (Sara) på Tel, nr: ………….……. eller på mejladressen 

………………………………. 

 

Tack för att du bidrar till att öka kunskapen om belastningsskador inom yrket 

plattsättare. 

Sara Lovén, oktober 2012 

 

  



   
 

 
 

Födelse år: 19       . 
 

 

Är du    

 

eller     

 

Hur länge har du arbetat som plattsättare?                   . 

 

1.  Självskattad allmän hälsa 
 

Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?  

 Mycket bra  
 Bra  
 Någorlunda  
 Dåligt  
 Mycket dåligt  

 

2. Stress 
 

Känner du dig för närvarande stressad?  
Med stress menas ett tillstånd då man känner sig spänd, rastlös, nervös, orolig eller 

okoncentrerad.  

 
 Inte alls  
 I viss mån  

 Ganska mycket  

 Väldigt mycket  

 

3. Stöd 
 

3:1 Om du behöver, får du stöd och hjälp av dina arbetskamrater i ditt arbete? 

 Ja, för det mesta  

 Ja, i viss mån  

 Nej  

 Vet ej  

 Har inga arbetskamrater  

 
       3:2 Om du behöver, får du stöd och hjälp av din närmaste chef i ditt arbete?  

 Ja, för det mesta  

 Ja, i viss mån  

 Nej  

 Vet ej  

 Har ingen chef  

 

 

 

 

 

 Man 
 

 Kvinna 



   
 

 
 

 

4. Krav och kontroll 

 

Frågor beträffande ditt arbete. Sätt ett kryss på varje rad!  

 
 Nej, så gott 

som aldrig  

Nej, 

sällan 

Ja, 

ibland  

Ja, ofta  

4:1 Kräver ditt arbete att  

du arbetar mycket fort? 

 

 

  
 

  
 

  
 

  

4:2 Kräver ditt arbete att  

du arbetar mycket hårt?  

 

 

  
 

  
 

  
 

  

4:3 Kräver ditt arbete en  

för stor arbetsinsats? 

 

 

  
 

  
 

  
 

  

4:4 Har du tillräckligt  

med tid för att hinna med 

arbetsuppgifterna?  

 

 

  
 

  
 

  
 

  

4:5 Förekommer det  

motstridiga krav i 

ditt arbete? 

 

 

  
 

  
 

  
 

  

4:6 Får du lära dig nya  

saker i ditt arbete?  

 

 

  
 

  
 

  
 

  

4:7 Kräver ditt arbete  

skicklighet?  

 

 

  
 

  
 

  
 

  

4:8 Kräver ditt arbete  

påhittighet?  

 

 

  
 

  
 

  
 

  

4:9 Innebär ditt arbete att  

man gör samma sak  

om och om igen?  

 

 

  
 

  
 

  
 

  

4:10 Har du frihet att  

bestämma hur ditt arbete 

ska utföras? 

 

 

  
 

  
 

  
 

  

4:11 Har du frihet att  

bestämma vad som ska 

utföras i ditt arbete? 

 

  
 

  
 

  
 

  



   
 

 
 

 
 

Har Du haft besvär (smärta, värk, obehag)  Har Du någon gång under de 

senaste  
Har du haft besvär någon  

någon gång under de   6 månaderna varit förhindrad att  gång under de   

senaste 6 månaderna i:  utföra Ditt dagliga arbete  senaste 7 dygnen?  

   (i eller utanför hemmet) på grund    

   av besvären?     

5:1. Nacke        

□ Nej  □ Ja    □ Nej  □ Ja       □ Nej  □ Ja  

5:2. Ryggens övre del (bröstryggen)      

 □ Nej  □ Ja    □ Nej  □ Ja       □ Nej  □ Ja  

5:3. Ryggens nedre del (ländrygg, korsrygg)      

 □ Nej  □ Ja    □ Nej  □ Ja       □ Nej  □ Ja  

5:4. En höft eller båda höfterna      

 □ Nej  □ Ja   □ Nej  □ Ja       □ Nej  □ Ja  

5:5. Ett knä eller båda knäna      

 □ Nej  □ Ja   □ Nej  □ Ja       □ Nej  □ Ja  

5:6. En fotled/fot eller båda fotlederna/fötterna      

 □ Nej   □ Ja    □ Nej  □ Ja       □ Nej  □ Ja  

5:7. Skuldror /axlar       

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

    □ Ja, i vänster skuldra/axel      

   □ Ja, i båda skuldrorna/axlarna      

5:8. Armbågar        

 □ Nej         □ Ja, i höger armbåge   □ Nej  □ Ja       □ Nej  □ Ja  

  □ Ja, i vänster armbåge     

  □ Ja, i båda armbågarna      

5:9. Handleder/händer       

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

   □ Ja, i vänster hand/handled      

  □ Ja, i båda    

    händerna/handlederna  

    

5. Besvär inom specifika muskelområden 
  a)                b)   c) 

Besvaras av alla             Besvaras endast av de som uppgivit besvär 



   
 

 
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tack för din medverkan! 

      Med vänliga hälsningar  

    Sara Lovén 


