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Abstract  

Background: Previously studies have shown that exposure to heavy physical 

workloads in the military profession have increased through the years. There is a 

correlation between heavy physical workloads and the precence of musculoskeletal 

complaints and injuries (MSCI). 

Purpose: The aim with the study was to investigate the prevalence of MSCI in two 

groups in Swedish Armed Forces, ten years apart (Mission 2002 and Mission 2012) and 

examine if there is a difference between the groups. In addition the study aims to 

examine how the soldiers who reported MSCI perceived their health. 

Material and method: Cross-sectional survey including 896 soldiers from two 

international missions ten-years apart (Mission 2002 n=572 and Mission 2012 n=323). 

Data were collected through questionnaire before the international mission. 

Result: Both point prevalence and one-year prevalence of MSCI where reported to be 

higher in Mission 2012 compared with Mission 2002. Both groups estimated high levels 

of perceived health.  

Conclusion: Remarkable high prevalence of MSCI existed in year 2012. It is of 

importance to continue to identify work requirements, work capacity and prevalence of 

MSCI so that preventive and reactive measures can be taken. 

Keywords: Occupational health, soldier, risk factors, workload, musculoskeletal 

 injuries/disorder 

 



 

 

 

Sammanfattning  

Bakgrund: Tidigare studier har påvisat att exponeringen av fysiskbelastning inom 

soldatyrket har ökat genom åren. Det finns samband mellan hög belastningen och 

förekomst av muskuloskeletala besvär och skador (MSBS). 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka förekomsten av muskuloskeletala besvär 

och skador i två insatsgrupper inom Försvarsmakten med tio års mellanrum (Insats 2002 

och Insats 2012) samt undersöka om det föreligger skillnad mellan grupperna. 

Dessutom syftar studien till att undersöka hur soldater som har MSBS upplever sin 

hälsa. 

Material och metod: Tvärsnittsstudie med 896 soldater ur två internationella insatser 

med tio års mellanrum (Insats 2002 n= 573 och Insats 2012 n = 323). Datainsamlingen 

utfördes med en enkät före insats avseende MSBS samt upplevd hälsa.  

Resultat: Tidigare erfarna och aktuella MSBS rapporterades i högre grad hos Insats 

2012 jämfört med Insats 2002. Båda grupperna skattade den upplevda hälsan högt. De 

som rapporterade pågående MSBS i Insats 2012 upplever sin kroppsliga hälsa 

signifikant lägre (p<0,001) än de som inte har MSBS.  

Konklusion: Det förelåg anmärkningsvärt hög förekomst av MSBS i Insats 2012. Det 

är av största vikt att fortsätta kartlägga arbetskraven, arbetsförmågan och 

besvärsförekomst så att preventiva och reaktiva åtgärder kan vidtas. 

Nyckelord: Arbetshälsa, soldat, riskfaktorer, arbetsbelastning, muskuloskeletala 

skador/ besvär 
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1. Bakgrund 

1.1 Belastningsrelaterade besvär 

Muskuloskeletala- , belastningsrelaterade- eller arbetsrelaterade besvär är olika namn på 

besvär, smärta, funktionsnedsättningar och sjukdomar i rörelseorganen som primärt har 

orsakats eller har förvärrats av arbetet och av den miljön individen arbetar i (1). I detta 

arbete har begreppet Muskuloskeletala besvär och skador använts. En vanlig orsak till 

arbetsfrånvaro i Sverige är belastningsrelaterade besvär. Vanligen förekommer 

belastningsrelaterade besvär vid fysiskt tunga arbeten i rygg, nacke och axlar. 

Belastningsrelaterade besvär innebär allt från obehagskänsla till allvarliga medicinska 

tillstånd som kräver sjukskrivning (2). Orsaken till belastningsrelaterade besvär är 

komplexa och det kan vara svårt att benämna själva orsaken. En teori angående 

uppkomstmekanismen till belastningsrelaterade besvär kan förklaras via tre olika 

händelseförlopp. Vävnaden exponeras för hög belastning under kort tid, upprepade 

belastningar under längre tid med brist på återhämtning samt oavbruten belastning 

under längre tid (2). Kroppen har en bra förmåga att adaptera nya belastningar. Det 

viktiga är att belastningsökningen sker succesivt för att undvika att vävnaders 

toleransnivå överskrids (2).Vid ny mekanisk belastning uppstår en katabol process, 

nedbrytning av vävnad. Återhämtningen efter belastning är för att vävnaden ska 

återuppbyggas, anabol process. Denna ständigt pågående process av nedbrytning och 

återuppbyggnad av vävnad kallas remodelleringsprocess. Vid succesiv ökning av 

belastning kommer vävnaden att tåla ännu mer belastning vilket kallas träningseffekt 

(2).  

Arbetsmiljöverkets rapport från 2014 visade att 23,5% av arbetstagare i Sverige hade 

upplevt någon form av arbetsrelaterade besvär det senaste året. Av dem var omkring 

20% fysiska besvär som orsakats av påfrestande arbetsställningar, tunga lyft eller 

repetitiva moment i arbetet (3). Mellan år 1998-2014 undersöktes besvär till följd av 

arbete, fysisk och psykisk orsak. Rapporten visade en ökning från 2012 där besvär av 

både fysisk och psykisk orsak var 17% och 2014 var det 20 %. Avseende kroppsliga 

besvär hos män rapporterades 2002 en besvärsförekomst på 19,7%, 2012 en 

besvärsförekomst på 13,9% och 2014 på 11,3% (3). 
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Belastningsrelaterade besvär beror oftast på en sammanvägning av flertal olika 

riskfaktorer. Förutom tungt arbete rapporteras ytterligare riskfaktorer för att utveckla 

belastningsrelaterade besvär såsom tobaksrökning, hög ålder, kvinnligt kön, högt BMI, 

inaktivitet, tidigare besvär och höga krav med lite kontroll på arbetet (2). Inom en 

militärpopulation finns stark evidens för att utveckla muskuloskeletala besvär om man 

är kvinna, röker, har tidigare skador, låg kondition, är extremt rörlig och använder 

gamla skor (4). Teorin om att tidigare besvär och skador ger en ökad risk för att drabbas 

av nya besvär i det muskuloskeletala systemet påvisas i en studie med militärpopulation 

(5). I denna studie definieras tidigare besvär som tillfälliga eller långvariga besvär eller 

skada från någon kroppsdel de senaste 12 månaderna (6). Forskningen visar på att vid 

tidigare knäskada ökar risken markant att ådra sig ny skada i knäregionen. Vilket kan 

orsakas av otillräcklig rehabilitering av den första skadan (7). Att drabbas av 

belastningsrelaterade besvär kan leda till försämrad hälsa på individnivå. Genom att 

förbättra hälsan för människor som är i arbete kan man minska det personliga lidande 

och även minska de ekonomiska förlusterna i form av sjukskrivningar och 

förtidspension för både individen, organisationen och samhället (2, 8).  

 

1.2 Fysisk belastning som soldat 

Att arbeta som soldat innebär olika arbetsuppgifter med varierande fysiska belastningar, 

allt från låg till hög fysisk belastning. Belastningen under grundutbildningen inom 

svenska försvaret kräver grundläggande fysisk förmåga att kunna bära utrustning, 

klättra, gräva samt lyfta materiel (9, 10). Grundutbildningen i Försvarsmakten består av 

grundläggande militär utbildning (GMU) i 3 månader och därefter befattningsutbildning 

som varierar mellan 1-8 månader beroende på befattning (11). 

I finska Försvarsmakten är muskuloskeletala besvär och skador den vanligaste orsaken 

till att de avbryter sin militärtjänstgöring och mängden avbrott ökar stadigt. 

Muskuloskeletala besvär och skador är huvudorsaken till sjukskrivning inom finska 

Försvarsmakten (12). Den fysiska belastningen hos soldater har studerats inom danska 

Försvarsmakten och resultatet visar att hög fysisk belastning ökar risken för 

muskuloskeletala besvär och skador. Traumatiska skador förekommer men den 

dominerande skadetypen inom danska Försvarsmakten är relaterade till överbelastning 

(13). Belastningsrelaterade skador har en succesiv utveckling medan traumatiska skador 
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uppstår plötsligt (2). De vanligaste belastningsskadorna är lokaliserade till ländryggen 

och knäregionen (13).  

Förekomsten av muskuloskeletala besvär och skador hos svenska värnpliktiga soldater 

har undersökts innan påbörjad grundutbildning vilket visade ettårs prevalens i någon 

kroppsdel på 61% (14). En annan svensk studie inom försvarsmakten som har kartlagt 

ettårs- och punktprevalens avseende muskuloskeletala besvär och skador inom fyra 

olika kategorier, helikopter piloter, besättningsmän på helikopter, soldater och 

värnpliktiga, visar att piloter och besättningsmän har en högre förekomst av besvär i 

båda mätningarna jämfört med soldater och värnpliktiga (15). Ytterligare en svensk 

studie som följde förekomst av besvär hos svenska soldater under en sex månader insats 

i Afghanistan visade en sexmånadersprevalens i någon kroppsdel på 70%. De 

kroppsområden som var mest drabbade var ländrygg, axlar och nedre extremiteter. Trots 

rapporterade besvär uppgav majoriteten att besvären inte var av den karaktär att de 

påverkade det dagliga arbetet (16). Sänkt arbetsförmåga på grund av arbetsrelaterade 

besvär kunde däremot identifieras i två studier gjorda på soldater i USA och Holland 

(17, 18). Upprepade tunga arbetspass och bristande återhämtning kan få konsekvenser 

och resultera i nedsatt fysisk och psykisk arbetsförmåga. Trötthet kan i sig innebära 

ökad risk för belastningsrelaterade besvär som i sin tur kan resultera i försämrad 

arbetskapacitet (17, 18). För att höja arbetsförmågan, stridsvärdet, hos soldaterna 

föreslår Roy et al. (17) att vikten på stridsutrustningen måste begränsas samt 

begränsning i antal fysiskt tunga arbetsdagar i rad bör överses och minskas. 

Vid pågående besvär kan arbetsprestationen på kort sikt påverkas och på längre sikt kan 

det utvecklas till bestående besvär. Belastningsrelaterade besvär kan innebära svårighet 

att klara av de obligatoriska fysiska moment som ingår i tjänsten, både i form av fysiska 

tester och arbetsmoment. Genom interventioner i ett tidigt stadium kan den negativa 

konsekvensen minimeras både för individen och organisationen (6).  

Ur ett historiskt perspektiv har vikten på soldatens utrustning ökat. Under romartiden 

vägde utrustningen ca 15 kg, en tysk soldat i andra världskriget bar en utrustning på 25 

kg och en jägarsoldat i nutida Afghanistan bär en utrustning på 55 kg (19, 20). 

Tidigare studier har påvisat att soldater exponeras för mer fysisk belastning idag jämfört 

med början av 2000-talet (6, 18). Belastningen i form av soldatens utrustning har stadigt 

ökat genom åren. Den ökade vikten är en kombination av tyngre vapen, stridsutrustning 
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men även på ny stridsteknikutrustning som soldaten själv måste bära med sig (21, 22). 

En litteraturöversikt visar samband mellan den ökade fysiska belastningen och 

besvärsförekomst (21). Den yttre belastningen som utrustningen utgör kan övergå 

vävnadens toleransnivå vilket i sin tur kan leda till belastningsrelaterade besvär(2). För 

att minska risken för belastningsrelaterade besvär finns två tänkbara möjligheter. 

Minska vikten på utrustningen den yttre exponering eller träna upp soldatens fysiska 

förmåga att tåla mer belastning. För att kroppen ska tåla tyngre vikt måste träningen 

vara strukturerad under en längre tid. Återhämtning måste schemaläggas för att 

rörelseapparaten ska kunna anpassa sig till den nya belastningen (21).  

En svensk soldats utrustning varierar beroende på befattning samt vilket uppdrag 

soldaten har. Vid en vägning av olika soldaters utrustning visade att en skyttesoldats 

utrustning vägde 38 kg, en kulspruteskytts utrustning vägde 49,6 kg och en signalists 

utrustning vägde 60,5 kg (23). Soldatens utrustning ska individanpassas och bör enligt 

Roberthson (20) inte väga mer än 33% av kroppsvikten. Vid ett jägarförband vägdes 

utrustning för att få en uppfattning om vilken belastning soldaten utsätts för under 

grundutbildning. Mätningen gjordes innan soldaterna genomförde en 15 kilometer 

marsch. Utrustningen vägde vid detta tillfälle 55 kg vilket var i början av 

grundutbildningen. Soldaterna hade en medelvikt på 76 kg vilket innebär att de bar 72% 

av sin kroppsvikt 15 km i början av grundutbildningen. Senare under grundutbildning 

kunde vikten på utrustningen uppnå 80 kg (6, 24).  

 

1.3 Hälsa  

Världshälsoorganisationens (WHO) definierar hälsa som ”hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom 

och funktionsnedsättning” (25). Hälsa är ett mångsidigt begrepp och det kan vara lättare 

att beskriva hur hälsa uppnås istället för att definiera hälsa (26). Inom litteraturen kan 

synen på hälsa beskrivas med fyra viktiga egenskaper: 

-! Hälsa som ett tillstånd där hälsa och sjuk är motsats till varandra. Hälsan kan  

beskrivas som bättre eller sämre inom kontinuum frisk-sjuk. 

-! Hälsa är en upplevelse av välbefinnande. 
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-! Att se hälsa som en resurs. Genom individens resurser kunna nå uppsatta mål i livet 

och genom det finna välbehag. 

-! Synen på hälsa som en process som förändras genom livet och utvecklas genom 

relationer med människor och de miljöer vi befinner oss i och att individen själv 

påverkar sin hälsa (26).  

Hälsa som en föränderlig process är en grundtanke i det salutogena perspektivet. Det är 

hur människan använder sina resurser för att hanterade påfrestningar eller stressorer vi 

utsätts för. En stressor är en situation när kraven är högre än vår förmåga att hantera 

dessa krav automatiskt utan framkallar en stressreaktion, en fysiologisk normal 

reaktion. Dessa situationer kallas stressorer och kan vara både fysiskt och psykiskt (27). 

I denna studie definieras hälsa enligt ett salutogent perspektiv. 

Kunskap om arbetshälsa visar samband både på kort sikt men även på längre sikt mellan 

stressorer i arbetslivet som konflikt i arbetsgruppen, brist på kontroll, organisation, 

arbetsbelastning, arbetstimmar, oklarhet i yrkesroll och roll konflikt och fysiska symtom 

som ryggsmärta, huvudvärk, magproblem, sömnstörningar, utmattning, yrsel, aptit samt 

ansträngda ögon (28). 

Det är betydelsefullt att kartlägga soldatens upplevda hälsa för att få en indikation hur 

individer kommer hantera arbetet som soldat. Forskning inom svenska Försvarsmakten 

visar att de värnpliktiga som skattade sin hälsa lägre hade en ökad risk att avbryta sin 

militära grundutbildning (10, 14). Faktorer som kan påverka en soldats hälsa är många 

och beror ofta inte på en orsak utan en sammanvägning av flera olika faktorer. Likheter 

med andra yrken är många som att ökad arbetsbelastning, tidsbrist och brist på kontroll 

ökar risken för ohälsa. Det finns stressorer som är specifika för soldatyrket som 

exempelvis en hierarkisk organisationskultur men stark respekt för överordnad, att träna 

för och vistas i en fientlig miljö med risk att bli skadad eller se nära arbetskamrater 

skadas eller till och med dödas (29). Ett karaktärsdrag inom soldatyrket är hög fysisk 

kapacitet. Soldatens kropp är ett arbetsverktyg och om den skadas innebär det sänkt 

fysisk kapacitet och att inte kunna prestera det bästa i en prestationsbaserad kultur (29). 

Den hierarkiska organisationskulturen inom Försvarsmakten kan även leda till sänkt 

känsla av kontroll och inflytande. Samtidigt kräver arbetet ett bra samarbete för att lösa 

många komplexa arbetsuppgifter under hög stress vilket oftast ses som en styrka men 

kan omvandlas till svaghet när ledarskapet och samarbetet inte fungerar vilket kan leda 
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till ohälsa (29). Kort inställelsetid och stor variation i arbetsuppgifter kan leda till 

osäkerhet och stress. Vid utlandstjänstgöring kan den psykiska miljön vara påfrestande 

genom att vara i och uppleva krig (29). Studier visar att både arbetsbelastningen och 

arbetstakten har ökat hos soldaterna de senaste åren vilket kan leda till att risken för 

ohälsa ökar (29, 30).  

1.4 Problemformulering 

I denna studie har två jämförbara grupper valts ut, en grupp soldater inför insats 2002 

och en grupp tio år senare inför insats 2012. Det är av intresse att undersöka om 

soldaterna 2012 har mer förekomst av besvär än vad de hade 2002 med tanke på att 

belastningen har ökat under åren (6, 21, 29, 30). Ytterligare är det av intresse att 

undersöka hur de med besvär upplever sin hälsa. Resultaten av studien kan ge ökad 

kunskap om besvärsförekomst och hur soldaterna upplever sin hälsa samt om den 

upplevda hälsan påverkas av besvärsförekomst.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka förekomsten av muskuloskeletala besvär och 

skador i två olika soldatgrupper inom Försvarsmakten med tio år mellan insatserna 

(Insats 2002 och Insats 2012) samt undersöka om det föreligger skillnad mellan 

grupperna. Dessutom syftar studien till att undersöka hur soldater som rapporterat  

muskuloskeletala besvär och skador upplever sin hälsa. 

1) Vilken är kroppsvikten, kroppslängden, body mass index och åldersgrupperingen hos 

Insats 2002 och Insats 2012 och föreligger det någon skillnad mellan grupperna? 

2) Vilken förekomst av tidigare- och aktuella muskuloskeletala besvär och skador 

rapporteras från olika kroppsområden hos Insats 2002 och Insats 2012 och föreligger 

det någon skillnad mellan grupperna?  

3) Hur skattar soldater sin upplevda hälsa i Insats 2002 samt Insats 2012 och föreligger 

det någon skillnad mellan grupperna? 

4) Hur skattar soldater med pågående respektive utan muskuloskeletala besvär och 

skador i Insats 2002 och Insats 2012 sin hälsa och föreligger det någon skillnad mellan 

grupperna? 
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3. Metod 

3.1 Litteratursökning 

Vid litteratursökningen användes följande sökord och MeSH-termer i olika varianter 

och kombinationer: soldier, occupational health, risk factors, musculoskeletal disorders/ 

injuries, workload, se tabell 1. Lämpliga artiklars referenslista har studerats för att 

undersöka om fler lämpliga referenser var tillgängliga vilket kallas kedjesökning (31). 

Sammanlagt lästes abstrakt på ca 45 artiklar och av dem laddades 25 fulltext artiklar ner 

från databaserna Cinahl, PubMed och Cochrane Library. Totalt inkluderades 17st 

artiklar som hade publicerats i vetenskapliga tidskrifter med peer review förfarande och 

var på engelska, 3st artiklar hittades via kedjesökning.  

 

Tabell 1. Presentation av databas, sökord, antal träffar och inkluderade. 

Databas Sökord Antal träffar Inkluderade 

Cinahl Occupational health, soldier* 

Soldier*, risk factors, workload 

91 

3 

2 

1 

PubMed Soldier*, risk factors, workload 

Soldier*, musculoskeletal  

injuries/disorder 

20 

3 

3 

3 

Cochrane 

Library 

Soldier*, workload 

Soldier*, musculoskeletal 

 injuries/disorder 

6 

8 

1 

4 
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3.2 Design 

För att besvara syftet och frågeställningar har studien en kvantitativ forskningsansats 

med tvärsnittsstudie som forskningsdesign.  

 

3.3 Deltagare 

Deltagarna i studien var manlig insatspersonal ur två insatsgrupper inom 

Försvarsmakten. Då det endast är ett fåtal kvinnor i båda insatsgrupperna har de 

kvinnliga soldaterna exkluderats från studien. Den ena gruppen deltog i 

Försvarsmaktens insats i Kosovo år 2002 (Insats 2002) och den andra i Afghanistan år 

2012 (Insats 2012). Samtliga manliga soldater i dessa två grupper tillfrågades om att 

delta i studien. Totalt inkluderades 896 soldater, Insats 2002 (n= 573) och Insats 2012 

(n= 323). Ingen deltagare valde att avbryta studien. Svar saknas från några deltagare på 

vissa frågor vilket redovisas i resultatet. 

 

3.4 Datainsamling  

År 2002 påbörjades en kartläggning av besvärsförekomst hos svenska soldater inom 

Försvarsmakten. Den systematiska kartläggningen av arbetsförmågan och 

muskuloskeletala besvär och skador skulle ge underlag för olika förebyggande samt 

reaktiva åtgärder inför, under och efter en insats (6). 

Data till den aktuella studien samlades in i samband med insatsutbildning som 

genomfördes 2002 i Södertälje och 2012 i Kungsängen. Författaren till den aktuella 

studien har deltagit i datainsamlingen vid båda tillfällena. Den enkät som har använts i 

studien är en befintlig enkät inom Försvarsmakten och kallas ”Frågeformulär inför 

inryck” (6) och används fortlöpande inom Försvarsmakten för kartläggning av 

arbetsförmågan och muskuloskeletala besvär och skador. Enkäten fylldes i enskilt 

sittandes i en aula på utbildningsorten. Soldaterna fick 20 minuter tilldelade för att fylla 

i enkäten. Samtliga soldater besvarade en enkät före insatsen. När enkäten fylldes i 

fanns personal tillgänglig som var utbildad för att kunna besvara frågor. Enkäten 

innehåller frågor om muskuloskeletala besvär och skador och omfattas av tio frågor där 

kroppsområde (nacke, bröstrygg, ländrygg, axlar, armbåge, hand, höft, knä, underben, 

fot) besvaras med om du har besvär, Ja, eller om du inte har besvär, Nej.  
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Upplevd hälsa besvaras med fem frågor om upplevelsen av; kroppen, den psykiska 

hälsan, upplevelsen av den fysiska miljön, den sociala miljön samt arbetsförmågan. 

Individens upplevelse av hälsa skattas med en ordinal skala i sju steg, 1 = mycket dålig, 

2 = dåligt, 4 = varken bra eller dåligt, 5 = bra och 7 = utmärkt kan inte vara bättre. 

Siffrorna 3 och 6 är utan beskrivande text. Enkäten har prövats för både innehålls- och 

prediktiv validitet under flera år och används i studier med både värnpliktiga, rekryter 

och kadetter (6, 10, 14, 32).  

Deltagarna fick skriftlig samt muntlig information om att data kommer användas inom 

Försvarsmakten i syfte att öka kunskapen inom området och att främja soldatens hälsa 

och att avidentifierat resultat kan komma att publiceras. Deltagaren gav sitt skriftliga 

samtycke till deltagande innan enkäten delades ut. Information om vilken personal som 

hanterade enkäten samt att personalen hade tystnadsplikt gavs till deltagarna. 

Deltagarna hade rätt att avbryta sitt deltagande närsomhelst (33). Det insamlade 

materialet avidentifierades och varje deltagare fick ett unikt studienummer.  

 

3.5 Analys  

Data har analyserats med hjälp av IBM SPSS Statistic version 22.  

För att besvara frågeställning 1 användes: 

Deskriptiv statistik av kroppsvikt, kroppslängd och body mass index (BMI) är kvotdata. 

Normalfördelningen av kvotdata utvärderades genom visualiseras med histogram och 

värden för skevhet (34).  

Kvotdata var normalfördelad och därför används medelvärde ( X ) som centralmått och 

standard deviation (SD) som spridningsmått. Skillnad mellan två oberoende grupper 

(Insats 2002 och Insats 2012) avseende kroppslängd och BMI analyseras med oparat t-

test. 

För ålders gruppering, ordinaldata, presenteras antal (n) och procent (%) (34). Skillnaden 

avseende åldersgrupp mellan Insats 2002 och Insats 2012 (två oberoende grupper) 

analyserades med Mann-Whitneys U-test (35-37). 
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För att besvara frågeställning 2 användes: 

Muskuloskeletala besvär och skador, nominaldata, presenteras med antal (n) och 

procent (%). Muskuloskeletala besvär och skador mellan två oberoende grupper (Insats 

2002 och Insats 2012) analyserades med Chi 2 test (34, 37). 

 

För att besvara frågeställning 3 användes: 

Upplevd hälsa, ordinaldata, presenteras med medianvärde och minimum och maximum 

(min-max) och visualiseras med boxplot som visar fördelningen av data. Boxplotten 

visar halva gruppens värde (50%) inom boxen. Innanför de lodräta linjerna finns de 

värden som inte är outliers (°) vilket är ett värde som ligger 1,5 ggr boxlängden från 

nedre eller övre kanten av boxen och extremvärden (*) som innebär ett avstånd av 3 ggr 

boxlängden. Medianvärdet visas med ett streck inuti boxen (34, 35). Upplevd hälsa 

mellan två oberoende grupper (Insasts 2002 och Insats 2012) ordinaldata analyserades 

med Mann-Whitneys U-test (35-37). 

 

För att besvara frågeställning 4: 

Om skattningen av den upplevda hälsan skiljer sig mellan dem som har besvär och dem 

som är besvärsfria i Insats 2002 och Insats 2012,ordinaldata, två oberoende grupper, med 

respektive utan besvär, analyserades med Mann-Whitneys U-test (35-37).  

Signifikansnivån sattes till p = 0,05 (34). 

 

3.6 Forskningsetiska överväganden  

Datainsamlingen genomfördes inom ramen för ett projekt och införandet av ett 

preventivmedicinskt program inför insats. Vilket innebär att deltagarna har lämnat sitt 

godkännande till att ingå i studier inom ramen för Karolinska Institutets (KI) 

samarbetsansvar med Försvarsmakten. När studier bedrivs måste forskaren göra en 

avvägning gällande värdet av den förväntade nya kunskapen mot risken av negativa 

konsekvenser som deltagarna kan uppleva (38). Studierna är godkända av 

Forskningsetikkommittén i Örebro Insats 2002 Dnr 500:16 307/01 och för Insats 2012 

av regionala etikkommittén i Stockholm Dnr 2011/928-32. Enligt Bryman (33) finns 
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fyra allmänna huvudkrav för de etiska principerna; Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Studiedeltagarna har 

informerats att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sitt deltagande 

närsomhelst. När data samlades in fick deltagarna skriftlig information om projektets 

syfte och metod samt att forskaren informerade studiedeltagarna muntligt i samband 

med att enkäten besvarades. Ingen deltagare valde att avbryta efter enkäten men de 

erhöll information att möjligheten fanns. Studiedeltagarna informerades om att de 

forskare som har tillgång till materialet har tystnadsplikt. Studiedeltagarna har fått 

skriva under ett samtycke för deltagande. Alla studiedeltagare avidentifierades och fick 

ett unikt försökspersonnummer som sedan matades in i databasen . Insamlad data 

förvars i brandsäkra låsta skåp där endast projektledaren har tillgång till nyckeln. 

Allt datamaterial kommer vara avkodat vid presentation av studien och ingen av 

deltagarna kommer att kunna identifieras. 

 

 

4. Resultat 

4.1 Deltagare 

Det förelåg en skillnad i åldersgruppering mellan grupperna där 82,7%  i Insats 2002 

och 68,7 % i Insats 2012 var mellan 20-30 år. Insats 2012 hade signifikant högre 

kroppsvikt och BMI än Insats 2002. Ingen signifikant skillnad gällande längd mellan 

grupperna kunde påvisas. Sammanställning av kroppslängd, kroppsvikt, BMI och 

åldersgrupper visas i tabell 2.  
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Tabell 2. Kroppslängd (m), kroppsvikt (kg) och BMI (kg/m2), medelvärde( X ) och standarddeviation 

(SD) samt åldersgruppering (år), antal (n) och procent (%) uppdelat på Insats 2002 och Insats 2012. P- 

värdet visar om det föreligger någon signifikant skillnad i kroppsmått mellan grupperna. 

 Insats 2002* Insats 2012**  

 n=573 n=323 p-värde 

Kroppslängd !   (SD) 
1,81 (0,1) 1,82 (0,05) 0,146 

Kroppsvikt !   (SD) 
81 (11,6) 83 (8,3) 0,003 

BMI !   (SD) 
24,6 (2,9) 25,1 (2,1) 0,006 

Åldersgrupp n (%)   <0,001 

20-30 472 (82,7) 222 (68,7)  

31-40 81 (14,1) 57 (17,6)  

41-50 12 (2,1) 33 (10,2)  

51  6 (1,0) 11 (3,4)  

*Svar saknas från Insats 2002 kroppslängd (n=12), kroppsvikt (n=12), BMI (n=12)  

** Svar saknas från Insats 2012 kroppslängd (n=1), kroppsvikt (n=1), BMI (n=2), 
åldersgrupp (n=2). 

 

 

4.2 Muskuloskeletala besvär och skador 

Aktuella muskuloskeletala besvär och skador i något av de tio kroppsområdena 

rapporterades från 6,6 % i Insats 2002 och 37,2 % i Insats 2012. Tidigare 

muskuloskeletala besvär och skador i något av de tio kroppsområdena var 26,8 % i 

Insats 2002 och 67,5 % i Insats 2012, figur 1. 
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Figur 1. Totalt antal individer i procent (%) som uppgett att de har eller inte har aktuella 

muskuloskeletala besvär och skador och tidigare besvär i Insats 2002 och Insats 2012. 

 

Aktuella muskuloskeletala besvär och skador 

De vanligaste områdena med aktuella muskuloskeletala besvär var i Insats 2002 knä, 

hand och fot. Knä var den kroppsdel som var mest drabbad även i Insats 2012 och efter 

det kom fot följt av axlar och ländrygg. Områden med minst rapporterade besvär i Insats 

2002 var från bröstrygg, axlar, höft och underben som alla hade en besvärsförekomst på 

0,2%. Lägst rapporterade besvär i Insats 2012 var höft, armbåge och hand. Insats 2002 

skattade signifikanta mindre förekomst av aktuella muskuloskeletala besvär och skador 

i alla tio kroppsområden, tabell 3.  
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Tabell 3. Förekomsten av aktuella muskuloskeletala besvär och skador i tio kroppsområden hos Insats 

2002 och Insats 2012. P- värdet visar om det föreligger någon signifikant skillnad avseende aktuella 

besvär i de tio kroppsområdena mellan Insats 2002 och 2012. 

 
Insats 2002 

Aktuella besvär 
 Insats 2012 

Aktuella besvär 
2002-2012 

  n n (%)   n n (%)  p-värde 

Nacke 572 3 (0,5)   323 13 (4,0)  <0,001 

Bröstrygg 571 1 (0,2)   323 18 (5,6)  <0,001 

Ländrygg 572 4 (0,7)   322 20 (6,2)  <0,001 

Axlar 571 1 (0,2)   322 20 (6,2)  <0,001 

Armbåge 571 3 (0,5)   322 7 (2,2)    0,041 

Hand 572 7 (1,2)   322 12 (3,7)    0,016 

Höft 572 1 (0,2)   321 7 (2,2)    0,004 

Knä 571 11 (1,9)   322 33 (10,2)  <0,001 

Underben 572 1 (0,2)   323 13 (4,0)  <0,001 

Fot 571 7 (1,2)   323 22 (6,8)  <0,001 

 

Tidigare muskuloskeletala besvär och skador 

Tidigare muskuloskeletala besvär och skador redovisas i tabell 4 och visar att de tre 

kroppsområdena som var mest drabbade i båda grupperna är knä följt av ländrygg och 

fot. Insats 2002 skattade signifikant mindre förekomst i alla tio kroppsområden av 

tidigare muskuloskeletala besvär och skador.  
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Tabell 4. Förekomster av tidigare muskuloskeletala besvär och skador i tio kroppsområden hos Insats 

2002 och Insats 2012. P- värdet visar om det föreligger någon signifikant skillnad avseende förekomst av 

tidigare besvär i de tio kroppsområdena mellan Insats 2002 och 2012. 

 
Insats 2002 

Tidigare besvär 
 Insats 2012 

Tidigare besvär 
2002-2012 

  n n (%)   n n (%)  p-värde 

Nacke 570 24 (4,2)   323 27 (8,4)    0,011 

Bröstrygg 570 20 (3,5)   323 29 (9,0)    0,001 

Ländrygg 570 34 (6,0)   323 61 (18,9)  <0,001 

Axlar 570 20 (3,5)   322 36 (11,2)  <0,001 

Armbåge 569 9 (1,6)   322 15 (4,7)    0,009 

Hand 570 13 (2,6)   322 23 (7,1)    0,001 

Höft 570 4 (0,7)   321 13 (4,0)    0,001 

Knä 570 43 (7,5)   323 75 (23,2)  <0,001 

Underben 570 9 (1,6)   323 26 (8,0)  <0,001 

Fot 569 24 (4,2)   323 50 (15,5)  <0,001 

         

4.3 Upplevd hälsa 

Frågorna om upplevelsen av kroppen, den psykiska hälsan, den fysiska miljön, och 

sociala miljön samt arbetsförmågan redovisas i figur 2. Insats 2002 skattar sin psykiska 

hälsa, sin sociala miljö och sin arbetsförmåga mellan ”bra” och ”utmärkt, kan inte vara 

bättre”. Upplevelsen av sin kropp och den fysiska miljön skattas ”bra”. Insats 2012 

skattar ”bra” och ”utmärkt, kan inte vara bättre” i samtliga 5 delfrågor om den upplevda 

hälsan. Insats 2002 skattar signifikant lägre på upplevelsen av den psykiska hälsan 

(p=0,004) och på upplevelsen av den fysiska miljön (p=0,007).  
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Figur 2. Upplevelser av hälsa, Insats 2002 och Insats 2012. Skalsteg 1 står för ”mycket dåligt” och 7 för 
”utmärkt, kan inte vara bättre”.  

 

4.4 Muskuloskeletala besvär och skador och upplevd hälsa 

Inom gruppen Insats 2002 ses inga signifikanta skillnader i upplevd hälsa hos de som 

har och inte har muskuloskeletala besvär och skador. Inom gruppen Insats 2012 skattar 

de med muskuloskeletala besvär och skador sin kropp signifikant (p<0,001) lägre än de 

som är besvärsfria. Upplevelsen av den psykiska hälsan, fysiska miljön, sociala miljön 

samt arbetsförmågan skiljer sig inte hos dem som har besvär och de som är besvärsfria.  

Vid en jämförelse mellan Insats 2002 och 2012 av de som har muskuloskeletala besvär 

och skador ses inga skillnader i upplevd hälsa mellan grupperna. Vid en jämförelse av 

besvärsfria individer skattar de i Insats 2002 upplevelsen av kroppen signifikant 

(p<0,001) lägre än Insats 2012. Signifikanta skillnader mellan grupperna där Insats 

2002 skattar lägre upplevd hälsa ses även i upplevelsen av psykisk hälsa (p=0,017) och 

upplevelsen av läget i den fysiska miljön (p= 0,004), tabell 5.
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Tabell 5. Upplevelse av hälsa hos Insats 2002 och Insats 2012 presenteras med antal (n), median och spridning (min-max). P- värde visar om det föreligger någon 

signifikant skillnad dels inom grupp för de som har muskuloskeletala besvär och skador jämfört med som är besvärsfria samt om det föreligger någon signifikant skillnad 

mellan Insats 2002 och Insats 2012. 

   Insats 2002   Insats 2012   2002-2012 

  Besvär n Median Min Max p-värde  n Median Min Max p-värde  p-värde 

Hur upplever du               

 din kropp? nej 523 5,0 3 7   202 6,0 4 7   <0,001 
 ja 37 5,0 4 6 0,107  120 5,0 3 7 <0,001  0,670 

 din psykiska hälsa? nej 528 6,0 3 7   202 6,0 4 7   0,017 
 ja 38 6,0 3 7 0,348  120 6,0 3 7 0,949  0,066 

 läget i din fysiska  nej 528 5,0 3 7   202 6,0 4 7   0,004 
 miljö? ja 38 5,0 3 7 0,125  120 5,5 3 7 0,088  0,080 

 läget i din sociala  nej 527 6,0 3 7   202 6,0 3 7   0,557 
 miljö? ja 38 6,0 2 7 0,083  120 6,0 3 7 0,719  0,140 

 din arbetsförmåga? nej 528 6,0 3 7   202 6,0 4 7   0,849 
  ja 38 6,0 4 7 0,833   120 6,0 3 7 0,783   0,788 
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5. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka förekomsten av muskuloskeletala besvär och 

skador i två olika grupper av soldater inom Försvarsmakten med tio år mellan insatserna 

samt undersöka om det föreligger skillnad mellan grupperna. Dessutom syftar studien 

till att undersöka hur soldater som rapporterat muskuloskeletala besvär och skador 

upplever sin hälsa. Insats 2012 rapporterade avsevärt högre besvärsförekomst än Insats 

2002. Båda grupperna skattade sin upplevda hälsa högt. De med muskuloskeletala 

bevär- och skador i Insats 2012 upplever sin fysiska kropp sämre än de utan 

muskuloskeletala besvär och skador. 

 

5.1 Resutlatdiskussion 

Muskuloskeletala besvär och skador  

I den aktuella studien har soldater som deltog i Insats 2012 markant högre 

besvärsförekomst än Insats 2002. Högst besvärsförekomst avseendes ettårs prevalens i 

den aktuella studien var lokaliserad till knä, ländrygg och fot. Detta resultat 

överensstämmer med en tidigare studie som beskriver samma anatomiska fynd (14). 

Fynden kan jämföras med arbetstagare i Sverige år 2012 där vanligaste lokalisationen 

avseende arbetsrelaterade besvär var ländrygg, skuldror och nacke (39). Högst 

förekomst av aktuella besvär i den föreliggande studien visas i knä, hand och fot hos 

gruppen Insats 2002 och knä, fot, axlar och ländrygg i Insats2012. Larsson et al 

undersökte 469st manliga soldater under grundutbildning fann högst punktprevalens i 

ländrygg, knä och fot (14). Att ländrygg är ett problemområde för soldater kanske kan 

förklaras med tanke på den tunga packningen, långa marscher och långa perioder 

sittande med utrustning i icke ergonomiska positioner i exempelvis stridsfordon eller 

flygplan. Hög prevalens av ländryggs besvär hos soldater bekräftades i en studie från 

USA som undersökte besvärsförekomst under insats (17). Den föreliggande studien har 

högre prevalens av muskuloskeletala besvär från nedre extremiteter vilket skiljer sig 

från Arbetsmiljöverkets rapport från år 2012 (39) som har högre prevalens från övre 

extremiteter. Tänkbara orsaker till att soldatpopulation har mer besvär från nedre 

extremitet kan vara yrkets utformning med hög exponering av fysisk belastning som 
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bära tung utrustning vid långa marscher och många fysiska moment som involverar 

nedre extremiteter. 

I den aktuella studien hade Insats 2002 en punktprevalens på 6,6% och Insats 2012 på 

37,2%. Vilket innebär en stor ökning av besvärsförekomsten från 2002 till 2012. Även 

avseende ettårs prevalens sker en stor ökning från 26,8% i Insats 2002 och 67,7% i 

Insats 2012. Att besvärsförekomsten ökar med åren stämmer väl överens med vad 

tidigare studier har påvisat inom militärpopulation i USA (18, 21). Roy et al menar att 

den största orsaken till ökad besvärsförekomst är tyngre utrustning samt att många har 

haft tidigare besvär som vid tung belastning kan ge nya besvär (17). I den aktuella 

studien har inga mätningar på utrustningen genomförts vilket kan vara av intresse vid 

ytterligare studier. Tidigare studier har påvisat att det finns ett samband mellan tyngden 

på utrustningen och besvärsförekomst (18, 22). I arbetsmiljöverkets rapport från 2014 

redovisas en ökning av arbetsrelaterade besvär hos män avseende sammantaget psykiska 

och fysiska orsak. När arbetsrelaterade besvär enbart beror på fysiska besvär har en 

minskning från år 2002 då besvärsförekomsten var 19,7% till år 2014 då 

besvärsförekomsten på grund av fysiska besvär var 14,7% (3). Upplevd smärta i 

kroppen hos den svenska befolkningen har undersökts och det visar att män under 29 år 

har en punktprevalens på 28,8% och män mellan 30-49 år har en punktprevalens på 

44,6% (40). Dessa siffror kan jämföras med en studie på svenska helikopter piloter, 

besättningsmän, soldater och värnpliktiga. Soldaterna hade en medelålder på 29 år och 

skattade en punktprevalens på 36% och piloter hade en medelålder på 41 år och en 

punktprevalens på 49% (15). 

 En tänkbar orsak till ökningen av besvär inom svenska Försvarsmakten kan vara en 

ökande ålder hos soldater. År 2010 övergick Sverige från ett värnpliktsförsvar till ett 

yrkesförsvar (11). Den utvecklingen har inneburit att medelåldern på soldaterna har 

ökat. Under värnpliktsförsvaret var det många som avslutade sin tid i Försvarsmakten 

direkt efter värnplikten. Nu är det vanligare att soldaterna tjänstgör under längre tid, 

vanligt upp till 8 år och att soldaterna deltar i flera internationella insatser. Ökad 

medelålder och längre tjänstgöringstid kan vara en tänkbar orsak till ökad förekomst av 

muskuloskeletala besvär och skador.  

Med stigande ålder ökar risken att utveckla muskuloskeletala besvär och skador (2) 

vilket även den aktuella studien ger indikationer om. Det kan även bero på att den äldre 
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populationen som under längre tid har exponerats för tung fysisk belastning och på 

grund av det har haft tidigare muskuloskeletala besvär vilket också är en ökad risk att 

utveckla nya muskuloskeletala besvär och skador (5). Stigande ålder som en riskfaktor 

ses i en svensk rapport avseende belastningsskador inom Försvarsmakten där 8000 

soldater undersöktes (23). Besvärsförekomsten hos värnpliktiga hade en prevalens på 

32-43% i gruppen officerare som då hade en högre medelålder var besvärsförekomsten 

på 56-63% (23). Möjligen kan gruppen officerare som har en högre medelålder och 

längre tid i yrket jämföras med soldaterna i Insats 2012. Insats 2012 hade signifikant 

högre kroppsvikt och BMI än 2002 vilket också är en riskfaktor till muskuloskeletala 

besvär och skador (2) och kan vara en bidragande orsak till hög förekomst i Insats 2012. 

Den kliniska relevansen i  resultatet bör reflekteras över som exempelvis att Insats 2012 

är signifikant tyngre än Insats 2002(p=0,003). I det här fallet innebär det en skillnad på 

2 kg och om den förändringen ökar risken för besvärsförekomst är troligtvis inte 

relevant. Det bör även reflekteras över det högre BMI värdet i Insats 2012. I 

soldatpopulationen är träning en viktig del i både arbete och även under fritiden hos de 

flesta. Många har en kraftig muskulatur som i sin tur kan leda till högt BMI som inte är 

på grund av övervikt. Högt BMI som riskfaktor för muskuloskeletala besvär enligt 

Tommingas et al (2) beror på övervikt. 

 

Upplevd hälsa 

Att kartlägga den upplevda hälsan kan ge indikationer på hur individer kommer att klara 

av olika påfrestningar i sitt arbetet (41). Om påfrestningar uppstår ofta, varar över 

längre tid eller om återhämtning uteblir ökar risken för ohälsa (41). I den aktuella 

studien skattar Insats 2012 bättre hälsa än Insats 2002. Andra studier inom den svenska 

Försvarsmakten har kunnat påvisa liknande resultat (10, 16). Enligt Arbetsmiljöverkets 

rapport från 2014 har upplevelsen av arbetsrelaterad stress och ohälsa ökat de senaste 

åren (3). Att deltagarna i den föreliggande studien står inför att åka iväg på 

internationell insats skulle kunna påverka skattningen av den upplevda hälsan med 

tanke på de konsekvenser en lågt skattad hälsa skulle kunna medföra, till exempel att 

riskera att inte få åka iväg på internationell insats.  

Resultatet i den aktuella studien visar liten skillnad i spridning av resultat både inom 

gruppen och mellan grupperna. En större skillnad i upplevd hälsa skulle möjligen kunna 
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ses om mätningen sker innan och efter insats med tanke på de stressorer som soldater 

utsätts för under insats. Den här tesen bekräftas inte enligt Glad et al (16) som påvisar 

att soldater under en 6 månaders insats till Afghanistan skattar 99% sin upplevda hälsa 

”utmärkt”, ”väldigt bra” och ”bra”. Däremot finns studier från USA som visar att 

soldater skattar sin psykiska hälsa avsevärt sämre efter insats (42, 43).  

Muskuloskeletala besvär och skador och upplevd hälsa 

Insats 2012 har rapporterat markant mer muskuloskeletala besvär och skador men 

skattar upplevelsen av hälsan högre än Insats 2002. Åldern vilket tidigare nämnts kan 

vara en riskfaktor för ökad besvärsförekomst men kan även indikera erfarenhet och 

trygghet inför insats. Cambell et al (29) menar att det finns flera komponenter som 

bidrar till hälsostatus som personlighet, erfarenhet och tidigare mental hälsa. Det finns 

motsägande uppgifter om erfarenheten av flera insatser är bättre eller sämre för 

hälsostatusen. En del upplever erfarenheten som en trygghet medan andra upplever en 

sämre psykisk hälsa efter insats (29). Det här kan vara en orsak till att det skiljer sig 

markant i ökningen mellan besvärsförekomst och hälsa under tioårsperioden. Det kan 

vara lättare att tala om fysiska besvär än brister i hälsan och psykiska besvär. 

Försvarsmakten ser annorlunda ut idag än vad den gjorde för tio år sedan. De senaste 

åren har internationella insatser ökat vilket kan påverka förekomsten av besvär och 

hälsan då flera studier visar att belastningen ökar under internationella insatser (17, 21).  

I den aktuella studien kunde inga signifikanta skillnader ses mellan muskuloskeletala 

besvär och skador och upplevelsen av den egna arbetsförmågan. Liknade fynd sågs i 

studien av Glad et al (16) som fann att trots besvär upplevde inte soldaterna sänkt 

arbetsförmåga. Motsatta fynd fann däremot Roy et al (17) som såg samband att de med 

besvär upplevde sin arbetsförmåga sämre. I föreliggande studie skattade soldaten sin 

arbetsförmåga i en fråga. För att dra slutsatser om samband mellan besvärsförekomst 

och arbetsförmågan krävs ytterligare fördjupning i området.  

Den systematiska kartläggningen av arbetsförmågan och muskuloskeletala besvär och 

skador ger underlag för olika förebyggande samt reaktiva åtgärder inför, under och efter 

en insats (6). Det här går helt i linje med systematiskt arbetsmiljöarbete enligt 

arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)) att 

arbetsgivaren har ansvar för att kontinuerligt förebygga ohälsa på arbetsplatsen (44). 

Som ett led i processen att förbättra arbetsmiljön och minska muskuloskeletala besvär 
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och skador är att hitta individuella förutsättningar och anpassa arbetskrav. Den fysiska 

belastningen bör stegras långsamt och individanpassas redan från början i utbildningen 

(6,9). I ett senare skede när befattningsutbildning och vidare tjänst påbörjas kan 

belastningen och kraven på fysisk kapacitet varieras. Enligt arbetsmiljöverket ska 

individuella anpassningar i arbetet utföras så att risker för ohälsa kan minimeras (39). 

Som ett led i att förebygga ohälsa inom Försvarsmakten pågår implementering av ett 

interventionsprogram i syfte att optimera individens fysiska och psykiska hälsa. Det 

syftar även till att optimera prestationsförmågan innan, under och efter insats (6). 

5.2 Metoddiskussion 

I denna studie tillfrågades alla i Insats 2002 och Insats 2012 att delta i studien, de fick 

information om frivillighet till deltagande. Det är redan förutbestämt att de ska ingå i ett 

preventivt arbete för att åtgärda eventuella skador innan insats vilket kan påverka 

frivilligheten att delta i studien. Att deltagarna står inför en insats och vill ingå i det 

preventiva programmet innan insats kan vara en förklaring till att studien inte har något 

bortfall. I några frågor saknas svar från en del deltagare, vilka och hur många redovisas 

i resultatet. Saknad data kan bero på ovilja att svara eller att deltagaren har missat 

frågan. För att undvika ovanstående fick deltagarna tydliga instruktioner och ombads att 

ta hjälp om några frågor var otydliga. För att undvika brist på tid fick deltagarna 

information om att be om mer tid om så behövdes samt att gå igenom enkäten en gång 

till när de var färdiga för att kontrollera att alla frågor var ifyllda. 

I studien har datainsamlingsmetoden varit i enkätform. Det finns alltid en risk att 

deltagarna missuppfattar frågorna i enkäten vilket kan undvikas vid en intervju (33). 

Soldaterna ska i den här studien svara på om de har och/eller haft besvär. Det kan vara 

svårt att komma ihåg vilka besvär och i vilken omfattning besvären var efter en tid vilket 

bekräftas av Carragee et al. (45). Enkäten har prövats för både innehålls- och prediktiv 

validitet under flera år (6, 10, 14).  

I denna studie gjordes ett val att exkludera kvinnor då det endast var ett fåtal i varje 

insats. Det hade dock varit av intresse att undersöka skillnader mellan män och kvinnor 

avseende muskuloskeletala besvär och skador inom Försvarsmakten i en fortsatt studie. 

Kvinnligt kön kan vara en riskfaktor för att utveckla muskuloskeletala skador inom 

militär population (17). Ytterligare en studie visar på att kvinnor har en ökad risk för 
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skador dock skiljer inte lokalisationen vart skadorna anatomiskt uppstår mellan män och 

kvinnor (46)  

Flera upprepade signifikanstester ökar risken för att göra ett typ 1 fel. I denna studie 

sattes ett p- värde på 0,05 vilket innebär att i de fall det finns signifikanta skillnader 

mellan grupperna löper en risk på 5% att ett typ 1 fel begås. För att undvika ett typ 1 fel 

kan nivån sänkas till p=0,001 (34). Det hade ändå funnits signifikanta resultat i studien 

vid sänkning till p= 0,001. I studien finns ett stort antal deltagare vilket kan leda till att 

även små skillnader blir signifikanta. För att undvika det kunde effektstorleken ha 

uppmärksammats och tydliggjort med exempelvis ett konfidensintervall (34). Här skulle 

en möjlighet vara att kombinerat variablerna insatsgrupp och besvärsgrupp i syfte att 

svara på om skillnad finns mellan muskuloskeletala besvär och skador och insatsgrupp 

och så undvika att väldigt små förändringar ger signifikanta svar. 

En begränsning i den aktuella studien var den stora åldersskillnaden avseende 

åldersgrupperingarna mellan Insats 2002 och Insats 2012. Det kunde undvikits genom 

att i varje åldersgruppering analyserat muskuloskeletala besvär och skador samt upplevd 

hälsa. 

Designen är en tvärsnittsstudie vilket innebär en ögonblicksbild i två grupper (33). Det 

kan dock beaktas att samma variabler mäts i samma typ av studiegrupp Insats 2002 

respektive Insats 2012 med tio års mellanrum. Vid en longitudinell studie följs samma 

grupp över en längre period och utvecklingen hos samma individer avseende förekomst 

av muskuloskeletala besvär och skador och den upplevda hälsan hade kunnat 

undersökas (33).  

Då data redan är insamlat kommer inte deltagarna i den aktuella studien att påverkas av 

resultatet. Däremot kan deras medverkan hjälpa till att öka kunskapen inom området och 

de i sin tur kan förbättra arbetshälsan hos soldater. 

Den aktuella studien går att generalisera till soldater med liknande befattningar inom 

Sverige men även i andra länder med liknande militärt system och liknande arbetskrav 

som exempelvis nordiska länderna och England. Även andra myndigheter med liknande 

fysisk belastning och arbetskrav som polis och brandmän kan ha nytta av kunskap som 

kommit fram i den aktuella studien. 
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Vidare forskning 

I den aktuella studien var besvärsförekomsten mycket högre i Insats 2012 men trots den 

ökade besvärsförekomsten skattar soldaterna sin hälsa högt. Utifrån resultatet behövs 

ytterligare kunskap om:  

- Är det någon skillnaden i besvärsförekomst och hälsa hos män och kvinnor? Vi vet 

sedan tidigare att det skiljer sig mellan män och kvinnor i samhället i besvärsförekomst 

och upplevd hälsa men hur stora är skillnaderna inom försvarsmakten. 

- Deltagarna skattade den upplevda hälsan högre än förväntat. Det vore av intresse att 

undersöka vilka stressorer soldater utsätts för i arbetet och om de kan ha samband med 

besvärsförekomst.  

 

6. Konklusion 

Vid en jämförelse över en tio års period ses att den senare insatsgruppen, Insats 2012, 

har skattat signifikant högre förekomst av muskuloskeletala besvär och skador i alla 

kroppsområden. Det är ett anmärkningsvärt resultat och den ökade besvärsförekomsten 

behöver uppmärksammas. I Insats 2012 skattar de som har muskuloskeletala besvär och 

skador upplevelsen av sin fysiska kropp signifikant lägre än de som var besvärsfria. 

Genom fortsatt systematisk kartläggning av kraven i arbetet, arbetsförmågan och 

besvärsförekomst kan preventiva och reaktiva åtgärder vidtas inom Försvarsmakten. 
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