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Ämnesområde: Arbetsterapeuten har en unik roll vid rehabilitering i samband med återgång till 

arbete och förebyggande av arbetsrelaterade besvär. Trots detta saknas forskning om effekten av 

arbetsterapeutiska interventioner vid återgång till arbete och förebyggande av muskuloskeletala 

besvär. Ett flertal studier framhåller bristen av interventioner mot muskuloskeletala besvär inom 

främst byggnadsbranschen som ett argument för ytterligare forskning. Syfte: Syftet med 

litteraturstudien är att undersöka vilka arbetsterapeutiska interventioner som tillämpas vid 

arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär hos personer med fysiskt påfrestande arbete samt 

effekten av dem. Metod: Sökningar genomfördes i de vetenskapliga databaserna Cinahl Plus with 

Full Text, Medline och Pubmed. Sökord som användes var Occupational therapy (mesh) OR 

occupational therap* AND Treatment outcomes (mesh) OR effectiveness AND Occupational 

diseases (mesh) OR Ergonomics (mesh) OR Occupational injuries/Occupational-related injuries 

(mesh). Filter för sökningarna var peer review, engelsk text och publicering mellan 2004 och 2019. 

Sju primärkällor påträffades genom systematisk sökning och tre genom manuell sökning. Resultat: 

Tre teman inom interventioner observerades efter genomgång av materialet: Utbildande 

intervention, Fysisk intervention samt Anpassning av arbetsplats och strategier. Samtliga 

interventioner kopplades till arbete eller arbetsmiljö. Effekten av interventionerna mättes genom 

grad av implementation, förekomst av besvär, arbetsförmåga samt återgång till arbete. 

Anpassningar av arbetsplats och tillämpning av strategier visade störst positiv effekt för deltagarna. 

Resterande interventioner visade antingen en positiv effekt eller ingen förändring. Slutsats: 

Resultatet tyder på ett samband mellan återgång till arbete efter arbetsrelaterade besvär och 

arbetsterapi. Förslag till vidare forskning ges i form av litteraturstudier med högt bevisvärde, 

systematiska litteraturstudier och empiriska studier.  
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1. Introduktion  

Arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär betraktas ofta som övergående, trots att de kan leda 

till permanenta skador och funktionsnedsättningar (1). Fysiskt påfrestande arbeten som hos 

exempelvis hantverkare och tandläkare kan bidra till ökade risker för arbetsrelaterade 

muskuloskeletala skador och smärtor (2,3). Dessa yrkesgrupper kan utsättas för långa dagar 

med kroppsligt tunga arbetsuppgifter och oergonomiska kroppspositioner vilket leder till att 

de ligger i riskgruppen för fysiska arbetsrelaterade skador och smärtor (4). Vid förebyggandet 

och rehabiliteringen av arbetsrelaterade skador har arbetsterapeuten en betydande roll till följd 

av sin holistiska syn på hälsa (5). Trots detta framkommer en brist av forskning avseende 

effekten av förebyggande och rehabiliterande arbetsterapeutiska interventioner vid denna typ 

av besvär (6, 7). 

 

Under verksamhetsförlagd utbildning och som tidigare yrkesverksamma har författarna lagt 

märke till att det ofta sker oergonomiska arbetsställningar inom vården vilket kan bero på 

bristande kunskap eller en allt högre tidspress på arbetet och i samhället. Genom att utforska 

riskfaktorer som finns inom mer kroppsligt slitsamma yrken, insatser mot dessa och hur de 

påverkar den anställde fysiskt kan kunskap om en stor framtida klientgrupp såväl som ett 

säkrare och mer ergonomiskt sätt erhållas. 
 

2. Bakgrund 

2.1 Arbete 

Arbete kan definieras som den fysiska eller mentala ansträngning som utförs för att 

målmedvetet producera och åstadkomma något, vilket kan yttra sig i hushållssysslor såväl 

som inom en anställning (1). Att arbeta, i bemärkelsen att utföra ett jobb som en anställd, 

innebär att försörja sig genom att genomföra de uppgifter, uppdrag och förpliktelser som 

arbetet medför (1). Hur människan använder sin tid hjälper henne att skapa och upprätthålla 

en identitet, genom att medföra syfte, struktur och ekonomisk självförsörjning bidrar ett 

arbete till detta (1, 8). Utförandet av ett arbete kan uppfylla flera av människans behov, såsom 

att känna sig kompetent, socialisera samt att känna tillfredsställelse med sina prestationer och 

självförverkligande (1, 8). 

 

2.2 Arbetsmiljö 
Miljön som omger en individ påverkar hennes motivation, utförande och planering av en 

aktivitet. Flera av miljöns aspekter kan ha inflytande på aktiviteten, såsom det fysiska 

utrymmet, föremål och människor i omgivningen samt förväntningar och möjligheter för 

utförande (9). Arbetsmiljö är den fysiska kontext inom vilken arbetet utförs och påverkar 

deltagandet i yrkesrollen (9). Då arbetsmiljön har en negativ påverkan på den fysiska eller 

psykiska hälsan kan en arbetssjukdom uppstå. Ensidigt och/eller tungt fysiskt arbete, buller, 

vibrationer och riskabla arbetsställningar är exempel på komponenter i arbetsmiljön som kan 

orsaka fysiska arbetssjukdomar (10). Exempelvis beror den ökade risken för arbetsrelaterade 

skador inom byggnadsbranschen på de flertaliga riskfaktorerna i arbetsmiljön som kan 

påverka den anställdes hälsa negativt; fysiskt tungt arbete i form av tunga och många lyft, 

statiskt arbete, obekväma arbetsställningar, höga ljudnivåer, klimatfaktorer och byggdamm 

(4). 
 

2.3 Arbetsrelaterade besvär och skador 

Förändringar inom psykisk, beteendemässig, fysisk eller socioekonomisk status kan påverka 

en individs förmåga att utföra sitt arbete (1). Vid sjukdom eller skada kan hinder uppstå inom 

de kognitiva, fysiska eller emotionella kraven som ett arbete ställer på individen, vilket kan 

leda till tillfällig eller permanent oförmåga att återuppta arbetsuppgifter (1). Även skador som 

https://www.zotero.org/google-docs/?Nftqp9
https://www.zotero.org/google-docs/?lYx2rW
https://www.zotero.org/google-docs/?6AP2uH
https://www.zotero.org/google-docs/?kUG6JC
https://www.zotero.org/google-docs/?i44ppF
https://www.zotero.org/google-docs/?9n14hO
https://www.zotero.org/google-docs/?zHV8ki
https://www.zotero.org/google-docs/?OsNtlg
https://www.zotero.org/google-docs/?uNOD7i
https://www.zotero.org/google-docs/?5PfKDf
https://www.zotero.org/google-docs/?70hcIu
https://www.zotero.org/google-docs/?28m0yg
https://www.zotero.org/google-docs/?nfn16Z
https://www.zotero.org/google-docs/?wp2Uh2
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kommer gradvis, så kallade icke-traumatiska skador, kan skapa hinder i förmågan att utföra 

ett arbete (1). Muskuloskeletala besvär innefattar skador, sjukdomar och/eller smärta i 

muskler, leder, brosk, nerver och senor (11). De icke-traumatiska skador som förmodas 

uppstå i samband med utförandet av ett arbete, de krav som uppgifterna och miljön det 

innefattar inkluderar arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär (1), vilka definieras genom 

fysiska besvär där tillståndet försämras på grund av arbetsförhållandena (11). Besvär, smärtor 

och skador relaterade till ländryggen är de oftast förekommande problemen som rapporteras 

till arbetshälsan och primärvårdsläkare och står för cirka 33% av all yrkesskadeersättning som 

betalas ut (6). 

 

Muskuloskeletal- och ländryggssmärta kan uppstå vid återkommande fysisk påfrestning på 

arbetsplatsen och riskerar att orsaka besvär inom flera essentiella fysiska system; 

nervsystemet, muskuloskeletala systemet och neurovaskulära systemet. Tilltagande stress, 

fysisk påfrestning och skada samt besvär kopplade till ett monotont rörelsemönster på 

arbetsplatsen är exempel på vad besvären kan innebära för den yrkesverksamme (1). 

 

2.3.1 Sjukskrivningsprocess 

Progredierande såväl som akuta förlopp av arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär och 

skador kan leda till sjukfrånvaro, och med tiden även sjukskrivning (12). För att förtydliga 

processen så har en modell tagits fram som förklarar de olika steg som vanligtvis ingår i 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Första steget inom processen är då individen är 

frisk och arbetar. Det kan framstå som motsägelsefullt att ha med det skedet i processen, men 

syftet är att styrka arbetsmiljöns betydelse för anställdas hälsa och välmående (12). Brister i 

arbetsmiljön ökar riskerna för skador, sjukdomar och hälsoproblem hos de anställda, 

exempelvis genom muskuloskeletala besvär. Trots ett systematiskt arbete för ergonomiskt 

arbetsutförande så består arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär som en av de vanligaste 

orsakerna till sjukfrånvaro (12). I den andra fasen ligger fokus på att förebygga och hantera de 

besvär som uppkommer i samband med arbetet och miljön genom exempelvis anpassningar 

av arbetsuppgifter eller i arbetsmiljön. Då de förebyggande insatserna inte räcker till så krävs 

en sjukskrivning, som utgör steg tre i processen. Vid sjukskrivning kan klienten behöva 

rehabilitering, som utgör den fjärde fasen i processen. Rehabiliteringen ämnar förbättra 

aktivitetsförmågan och funktionstillståndet för att återställa arbetsförmåga och därmed 

möjliggöra återgång i arbete. Det sista steget i processen har som fokus att vidmakthålla den 

återställda arbetsförmågan, till exempel genom anpassningar av de egna kraven, 

arbetsuppgifterna samt på arbetsplatsen (12). 
 

2.4 Fysiskt påfrestande arbeten 

Fysiskt påfrestande arbetsuppgifter uppstår i samspelet mellan person, arbetsmiljö och 

arbetsställningar. Faktorer som ökar risken för ett fysiskt påfrestande arbete är sittande, tunga 

lyft, extrema arbetsställningar och belastning i ytterläge samt handhållna verktyg (13). Ett 

sittande arbete innebär ofta statisk aktivitet och monotona rörelser i överkroppens muskulatur, 

vilket förekommer inom exempelvis kontorsarbete, arbete vid kassa och vid mikroskop. 

Tunga lyft förekommer hos 37% av samtliga yrkesverksamma i Sverige, bland annat inom 

vård och byggnadsindustrin. Om lyftet inte sker på ett ergonomiskt sätt kan det skada 

ryggradens diskar. Belastning i ledernas och ryggens ytterlägen medför dragande och 

sammanpressande krafter i muskler och leder som kan leda till smärtor och förekommer inom 

monteringsarbete samt inom golv- och takarbete (13). Det handhållna verktygets storlek i 

relation till handens storlek påverkar hur mycket kraft som krävs för att hålla det. Om 

verktyget är för stort kan smärta uppstå i armbågsleden vid musklernas ursprung. Även 

verktygets vikt och vibrationer har en inverkan på belastningen av muskulaturen i 

https://www.zotero.org/google-docs/?ftA7eO
https://www.zotero.org/google-docs/?CuyjBk
https://www.zotero.org/google-docs/?jZtP7l
https://www.zotero.org/google-docs/?48IN5V
https://www.zotero.org/google-docs/?krZcOz
https://www.zotero.org/google-docs/?Hj64AG
https://www.zotero.org/google-docs/?bFMNx3
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överkroppen. Handhållna verktyg används frekvent av bland andra tandläkare, elektriker och 

snickare (13).  

 

Enligt Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik så var branschen med flest anmälda 

arbetssjukdomar år 2018 vård, omsorg och socialtjänst som stod för cirka 27% (2). Branschen 

innefattar yrken inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg med boende och öppna sociala 

insatser (2). På andra plats kom tillverkningsindustri med 18,5% vilken inbegriper 

tillverkningsarbete inom en mängd varierande avdelningar, exempelvis livsmedel, dryck, 

kläder, maskiner och möbler. Därefter kommer utbildningsväsendet som stod för cirka 14% 

av anmälningarna, branschen involverar all typ av utbildning (2). 
 

Det finns bevis för att anställda inom byggnadsbranschen löper större risk att ådra sig 

arbetsrelaterade skador än de som har mindre fysiskt krävande arbeten samt att det är ett av de 

arbetena med högst prevalens av arbetsrelaterade skador (3, 4). Vanligt förekommande 

yrkesgrupper inom byggnadsbranschen är bland andra snickare, målare och elektriker. 

Tidigare studier visar att snickare och målare oftare ådrar sig arbetsrelaterade skador än andra 

yrkeskategorier (3). Elektriker utsätts för allvarliga risker till följd av deras arbetsuppgifter, då 

majoriteten av skador orsakade av elektricitet är arbetsrelaterade (14). 

 

2.5 Multidisciplinära team 
För att stötta ett hållbart samarbete som innefattar samtliga involverades delaktighet och 

ansvar så kan arbete i multidisciplinära team tillämpas (15). Det multidisciplinära teamet vid 

ländryggssmärta består oftast av läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och i vissa fall psykolog 

(16). Genom återkoppling inom teamet så kan kunskap och förståelse för behovet av 

samverkan föras fram och omsättas i praktiken (15).  

 

Flera professioner inom vård- och omsorgsyrken använder principer från den biomekaniska 

modellen. Arbetsterapeutens insats inom det multidisciplinära teamet är unik då åtgärderna 

ser till att främja klientens engagemang i aktiviteter i dagliga livet (17). Svensk forskning 

visar att läkare generellt uppfattar det som svårt att bedöma klientens arbetsförmåga och hur 

sjukdom kan påverka den (12). Inom rehabilitering i samband med återgång till arbete har 

arbetsterapeuten en unik roll till följd av den holistiska synen på aktivitetsutförande. Den 

holistiska synen innebär att fokus inom rehabilitering inte bara vilar på skadan eller 

sjukdomen och en omedelbar behandling, det arbetsterapeuten medför är att erbjuda en 

process som stärker individen fysiskt såväl som psykiskt för att återetablera dennes 

yrkesstatus i samhället (1). 
 

2.6 Arbetsterapi och arbetsterapeutens roll vid arbetsrelaterade besvär 

Arbetsterapi innebär att genom klientens engagemang i aktiviteter främja nya känslor, tankar 

och handlingar som bidrar till positiva förändringar i deras liv (18). Den här uppfattningen låg 

som grund till att forma arbetsterapi och är ännu en fundamental del av vetenskapen (18). 

Arbetsterapi formas av individen som tar del av den. Personen, individuella mål och 

förutsättningar styr vilka åtgärder som implementeras för att skapa en meningsfull och 

fungerande vardag för individen (19). Arbetsterapi har fokus på person, miljö och aktivitet 

och åsyftar att aktivitetsutförande är följden av samspel mellan personella, miljömässiga och 

aktivitetsberoende faktorer (9). Personella faktorer innefattar erfarenheter, värderingar, 

intressen, färdigheter, sensomotoriska och kognitiva förmågor samt eventuella 

funktionsnedsättningar. De sociala, kulturella, fysiska, ekonomiska och politiska kontexter 

som på något sätt har inverkan på en aktivitet omfattas av den miljömässiga faktorn. 

Aktivitetsberoende faktorer avser de specifika uppgifter eller sysslor som personen utför och 
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målet med dem. Inom arbetsterapi uppmärksammas samtliga kringliggande faktorer vid 

bedömningen, behandlingen och utvärderingen vid återgång i arbete (9). 

 

Arbetsterapeuter har en central roll i rehabiliteringen och förebyggandet av arbetsrelaterade 

skador och besvär. Genom att inte endast se till de fysiska faktorerna i arbetsmiljön, utan även 

de mentala, sociala, kulturella och kognitiva aspekterna erhålls ett holistiskt förhållningssätt 

till klienten och dennes livssituation (5). Den förståelse för interaktion och samband mellan 

faktorerna som arbetsterapeuten besitter ger ett optimalt perspektiv för behandlingen av 

skador och besvär som uppkommer relaterade till arbetet och arbetsmiljön (5). I arbetet med 

klienter som är sjukskrivna eller har sjukfrånvaro från sina arbeten på grund av 

arbetssjukdomar, arbetsrelaterade skador eller muskuloskeletala besvär har arbetsterpeuten 

optimal kompetens (1). Arbetsterapeuten identifierar klienter inom området utifrån huruvida 

de klarar av de krav som arbetet medför. Om individen inte uppfyller kraven så kan 

arbetsterapeutiska bedömningar användas, vilket kan innebära utvärdering av funktionellt 

utförande samt individuella styrkor och hinder i förhållande till arbetsuppgifterna (1). De 

arbetsterapeutiska insatser som implementeras vid nedsatt arbetsförmåga kan innefatta 

arbetssimulation, som innebär att klienten övar på de grundläggande komponenterna som ett 

arbete kan medföra, ofta kombinationer av övningar för balans, styrka och rörlighet (1). En 

intervention som riktas än mer mot återgång till arbete är arbetshärdning, en multidisciplinär 

behandling med bland annat arbetsterapeut där klienten utför aktiviteter mer specifika för ett 

visst arbete (1). Arbetsterapeuten kan även ge rekommendationer, såsom anpassningar av 

arbetsuppgifter och antalet arbetstimmar, för att bibehålla den förbättrade arbetsförmågan som 

erhållits efter rehabilitering (1). 
 

I den arbetsterapeutiska modellen Model of Human Occupation (MOHO) är viljekraften, 

vanebildningen och utförandekapaciteten grundläggande för var individ (20). 

Arbetsterapeutens roll inom modellen är att identifiera dessa komponenter hos klienten för att 

möjliggöra ett klientcentrerat arbete (20). Individens beteende på arbetet och under aktiviteter 

styrs av interaktionen mellan miljö och personliga faktorer såsom vanor, viljekraft och 

utförandekapacitet (21). Vanor utspelar sig olika beroende på den miljömässiga kontexten, 

vilken påverkar individens utförande av rutiner och beteende inom de specifika 

sammanhangen. Viljekraften inbegriper bland annat uppfattningen av hur en aktivitet ska 

utföras och vilka aktiviteter som är meningsfulla att utföra. Erfarenheten och användningen av 

den fysiska och psykiska förmågan har inverkan på individens utförandekapacitet och kan ge 

en helhetsbild av individens beteende på arbetet (21).  
 

2.7 Arbetsterapeutiska interventioner vid muskuloskeletala besvär  
Den biomekaniska modellen inbegriper besvär relaterade till den muskuloskeletala 

kapaciteten vilken ligger till grund för utförande av aktiviteter i det dagliga livet (9). Modellen 

är utformad för personer med funktionsnedsättningar och besvär med ursprung i bland annat 

det muskuloskeletala systemet som upplever begränsningar inom fria rörelser, styrka och 

uthållighet (9). Baserat på den biomekaniska modellen implementeras interventioner vars 

fokus ligger på mötet mellan utförandet av aktivitet och rörelse. Interventionerna kan delas 

upp i tre grunder: återställa rörelsekapacitet, förebygga ytterligare åverkan och behålla 

befintlig rörelsekapacitet samt kompensera för begränsat rörelseomfång, uthållighet och 

styrka. De kompensatoriska interventionerna omfattar exempelvis anpassning av den fysiska 

miljön, utbyte av utrustning som ofta används på arbetet och förändringar inom 

genomförandet av uppgifter (9). 
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Vetenskapen om att anpassa förhållanden på arbetsplatsen och kraven som arbetet ställer 

utifrån individens nuvarande förmågor benämns som ergonomi (17). Det finns ett antal 

fördelar med ergonomiska interventioner som levereras av arbetsterapeuter på arbetsplatsen, 

bland andra minskad mängd arbetsrelaterade sjukdomar och skador, minskad frånvaro utan 

skäl och ökad produktivitet (17). 
 

Arbetsterapeutens roll vid ländryggssmärta är bland annat att utbilda klienten om ett säkert 

aktivitetsutförande och korrekt kroppsmekanik i syftet att främja ett aktivt deltagande i 

dagliga aktiviteter och uppgifter (16). Tidigare forskning visar att effektiva insatser mot 

ländryggssmärta innefattar förberedande åtgärder såsom värmekuddar och transkutan 

elektrisk nervstimulering, utbildande gruppsessioner och stretchövningar. Det huvudsakliga 

målet vid behandling av klienter med ländryggssmärta är en så tidseffektiv återgång till 

utförandet av dagliga aktiviteter och arbete som möjligt (16). Utbildningen som 

arbetsterapeuten ger består ofta av information om förståelse och hantering av 

ländryggssmärta tillsammans med metoder för att skydda och värna om ländryggen såsom 

ergonomi och strategier. Denna typ av utbildning har länge varit en del av den 

multidisciplinära rehabiliteringen av ländryggssmärta, vilken har visat en positiv effekt på 

smärta och aktivitetsutförande (16).  
 

Evidensbaserad omvårdnad inom arbetsterapi riktad mot arbetsrelaterade besvär kan vara svår 

att ta fram på grund av den unika klienten och besvärens komplexitet (6). Forskningen kring 

vilka arbetsterapeutiska interventioner som är effektiva i rehabiliteringen av arbetsrelaterade 

skador i övre extremitet och rygg framställs som bristfällig (22). Några av de behov av 

forskning som beskrivs är undersökning av effekterna genom förberedande tekniker som 

anpassning på arbetsplatsen (7), undersökning av vilken effekt arbetsterapeutiska tjänster på 

arbetsplatsen har på återgång till arbete och förebyggande av arbetsrelaterade 

muskuloskeletala besvär genom mätningar före, under och efter implementation av 

intervention (6). Åtskilliga studier belyser de många riskfaktorer för arbetsrelaterade skador 

som ett arbete inom byggnadsbranschen innefattar (3, 4, 14) men beskriver inga åtgärder för 

dem. Av denna orsak anser författarna det lämpligt att samla och undersöka vilka 

interventioner som förekommer vid arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär för 

yrkesgrupper med fysiskt påfrestande arbeten samt effekten av dem för att tillfoga 

kunskapsluckan som påträffats. Litteraturstudien utförs även i syfte att lyfta arbetsterapeutens 

roll i den multidisciplinära rehabiliteringen. 
 

Syfte  
Syftet med litteraturstudien är att undersöka vilka arbetsterapeutiska interventioner som 

tillämpas vid arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär hos personer med fysiskt påfrestande 

arbete samt effekten av dem. 
 

3. Metod 

3.1 Informationssökning 
Inkluderad forskning i litteraturstudien är fullständiga vetenskapliga primärstudier (23). 

Samtliga är relevanta för syftet och uppfyller kraven för peer review (24). Begränsningar var 

att studierna skulle vara publicerade mellan åren 2004 och 2019, peer reviewed och skrivna på 

engelska (24). Exklusionskriterier innefattade studiedesigner som systematiska översikter, 

litteraturstudier och studieprotokoll. Databaserna som användes var Cinahl Plus with Fulltext, 

MEDLINE och PubMed. Ämnesord söktes på förhand i Karolinska Institutets sökmotor för 

mesh-termer (25) eller direkt i databasen genom funktionen “Suggest Subject Terms” för 

Cinahl Plus. Datainsamlingen påbörjades genom pilotsökningar inom ämnet i relevanta 

https://www.zotero.org/google-docs/?WjGwlN
https://www.zotero.org/google-docs/?BxiuZn
https://www.zotero.org/google-docs/?PI7sjm
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databaser, genom att granska nyfunna artiklars nyckelord formades en kombination av ord till 

den systematiska sökningen.  
 

Sökordskombinationer som användes till den systematiska sökningen var Occupational 

Therapy som ämnesord OR Occupational Therap* AND Treatment Outcomes som ämnesord 

OR effectiveness AND Occupational Diseases som ämnesord OR Ergonomics som ämnesord 

OR Occupational injuries (Occupational-related injuries i Cinahl Plus) som ämnesord. De 

sökord som inte fanns som ämnesord i databaserna söktes som fritext. Då de flesta databaser 

inte inkluderar alla möjliga böjningar av ett sökord vid sökning så användes söktekniken 

trunkering på Occupational therap* för att optimera antalet träffar och för att inte förbise 

eventuellt passande studier. Genom att sätta en asterisk i anknytning till ordstammen söker 

databasen alla potentiella böjningsformer av ordet (24). Vid datasökning användes en boolesk 

sökteknik där den booleska termen AND användes för att kombinera de olika sökblocken. 

Respektive sökblock inbegriper de sökord som är synonymer eller har liknande innebörd vilka 

sätts samman med termen OR, vilket ger ett bredare resultat (24). Sökresultat för varje sökord 

och sökblock för respektive databas går att finna i sökmatrisen (bilaga 1) tillsammans med 

antal relevanta titlar, abstracts, dubbletter och studier som granskats i fulltext.  
 

3.2 Urval  
Sökningar utfördes i databaserna Cinahl Plus with Full Text, Medline och Pubmed. Med 

inklusionskriterierna peer review, publiceringsår 2004–2019 och tillgänglig med engelsk text 

återstod totalt 298 studier på samtliga databaser. Urvalsprocessen och exklusionskriterierna 

beskrivs närmare i flödesschemat (bilaga 2). Studiernas urvalsgrupper var av varierande 

storlekar, mellan 57 och 1114 personer. Deltagarna som medverkade i studierna bestod av 

anställda som var sjukskrivna på grund av arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär och 

individer som befann sig i riskzonen för arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär på grund av 

fysiskt påfrestande arbeten. Studierna pågick under allt mellan en dag och 4,5 år. 

 

Målet med de systematiska sökningarna var att finna minst 10 vetenskapliga artiklar som 

ansågs relevanta för ämnet. Sammanlagt framkom sju artiklar från de systematiska 

sökningarna, till följd av det otillräckliga antalet relevanta studier så utfördes även manuella 

sökningar. Det gjordes genom att söka i de utvalda artiklarnas referenslistor (26) efter 

ytterligare passande studier. Den manuella sökningen utgick från samma inklusions- och 

exklusionskriterier som den systematiska sökningen. Totalt tre relevanta artiklar hittades tack 

vare den manuella sökningen genom två separata studier, där externa artiklar inkluderades i 

litteraturstudien för att finna totalt tio primärstudier. 

 

3.3 Analys 
Inledningsvis lästes artiklarna i sin helhet flera gånger, diskussioner och anteckningar 

angående studiernas huvuddelar fördes för att skapa en överblick av materialet (23). 

Anteckningarna fördes in i en artikelmatris (bilaga 3) för att ge en sammanfattande överblick 

av informationen och underlätta en vidare analysprocess (23). Därefter utfördes en 

kvalitetsanalys av samtliga artiklar för att fastställa kvalitet och användbarhet. 

Kvalitetsanalysen utgick från kriterier för kvalitetsvärdering enligt Forsberg och Wengström 

(26). Samtliga studiers kvalitet analyserades utifrån en tabell med kvalitetsvärderingar för 

randomiserade kontrollerade studier, kvasi-experimentella studier och icke-experimentella 

studier där graderingen klassificerades 1) hög kvalitet, 2) medelkvalitet och 3) låg kvalitet. I 

tabellen nedan (tabell I) redovisas resultatet av kvalitetsanalysen för respektive studie som 

valts ut till resultatet där författare av studien, studiedesign och bevisvärde redovisas. 
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Tabell I. Kvalitetsanalys 

Referens Författare Studiedesign Kvalitetsvärdering 

27 Ahlstrand C, Ahlstrom L, Dellve L, Forsman 

M, Hagberg M, Jonsson A, Kadefors R, 

Lindegård A, Sandsjö L. 

RCT 1 

28 Anema JR, Knol DL, Lambeek LC, Loisel P, 

van Mechelen W. 

RCT 1 

29 Bernfort L, Ekberg K, Persson J, Wåhlin B, 

Öberg B. 

IE 2 

30 Brodzinski-Andreae B, Fisher TF, Zook S. IE 2 

31 Cheng AS, Hung LK. RCT 1 

32 Darragh AR, Harrison H, Kenny S. KE 2 

33 De Clerck M, Demeure I, Heyrman A, Kos D, 

Nijs J, Roussel N, Struyf F, Zinzen E. 

RCT 2 

34 Droeze EH, Jonsson H. IE 2 

35 Frings-Dresen MH, Slutier JK, van der Molen 

HF. 

KE 2 

36 Frings-Dresen MH, Slutier JK, van der Molen 

HF. 

IE 1 

RCT= Randomized controlled trial, KE=Kvasi-experimentell, IE=Icke-experimentell  

 

Utifrån studiernas sammanfattningar användes en induktiv ansats, vilket innebär att data 

analyseras utan förutsättningar (37) och centrala begrepp inom fenomenet sammanställs efter 

genomgång av samtligt material (38). Under och efter genomgång av materialet diskuterades 

likheter och skillnader mellan studierna vilket ledde fram till identifiering av tre kategorier 

utifrån syftet; Utbildande interventioner, Fysiska interventioner och Anpassning av 

arbetsplats och strategier. Kategorierna sammanställdes i en analysmatris (bilaga 4) vilken 

visar vilka artiklar som behandlar vilken intervention. Med stöd av analysmatrisen kunde 

materialet föras in under respektive lämplig kategori i resultatet. För att analysera effekten av 

interventionerna granskades artiklarnas resultat och diskussionsavsnitt angående vilken 

påverkan de haft på de deltagande. Effekterna kategoriserades utifrån vilken typ av 

intervention som implementerats och fördes sedan in under någon av kategorierna: 

Utbildande interventioner, Fysiska interventioner och Anpassning av arbetsplats och 

strategier i resultatet. 

 

Inom etik finns ett antal grundläggande begrepp vilka tillsammans skapar en utgångspunkt för 

ett väl genomfört forskningsprojekt (37). Samtyckeskravet är ett av dessa begrepp och 

innefattar att de medverkande själva ska ha rätten att bestämma över sitt deltagande i studien, 

vilket görs genom att lämna samtycke. Informationskravet innebär att deltagande i en studie 

ska tilldelas begriplig information angående studiens syfte, tillvägagångssätt, förväntad vinst 

av att utföra studien samt vad medverkan medför (37). Även risker för eventuellt obehag eller 

skada, att deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att behöva ge förklaring 

till varför ska ingå i informationen. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas 

personuppgifter ska vara sekretessbelagda, gällande både kodning och åtkomst (37). 

 

Samtliga av utvalda studier har genomfört noggranna etiska överväganden (26) och fem av 

studierna (27 – 30, 32) har fått tillstånd från en etisk kommitté. Två av studierna (27, 33) 

utfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationen utvecklad av The World Medical 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Brodzinski-Andreae%20B%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Fisher%20TF%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Zook%20S%22%7C%7Csl~~rl','');
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Association (WMA) (38, 39). Resterande studier tar upp den etiska aspekten i form av 

inhämtande av samtycke (27, 31, 32, 35), rätten att avbryta deltagande oavsett tidpunkt och 

orsak (34), information given innan studiens början (28, 36), beskriver hanteringen av 

personuppgifter (32, 34) samt tar upp vägningen mellan kunskaps- och skyddskravet (30, 31, 

34). 
 

4. Resultat  
Resultatet redovisas i tre kategorier: Utbildande interventioner, Fysiska interventioner samt 

Anpassning av arbetsplats och strategier där effekterna beskrivs under respektive 

interventionstyp. Litteraturstudien består av 10 studier (27 – 36) där samtliga har dragit 

paralleller till arbete eller arbetsplats. Samtliga studier förutom en (32) använder enkäter till 

utfallsmätningarna, antingen endast enkät eller i kombination med observation och intervju. 

 

Utbildande intervention 
Flera studier (30–33, 36) angav att de använt sig av utbildande interventioner med inriktning 

på riskfaktorer i arbetsmiljön, symtom på muskuloskeletala besvär, ergonomi och 

arbetsställningar. Däribland ergonomisk utbildning i grupp där arbetsterapeut undervisade om 

riskfaktorer för arbetsrelaterade besvär och associerade dem med arbetsuppgifter specifikt för 

arbetsplatsen (30). Utbildning bestod även av information om ett säkert arbetssätt och korrekt 

kroppshållning samt definitioner av arbetsrelaterade belastningsskador och besvär, därefter 

fördes diskussioner mellan arbetsterapeut och deltagare för att finna förebyggande strategier 

(30). Sittande och datorarbete, sovpositioner, hållning vid arbete och medvetenhet om 

hållning i hemmet diskuterades individuellt och i grupp som en del av en intervention (33). 

Andra utbildande interventioner innebar utdelning av en informationsbroschyr innehållande 

ergonomiska översikter, riskfaktorer för muskuloskeletala besvär (36), riskfaktorer på 

arbetsplatsen (obekväma ställningar, upprepade rörelser), symtom av förslitningsskador 

(smärta, obehag, trötthet) och riktlinjer för att förebygga skada (pauser, modifikation av 

miljön, arbetsställning) (32). I en studie användes sju bastekniker utformade för att avlasta 

den skadade axeln, riktlinjerna innebar; 1. Bär nära kroppen för att undvika långa sträckta 

rörelser i överarmen. 2. Stödja den vilade armen under lång sträckning av arbetande arm. 3. 

Flexibilitet framåt eller i sidled, i överkroppen för att minska sträckning av armarna. 4. Vrid i 

överkroppen för att involvera fler axelmuskler under sidorörelser. 5. Stötta upp med ena 

handen för att undvika trötthet vid arbete över huvudet. 6. Alternera armarna vid 

enarmsarbete där armen är utsträckt. 7. Hålla i lodräta handtag för att stabilisera axlarna 

vid förflyttning av tung last (31). 

 

Effekten av utbildande interventioner redovisades genom att 66,6% av deltagarna efter 

intervention i form av skadeförebyggande utbildning kunde identifiera minst tre riskfaktorer 

för muskuloskeletala besvär i arbetsmiljön, jämfört med cirka 57% innan intervention (30). 

Dock märktes ingen effekt angående uppfattningen om att belastningsskador orsakade av 

arbete kan förebyggas (30). Mätningar med ett index för självupplevd smärta och oförmåga i 

axlar, The shoulder pain and disability index (SPADI), innan och efter genomförd 

intervention visade att den arbetsplatsbaserade arbetshärdningen hade störst effekt med en 

genomsnittlig minskning på 20,55 SPADI-poäng, jämfört med den klinikbaserade 

arbetshärdningen som visade en minskning på 11,75 SPADI-poäng (31). Ett ergonomiskt 

arbetssätt och den ergonomiska säkerheten ökade på arbetsplatsen efter utdelning av 

informationsbroschyrer innehållande skadeförebyggande riktlinjer samt riskfaktorer och 

symtom för arbetsrelaterade förslitningsskador (32). Möten med ergonomisk utbildning 

tillsammans med arbetsterapeut, individuellt och i grupp, visade ingen effekt på varken 
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förekomsten av ländryggssmärta eller den generella hälsan (33). En regelbunden 

implementering av ergonomiska åtgärder i arbetet fullföljdes av en minoritet av deltagarna 

och incidensen av muskuloskeletala besvär gav ett delat resultat där ena gruppen upplevde en 

minskning av besvär medan den andra upplevde oförändrad eller ökad förekomst av besvär i 

ländrygg och/eller axlar (36). 

 

Fysisk intervention  
Några av studierna (27, 30, 31) hade fysiska moment som del av sina interventioner. De 

fysiska interventionerna innefattade program för stretchning, arbetssimulering och 

muskelträning. Arbetssimulering var en del av ett program med arbetsplatsbaserad 

arbetshärdning och övningarna innehöll aktiviteter ovanför huvudhöjd, manuell hantering av 

last, statiska positioner och repetitivt arbete (31). En annan fysisk intervention som 

implementerades var intensiv muskelträning med uppvärmning, stärkande och koordinerande 

övningar samt avslappning och andningsövningar (27). Som del av ett skadeförebyggande 

program på arbetsplatsen utfördes ett stretchprogram av deltagarna ledda av arbetsterapeut för 

att få chansen att medverka i och uppskatta vikten av stretchning under rasterna (30). 

 

Den intensiva muskelträningen redovisade minskad smärta vilket associerades med en förhöjd 

självupplevd och ledarobserverad arbetsförmåga samt en ökad arbetsgrad (27). En 

intervention som byggde på arbetsspecifika aktiviteter påverkade den beräknade återkomsten 

till arbetsplatsen där majoriteten av deltagarna återgick till sin gamla tjänst eller 

individanpassad tjänst efter intervention samtidigt som toleransen för arbete över huvudet 

ökade (31). En ökning av ett förebyggande tillvägagångssätt observerades då implementering 

av pauser för stretchning skedde i högre grad (30). 

 

Anpassning av arbetsplats och strategier  
En övervägande del av studierna (28–30, 32, 34, 35) beskrev interventioner som involverar 

anpassning av arbetsmiljö, arbetsuppgifter och/eller strategier. Anpassningar inom arbetsmiljö 

skedde genom modifiering av verktyg och arbetsstation baserat på ergonomiska principer (29, 

34) samt förändrad arbetshöjd (35). Även rådgivningssessioner och diskussion med 

arbetsterapeut om möjliga strategier och anpassningar för att förbättra arbetsplatsen (28, 30, 

32) presenterades som en del av interventionen. Arbetsuppgifter anpassades genom förändrat 

tillvägagångssätt att hantera tung last (35), och en förändring av anställningen i form av 

justering av antalet arbetstimmar (29). Strategierna omfattade medverkande ergonomi (28) 

och rekommendationer av ergonomiska strategier att använda sig av under arbetstid (28, 29). 

 

Effekten av anpassningar inom arbetsmiljö, arbetsuppgifter och beteendemässiga 

modifieringar redovisades genom att användbarheten av arbetsrelaterade interventioner 

upplevdes högre än medicinska interventioner bland deltagarna. Den självrapporterade 

arbetsförmågan var lägre inom klinikbaserad rehabilitering jämfört med arbetsrelaterad 

rehabilitering (29). Användningen av strategier indikerade en positiv effekt då de hade en 

fördelaktig påverkan för deltagarnas muskuloskeletala besvär samt bidrog till färre 

sjukskrivningsdagar och färre dagar fram till en stabil återgång till arbete (28). Kunskap om 

förebyggande strategier mot muskuloskeletala besvär i arbetsmiljön ökade signifikant efter 

intervention med rådgivning och diskussion om strategier med arbetsterapeut (30). 

Kombinationen av ergonomisk utbildning och träning visar på en positiv effekt för att främja 

https://www.zotero.org/google-docs/?G8ZtLb
https://www.zotero.org/google-docs/?d3DhcT
https://www.zotero.org/google-docs/?CsBjiG
https://www.zotero.org/google-docs/?28kIfh


 

10 

 

modifieringar på arbetsplatsen och beteendemässiga förändringar i form av kroppshållning 

vid arbete (32). Genom att implementera ergonomiska rekommendationer kunde ett tydligt 

samband ses med en minskning av besvär, tydligast effekt gav rekommendationerna för 

arbetshållning. Även kombinationer av rekommendationer bidrog till en minskning av 

muskuloskeletala besvär, som arbetshållning och anpassning av verktyg eller arbetshållning 

och reducerade arbetstimmar (34). Ett regelbundet användande av ergonomiska åtgärder 

associerades med en minskad risk för ihållande eller återkommande ländryggsbesvär. 

Frekvent implementering av ergonomiska åtgärder skulle förebygga ett av 38 fall av 

ländryggsbesvär bland byggnadsarbetare efter 4,5 år jämfört med avsaknad av ergonomiska 

åtgärder (35). 

 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
Utifrån syftet uppmärksammades tre typer av interventioner där likartade insatser samlades 

och beskrevs. Det som framkom av litteraturstudien var att majoriteten av de granskade 

arbetsterapeutiska interventionerna hade en positiv effekt på deltagarnas fysiska kapacitet, 

arbetsförmåga, återgång till arbete och/eller minskning av arbetsrelaterade muskuloskeletala 

besvär. 

 

Tidigare forskning föreslår att det finns flera riskfaktorer för arbetssjukdom i arbetsmiljön, 

bland andra tungt och påfrestande arbete och riskfyllda arbetsställningar (6). Artiklarna i 

litteraturstudien (27 - 36) behandlar arbetsterapeutiska interventioner i form av anpassning av 

den fysiska miljön, verktyg och redskap samt arbetsuppgifter. Miljö, verktyg och de krav som 

ställs i och med en anställning kan ha en stor inverkan på den anställdes motivation, utförande 

och organisering av en aktivitet (9), vilket visar betydelsen av arbetsterapeutens roll för 

arbetsförmågan vid arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär (5). Litteraturstudien påvisar att 

ett flertal av interventionerna i studien (30 – 32) utgår från den biomekaniska modellen då de 

har fokus på mötet mellan aktivitet och rörelse samt har avsikten att återställa, förebygga, 

behålla och/eller kompensera de fysiska besvär som deltagarna ådragit sig i samband med sina 

arbeten (9).  

 

Individens beteende på arbetet påverkas starkt av personliga faktorer och den kontext, eller 

sammanhang, som aktiviteter utspelar sig inom (20). De tre grundstenarna för mänsklig 

aktivitet inom MOHO innefattar bland annat rutiner och beteende kring vanor, inställningen 

till hur en aktivitet ska utföras inom viljekraft samt användandet och erfarenheten av den egna 

fysiska förmågan inom utförandekapacitet (20). Utförandet av vanor styrs av sammanhanget 

och miljön, exempelvis på arbetet där beteendet är en viktig del av den införlivade 

arbetsrollen (20) vilket kan sättas i förbindelse med de interventioner i resultatet som tar upp 

ergonomisk utbildning, strategier och anpassning av arbetsuppgifter (28 – 36). Individens 

viljekraft formas utifrån faktorer såsom värderingar, intressen och det personliga 

orsakssambandet som innefattar förmågor och effektivitet (20). Effekterna av de fysiska 

interventionerna i studien indikerar bland annat på en ökad självupplevd effektivitet i form av 

ökad arbetsförmåga (27, 31). Utförandekapaciteten påverkas av individens underliggande 

psykiska och fysiska förmågor. Vid förändring av utförandekapaciteten behövs oftast 

anpassningar inom både vanebildning och viljekraft för att uppnå en framgångsrik återgång 

till arbete (20). Fysiska interventioner indikerade en förbättrad fysisk förmåga, vilket 

framkom genom en generell ökning av arbetstimmar (27). Flera av artiklarna (27 – 34) tar upp 

kombinationer av interventioner, vilket visar på att det ofta krävs anpassningar inom samtliga 

ovannämnda områden för att skapa optimala förutsättningar för utförande (21).  
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Flera av studierna som framkom från de systematiska sökningarna (27 – 29, 33, 34) innehöll 

andra professionella interventioner än arbetsterapeutiska och effekterna av dem presenterades 

inte alltid separat. Således var det svårt att särskilja vilka specifika effekter som kommer från 

de arbetsterapeutiska insatserna, vilket kan skapa en bias angående vilken påverkan varje 

insats bidrar med i resultatet. Exempelvis kan det uppkomma otydlighet då fysiska 

interventioner, som stretchövningar, ska kopplas till arbetsterapi. Det vi har gjort är att se till 

målet med interventionerna och vem som har lett de fysiska övningarna. En av artiklarna 

behandlar stretchning och styrkeövningar ordinerade av ergonom med målet att öka 

arbetsförmågan och återgång till arbete (27). Författarna valde att behålla artikeln då målet 

med interventionerna bedömdes överensstämma med arbetsterapins riktlinjer och 

behandlingsmål, samt då ergonomi är vanligt förekommande inom arbetsterapeutens arbete 

(17). I samband med utbildning om ett korrekt arbetssätt fick deltagarna i en studie utföra 

stretchövningar ledda av arbetsterapeut för att erhålla en större förståelse den förebyggande 

betydelsen (30). Ett stretchprogram nämns som en del av den ergonomiska utbildningen som 

ges (31) vilket kan kopplas till arbetsterapeutens roll i det multidisciplinära teamet som 

arbetar förebyggande mot arbetsrelaterade besvär. 

 

Vid ländryggssmärta är det vanligt att arbetsterapeuten bland annat utbildar sina klienter om 

ett tryggt arbetssätt och ergonomi för att främja ett aktivt deltagande i dagliga uppgifter, som 

arbete. Även fysiska interventioner såsom stretchövningar och förberedande insatser är 

vanligt förekommande i arbetsterapeutens uppgifter vid ländryggssmärta (17). Två studier 

vars syfte är direkt kopplat till ländryggssmärta (28, 33) samt ytterligare två av studierna 

beskriver den effekt som ergonomisk utbildning och användandet av ergonomiska åtgärder 

har på ländryggssmärta (35, 36). Resultatet visar att vid konsekvent användning av sådana 

åtgärder minskar smärta och risk för ländryggsbesvär. Resultatet visar att vid konsekvent 

användning av sådana åtgärder minskar smärta och risk för ländryggsbesvär.  

 

Genom att utföra den här litteraturstudien har vi fått en sammanfattning av vilka 

interventioner som ofta implementeras av arbetsterapeuten vid arbetsrelaterade 

muskuloskeletala besvär och vilken effekt de har på de deltagandes arbetsförmåga, 

ergonomiska arbetssätt och identifieringen av riskfaktorer i arbetsmiljön. Den nya kunskapen 

som formats utifrån studien visar på de positiva effekterna som arbetsterapeutiska 

interventioner inom området för med sig och hjälper att understryka arbetsterapeutens viktiga 

roll i det multidisciplinära arbetet. 

 

En relevant faktor som kan bidra till försämrad arbetsmiljö och ökning av arbetsskador är 

stressig arbetsmiljö. Litteraturstudiens syfte fokuserade ej på stressaspekten men det är en 

relevant fråga i ett bredare sammanhang då det är en av de vanligaste orsakerna till upplevt 

obehag på arbetsplatsen (40). Under 2018 stod yrkesgruppen vård och omsorg för 

majoriteten, nära 27%, av alla anmälda arbetssjukdomar (2). Stress i form av tidsbrist kan 

ha en negativ inverkan på anställdas muskuloskeletala hälsa, då den anställde får ont om tid, 

skyndar sig och slarvar så ökar risken för belastningsskador (41). Arbetsmiljöverkets 

inspektioner angående arbetsmiljön på större byggföretag visade att ergonomiska principer 

inte används konsekvent och att kunskap om ergonomi och kroppsmekanik generellt saknas 

hos de anställda. Felaktiga arbetsställningar och lyfttekniker vid tunga lyft, som är ofta 

förekommande på byggarbetsplatsen, kan leda till ytterligare svårartade skador hos den 

anställde (41). 

https://www.zotero.org/google-docs/?TbYK6n
https://www.zotero.org/google-docs/?hv0HMI
https://www.zotero.org/google-docs/?xgtLbi
https://www.zotero.org/google-docs/?HypXF8
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5.2 Metoddiskussion 
Utifrån det valda syftet tillämpades metoden litteraturstudie då studiens intention är att 

undersöka vilka existerande arbetsterapeutiska interventioner som tillämpas för 

arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär hos personer med fysiskt påfrestande arbete samt 

effekten av dem. Beslutet att utföra en litteraturstudie grundades på målen med metoden, som 

riktas mot att undvika felaktiga slutsatser genom en partisk analysprocess eller snedvridning i 

urvalet av studier. Risken för vinkling av data minskar med denna typ av metod, fast än 

subjektivitet inte helt kan uteslutas (38). Litteraturstudier anses ligga till grund för 

evidensbaserad praxis på grund av den fördjupade undersökningen av forskningsevidens, 

varför denna ansats valdes. Studien går även att återskapa i högre grad än med andra metoder 

och utgår från en välgrundad process (38). 

 

Sökningar utfördes inledningsvis i databaserna Cinahl Plus with Fulltext, AMED, Pubmed, 

MEDLINE samt Scopus, avsaknaden av relevanta träffar uteslöt AMED och Scopus. För att 

få med samtliga relevanta artiklar involverades de tre databaserna Cinahl Plus with Fulltext, 

Pubmed och MEDLINE. Val av ordkombination till den systematiska sökningen var en 

utdragen process då det initiala syftet var alldeles för snävt tog det förhållandevis lång tid att 

söka och finna relevanta artiklar till resultatet. Syftet breddades och justerades i omgångar, till 

följd av de sparsamma träffresultaten vid pilotsökningarna krävdes även en justering av 

avgränsningarna. Tidsspannet för publicering av artiklarna utökades från 10 till 15 år vilket 

inte var en självklar justering då nyare forskning är att föredra (24). Till slut hittades en 

sökkombination som gav tillräckligt många relevanta träffar för att insamla ett 

tillfredsställande antal relevanta artiklar med hjälp av de externa artiklarna från manuella 

sökningar. Den systematiska sökningen i Pubmed resulterade initialt i ett brett träffresultat, 

varav samtliga titlar (n=261) lästes. Det omfattande träffresulatet kan bero på att för få 

begränsningar tillämpades i databasen, vilka endast täckte år för publicering och engelsk text 
då ett alternativ för peer review saknas bland avgränsningarna i databasen. Inom det första 

urvalet, baserat på titel, valdes 19 artiklar ut vilket tyder på att sökningen genererade ett stort 

antal irrelevanta sökträffar. Vad det kan bero på är osäkert men möjliga förklaringar är 

databasens omfång, då den innehåller över 30 miljoner skrifter, och att söksystemet i denna 

databas ter sig annorlunda gentemot databaserna tillhörande EBSCOhost. För att undvika det 

breda sökresultatet och framför allt för att inkludera endast artiklar som blivit peer reviewed, 

hade en annan databas kunnat användas eller endast Cinahl Plus with Fulltext och MEDLINE 

som erbjuder begränsningar för detta. Det är även möjligt att andra sökord och sökblock hade 

gett ett större antal relevanta träffar och förenklat arbetet med de systematiska sökningarna. 

 

Under genomförandet av datainsamlingen hade en noggrannare utformad tidsplan underlättat 

då litteratursökningen tog mycket mer tid än beräknat. En anledning kan vara att i 

planeringsfasens början var syftet väldigt smalt och efter ett antal justeringar utefter vad det 

fanns tidigare forskning om, formades det slutgiltiga syftet. Vid det här laget hade det gått 

lång tid, så efter kvalitetsgranskningen fick vi göra vårt bästa med de artiklar som valts ut. På 

grund av detta fick vi hålla till godo även med de studier som genomfört noggranna 

forskningsetiska överväganden.  
 
Studiens syfte var att undersöka de arbetsterapeutiska interventionerna samt dess effekt. En av 

artiklarna (36) var en uppföljande studie då den innehöll bedömning av effekten av 

interventionen som varit i samband med utdelning av information kring ergonomi, i övrigt 

innehöll samtliga artiklar bedömning, intervention och effekt av interventionen. Den utförda 

kvalitetsanalysen utgick från en bedömningstabell vilken radar upp kriterier för 
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kvalitetsvärderingarna 1) hög, 2) medel och 3) låg kvalitet (26). Tabellen innefattar kriterier 

för studiedesignerna randomiserad kontrollerad studie, kvasi-experimentell studie och icke-

experimentell studie. 
 

Majoriteten av studierna (27 - 29, 33 – 36) är genomförda i europeiska länder som är 

medlemmar i Europeiska unionen (EU) (42). Detta kan underlätta generaliserbarheten av 

resultaten till andra EU-länder med liknande samhällsstrukturer då unionen tagit fram en 

strategi där ett folkhälsoprogram kombinerats med ett konsumentpolitiskt program med målet 

att förbättra hälsopolitiken (43). Resterande studier är utförda i USA (30, 32) och Kina (31) 

vilka idag betraktas som stormakter med republikt respektive folkrepublikt statsskick (44, 45). 

Det internationella perspektivet tillsammans med kulturella skillnader mellan USA och Kina 

kan påverka de riktlinjer, normer och lagar som styr vård och omsorg och därmed försvåra 

generaliserbarheten av studierna till det svenska samhället. 

 

Att finna och formulera kategorier utifrån arbetets syfte gick relativt lätt då det i studierna inte 

framkommer en stor variation av implementerade interventioner. Genom att först 

sammanfatta förekommande interventioner med gemensamma centrala begrepp så gick det 

smidigt att se likheter och skillnader vilket underlättade arbetet med kategorierna. En annan 

analytisk ansats hade kunnat användas, exempelvis en deduktiv, vilket hade påverkat 

resultatet och dess struktur. Studierna går att jämföra då samtliga använder en kvantitativ 

undersökningsmetod. Dock varierar storlek av studierna från mindre studier med 57 deltagare 

till mer omfattande studier med tusentals deltagare. Även perioden under vilken studien 

utfördes har stor variation, varav en antog en retrospektiv ansats. På grund av det försvåras 

jämförandet av studierna, speciellt avseende den observerade effekten av interventionerna. 

 

Förslag till vidare forskning  
Interventionerna sammanställdes för att skapa en bild av den befintliga forskningen inom 

problemområdet och för att ge en överblick inför framtida studier angående vad som är 

beprövat och vad som saknas för att uppnå en förbättrad arbetshälsa avseende 

muskuloskeletala besvär. Författarna ser en relevans i att utföra empiriska studier inom 

problemområdet, förslagsvis en kvalitativ studie då samtliga av litteraturstudiens studier har 

en kvantitativ ansats. Ett exempel är en forskningsstudie där arbetsterapeut, eventuellt 

tillsammans med fysioterapeut, guidar de yrkesverksamma att själva komma fram till 

strategier och anpassningar för att skapa ett klientcentrerat och individanpassat 

tillvägagångssätt för att deltagarna ska uppleva ett tillfredsställt utförande av sina 

arbetsuppgifter. Ett annat förslag är att utföra systematiska litteraturstudier för att få ett 

bredare och mer pålitligt resultat som kan ligga som grund för evidensbaserad praxis, då 

denna typ av litteraturstudie har som mål att innefatta och sammanställa alla befintliga 

vetenskapliga primärstudier inom området (38). Även en litteraturstudie som innefattar 

studier med högsta möjliga bevisvärde, exempelvis genom att innehålla en övervägande del 

eller endast RCT-studier, är önskvärt då inkluderade studier i denna litteraturstudie håller 

varierande hög- och medelkvalitet.  

 

Slutsats 
Litteraturstudien redovisar några av de befintliga arbetsterapeutiska insatserna tillgängliga vid 

arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär och effekterna av dem. Studien genomfördes i syftet 

att undersöka vilka arbetsterapeutiska interventioner som tillämpas för arbetsrelaterade 

muskuloskeletala besvär och vilka effekter de medför. Resultatet visar att arbetsterapeuten 

kan verka genom en mängd olika medel vid arbetsrelaterade besvär, antingen individuellt eller 

i multidisciplinära team. Effekterna av de beskrivna interventionerna är övervägande 

https://www.zotero.org/google-docs/?QXgVNe
https://www.zotero.org/google-docs/?fBizMB
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gynnsamma för deltagarna i studierna genom ökad arbetsförmåga, minskade muskuloskeletala 

besvär, återgång till arbete och fysisk kapacitet. Sambandet mellan interventionerna och de 

positiva effekterna hjälper att stärka den evidensbaserade omvårdnaden inom arbetsterapi och 

kan bidra till en vidare utveckling av kliniska riktlinjer (26). Studien bekräftar den befintliga 

kunskapen avseende effekten av arbetsterapeutiska förebyggande insatser, som anpassningar i 

arbetsmiljön (7), mot arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär samt effekten på återgång till 

arbete (6). 
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Bilaga 1. Sökmatris (enligt sökning utförd 20191111) 

Nr Sökord Antal 

träffar 

Cinahl 

Plus 

Antal 

träffar 

MEDLINE 

Antal 

träffar 

PubMed 

Urval 

1 Titel 

Urval 2 

Abstract 

Urval 3 

Dubbletter 

bort  

Urval 4 

Fulltext 

1 Occupational 

therapy (MH) 

19 237 12 842 12 856     

2 ”Occupational 

therap*” 

(fritext) 

39 923 30 375 30 749     

3 Ergonomics 

(MH) 

7 332 11 144 55 343     

4 Occupational 

Diseases 

(MH) 

9 397 82 413 129 122     

5 Occupational-

related 

injuries/Occup

ational injuries 

(MH) 

9 465 2 565 2 570     

6 Treatment 

Outcomes 

(MH)/Treatme

nt Outcome 

(MH) 

306 908 931 377 1 007 157     

7 Effectiveness 

(fritext) 

134 212 433 030 9 055 581     

8 S1 OR S2 39 923 30 375 30 749     

9 S3 OR S4 OR 

S5 

24 163 93 685 183 721     

10 S6 OR S7 418 782 1 306 878 9 535 918     

11 S8 AND S9 

AND S10 

37 76 367     

12 Cinahl Plus 

Limit Peer 

reviewed, 

engelska, 

2004–2019 

27   6  3 3 2 

13 Medline  

Limit Peer 

reviewed, 

engelska, 

2004–2019 

 10  5 3 3 1 

14 PubMed 

Limit 

engelska, 

2004–2019  

  261  19 5 4 4 
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Bilaga 2. Flödesschema för urval  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Antal träffar i tre databaser 
(n=298) efter limits peer 

reviewed, år och engelskt text

Exkluderade utifrån titel (n=268)

- Irrelevant studiedesign 
(litteraturstudie, studieprotokoll, 
pilotstudie)

- Fokus på psykiska aspekter

- Dubblett

Abstract (n=30)

Exkluderade utifrån abstract (n=19)

- Saknar arbetsterapeutiskt 
perspektiv

- Irrelevant population

- Litteraturstudier

Fulltext (n=11)

Exkluderade utifrån fulltext (n=4)

- Saknar intervention

- Saknar beskrivning av intervention

- Studieprotokoll

Manuell sökning 
(n=3)

Artiklar från systematisk 
sökning (n=7)

Totalt antal artiklar (n=10)
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Bilaga 3. Artikelmatris (Artiklar markerade med asterisk (*) är hämtade genom manuell 

sökning) 

Nr Titel Författare, år, 

land 

Syfte Metod Resultat 

1 Myofeedback training 

and intensive 

muscular strength 

training to decrease 

pain and improve 

work ability among 

female workers on 

long-term sick leave 

with neck pain: a 

randomized controlled 

trial. (27) 

Ahlstrand C, 

Ahlstrom L, 

Dellve L, 

Forsman M, 

Hagberg M, 

Jonsson A, 

Kadefors R, 

Lindegård A, 

Sandsjö L. 

Sverige, 2011. 

Undersöka om 

rehabiliteringen av 

kvinnliga arbetare inom 

mänsklig service på 

långtidssjukskrivning 

med kronisk 

nacksmärta kan främjas 

av interventioner mot 

förändrad aktivitet i 

trapeziusmuskeln.  

En RCT-studie med två 

interventionsgrupper; 

myofeedback eller 

träning för 

muskelstyrka i 

hemmiljö på en månad 

vardera. 

Kontrollgruppen 

utförde ingen träning 

eller övningar. 

Mätningar gjordes vid 

baslinje, omedelbart 

efter intervention och 

tre månader efter 

baslinjemätning. 

Över tid minskade smärtan 

för båda 

interventionsgrupperna 

jämfört med 

kontrollgruppen.  

2 Randomised 

controlled trial of 

integrated care to 

reduce disability from 

chronic low back pain 

in working and 

private life. (28)* 

Anema JR, 

Knol DL, 

Lambeek LC, 

Loisel P, van 

Mechelen W. 

Nederländerna, 

2010. 

Utvärdera effektiviteten 

av ett integrerat 

omvårdnadsprogram 

som kombinerar en 

patientinriktad och en 

arbetsplatsinriktad 

intervention, för 

patienter med kronisk 

ländryggssmärta. 

En populationsbaserad 

RCT med deltagare 

med ländryggssmärta. 

Integrerad vård 

levererades av 

multidisciplinärt team 

med bl.a. 

arbetsterapeut. 

Kontrollgruppen fick 

vanlig vård. Den 

integrerade vården 

innebar interventioner 

på arbetsplatsen som 

bygger på 

medverkande ergonomi 

och graderat 

aktivitetsprogram.  

I gruppen med integrerad 

vård var medianen för 

stabil återgång till arbete 

88 dagar jämfört med 208 

dagar för gruppen med 

vanlig vård. Integrerad 

vård var effektiv på 

återgång till arbete. 

Förbättring av smärta 

mellan grupperna visade 

ingen signifikant skillnad. 

3 Evaluation of self-

reported work ability 

and usefulness of 

interventions among 

sick-listed patients. 

(29) 

Bernfort L, 

Ekberg K, 

Persson J, 

Wåhlin B, 

Öberg B. 

Sverige, 2013. 

Beskriva vilka typer av 

interventioner som 

erbjuds för att 

undersöka förhållandet 

mellan typ av 

intervention, 

patientrapporterad 

användbarhet och 

effekten på 

självrapporterad 

arbetsförmåga i en 

grupp av sjukskrivna 

patienter med 

muskuloskeletala eller 

mentala besvär. 

En prospektiv 

kohortstudie. 

Rehabiliterande 

interventionsmetoder 

innefattande bl.a.: 

ergonomi/aktiviteter i 

dagliga livet. 

Arbetsrelaterade 

interventioner innehöll 

bl.a.: anpassning av 

arbetsmiljö/uppgifter, 

ergonomi och ändrade 

arbetstimmar.  

Träningsterapi var 

vanligare bland deltagare 

med muskuloskeletala 

besvär. De mest prevalenta 

arbetsplatsinterventionerna 

var anpassning av 

arbetsuppgifter eller 

arbetsmiljön. För deltagare 

med muskuloskeletala 

besvär hittades ingen 

signifikant skillnad i 

förbättrad arbetsförmåga 

mellan interventionerna. 

4 Effectiveness of work 

injury prevention 

Brodzinski-

Andreae B, 

Utvärdera förändringar 

av handledares och 

Icke-experimentell 

retrospektiv design. 

En statistisk signifikans 

fanns inom uppfattningen 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Brodzinski-Andreae%20B%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Brodzinski-Andreae%20B%22%7C%7Csl~~rl','');
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education and safety 

training by an 

occupational therapist. 

(30) 

Fisher TF, Zook 

S. USA, 2009. 

anställdas uppfattningar 

om deras kunskaper 

angående arbetsskador 

efter förebyggande 

utbildning genom 

arbetsterapeut.  

Ergonomisk träning 45 

respektive 90 minuter 

med arbetsterapeut 

innehållande utbildning 

om bl.a. riskfaktorer, 

säkerhet och 

förebyggande strategier 

samt stretchövningar.  

av den egna kunskapen om 

skadeförebyggande, 

igenkännandet av 

riskfaktorer, ökad 

bekvämlighet som 

instruerande inför 

medarbetare om 

skadeförebyggande samt 

ökad kunskap om 

huruvida arbetsrelaterade 

belastningsskador kan 

förebyggas.  

5 Randomized 

controlled trial of 

workplace-based 

rehabilitation for 

work-related rotator 

cuff disorder. (31) 

Cheng AS, 

Hung LK. Kina, 

2007. 

Undersöka vilken effekt 

ett arbetsplatsbaserat 

arbetshärdningsprogram 

har på processen för 

återgång till arbete vid 

arbetsrelaterade besvär i 

rotatorkuffen.  

En RCT-studie. 

Arbetsplatsbaserad 

arbetshärdning (WWH) 

genom 

träningsprogram som 

innehöll bl.a. 

ergonomisk utbildning, 

stretchövningar och 

jobbspecifika 

aktiviteter. 

Kontrollgruppen 

erbjöds traditionell 

klinikbaserad 

arbetshärdning (CWH). 

Efter 4 veckor syntes en 

högre nivå av återgång till 

arbete i gruppen med 

WWH jämfört med 

gruppen med CWH. En 

signifikant skillnad fanns 

även inom minskade 

självrapporterade 

axelbesvär och funktionell 

arbetsförmåga i gruppen 

med WWH. 

6 Effect of an 

ergonomics 

intervention on 

workstations of 

microscope workers. 

(32) 

Darragh AR, 

Harrison H, 

Kenny S. USA, 

2008. 

Utvärdera effekten av 

en arbetsterapeutisk 

ergonomisk 

intervention på 

arbetsplatsdesign och 

kroppshållning bland de 

som arbetar med 

mikroskop vid en 

fiberoptisk facilitet. 

Kvasi-experimentell 

design. Ergonomisk 

utbildning och träning 

genom arbetsterapeut. 

Utbildning via 

informationsbroschyrer 

med översikt av 

ergonomin och mål 

med den. 1 timmes 

träning med frågestund 

och session med 

anpassning av 

arbetsplatsen. 

Deltagarna i det 

ergonomiska programmet 

demonstrerade förbättrad 

arbetsplatsdesign och 

kroppshållning jämfört 

med både kontrollgruppen 

och gruppen som endast 

fått utbildning. Även 

endast utbildning-gruppen 

demonstrerade förbättrad 

kroppshållning och 

arbetsplatsdesign jämfört 

med kontrollgruppen. 

7 Effect of a 

multidisciplinary 

program for the 

prevention of low 

back pain in hospital 

employees: a 

randomized controlled 

trial. (33) 

De Clerck M, 

Demeure I, 

Heyrman A, 

Kos D, Nijs J, 

Roussel N, 

Struyf F, 

Zinzen E. 

Belgien, 2014. 

Utvärdera effekten av 

ett multidisciplinärt 

förebyggande program 

för ländryggssmärta 

med fokus på en 

klientcentrerad strategi 

för andra arbetande som 

ligger i riskzonen för 

ländryggssmärta. 

En RCT-studie. 

Ergonomiska sessioner 

med arbetsterapeut 

individuellt och i 

grupp. Sittande och 

datorarbete, 

sovpositioner, hållning 

vid arbete och 

medvetenhet om 

hållning i hemmet 

diskuterades vid 

sessionerna. 

Kontrollgruppen ingen 

intervention. 

En signifikant förbättring 

sågs för passiv coping 

efter 6 månaders 

uppföljning. Ingen 

signifikant skillnad 

observerades mellan 

grupperna i primär eller 

andra sekundära 

utfallsmätningar. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Fisher%20TF%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Zook%20S%22%7C%7Csl~~rl','');
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8 Evaluation of 

ergonomic 

interventions to 

reduce 

musculoskeletal 

disorders of dentists 

in the Netherlands. 

(34) 

Droeze EH, 

Jonsson H. 

Nederländerna, 

2005. 

Förbättra förebyggande 

metoder genom att 

utvärdera ett sekundärt 

förebyggande program 

från tandläkarnas 

perspektiv: Undersöka 

tandläkarnas förmåga 

att implementera 

rekommendationerna, 

identifiera hinder och 

främjande faktorer för 

implementation, 

fastställa om 

implementation av 

rekommendationerna 

leder till en upplevd 

minskning av deras 

muskuloskeletala 

besvär. 

Enkätundersökning 

med 57 tandläkare. 

Sekundärt 

förebyggande program 

innefattande 

bedömning och 

ergonomisk 

intervention på 

arbetsplatsen under 

totalt 2 timmar. 

Bedömning: 

observation och 

intervju. Ergonomisk 

intervention: 

anpassning av 

uppgifter, verktyg och 

arbetsstation baserat på 

ergonomiska principer.  

Tandläkarna såg ett starkt 

samband mellan 

implementation av 

rekommendationer och 

minskning av 

muskuloskeletala besvär. 

72% av deltagarna 

upplevde minskning av 

eller helt befriade från sina 

främsta besvär. 

9 The Longitudinal 

Relationship Between 

the Use of Ergonomic 

Measures and the 

Incidence of Low 

Back Complaints. 

(35)* 

Frings-Dresen 

MH, Sluiter JK, 

van der Molen 

HF. 

Nederländerna, 

2010. 

Utvärdera den primära 

förebyggande effekten 

av användandet av 

ergonomiska åtgärder 

för besvär i ländryggen 

bland 

byggnadsarbetare. 

Bedömning vid 

baslinje och efter 4,5 år 

genom att skicka ut 

enkäter. Ergonomiska 

åtgärder för snickare, 

murare och stenläggare 

som innefattar 

anpassning av 

arbetsuppgifter och 

arbetsmiljö.  

Totalt 12,4% av 

byggnadsarbetarna 

rapporterade regelbunden 

användning av 

ergonomiska åtgärder vid 

baslinje och uppföljning. 

Incidensen av 

ländryggsbesvär efter 4,5 

år var 17,3%. Frekvent 

användning av 

ergonomiska åtgärder 

associerades med en 15% 

minskad risk av 

rapporterade 

ländryggsbesvär bland 

byggnadsarbetare. 

10 The use of ergonomic 

measures and 

musculoskeletal 

complaints among 

carpenters and pavers 

in a 4.5-year follow-

up study. (36)* 

Frings-Dresen 

MH, Sluiter JK, 

van der Molen 

HF. 

Nederländerna, 

2009. 

Utvärdera sambandet 

mellan användandet av 

ergonomiska åtgärder 

och muskuloskeletala 

klagomål bland 

byggnadsarbetare under 

en 

informationskampanj 

på sektornivå. 

Uppföljningsstudie 

med 469 snickare och 

202 stenläggare. En 

informationskampanj 

där informationsblad 

om riskfaktorer för 

muskuloskeletala 

besvär och 

ergonomiska åtgärder 

skickades till bygg- och 

stenläggarföretag.  

Trots en övergripande 

informationskampanj var 

användandet av 

ergonomiska åtgärder 

fortsatt lågt efter en 4,5 års 

period. Regelbundet 

användande av 

ergonomiska åtgärder 

associerades med en lägre 

risk för ländryggssmärta 

eller axelbesvär.  
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Bilaga 4. Analysmatris 
Interventionstyp Artikelreferens 

Utbildande 30, 31, 32, 33, 36 

Fysisk 27, 30, 31 

Anpassning 28, 29, 30, 32, 34, 35 

 

 


