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Sammanfattning  

Bakgrund: Vård- och omsorgspersonal som arbetar på gruppbostäder utför en mängd sysslor 

bl.a. hushållssysslor som städ, tvätt och matlagning. Dessa kan vara belastande vid frekvent 

och ogynnsamt utförande om personalen exempelvis saknar tid eller kunskaper/färdigheter 

om skonsam arbetsteknik. Syftet med studien var att kartlägga vårdpersonalens (inom LSS) 

erfarenheter av städ, tvätt och matlagning i klientens bostad utifrån skonsam arbetsteknik. 

Syftet var även att kartlägga personalens uppfattningar kring utbildning i skonsam 

arbetsteknik gällande städ/tvätt/matlagning. Metod: En enkätstudie utförs för att ge svar på 

syfte och frågeställningar. Åtta gruppbostäder i Örebro kommun väljs att delta i studien där 

46 av 58 personer besvarar enkäterna. Enkäten bearbetas och analyseras med hjälp av 

deskriptiv statistik. Huvudsakligt resultat: Städning uppfattas både som tyngst och mest 

fysiskt belastande. 23 personer uppfattar fysiska besvär i större utsträckning eller alltid i 

utförande av städ samt hela 59 % relaterar sina besvär till aktivitetsutförandet i samma 

utsträckning. Majoriteten anser att de är medvetna om sina arbetsrörelser och 

arbetsställningar, samt anser sig ha goda kunskaper/färdigheter i skonsam arbetsteknik vid 

utförande av städ, tvätt och matlagning. Skonsam arbetsteknik undviks framförallt p.g.a. 

tidsbrist. Hinder i miljön anser flera förekommer som påverkar arbetstekniken negativt, 

exempelvis trånga utrymmen. Psykisk belastning uppfattas överlag mest vid tidspress. 

Konklusion: Resultatet visar att de flesta personal har goda kunskaper/färdigheter i skonsam 

arbetsteknik, ändå uppfattar majoriteten fysiska besvär i samband med städ, samt kan relatera 

dem till utförandet.     
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Genom yrkeserfarenhet och samtal med vård- och omsorgspersonal på Verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU), upplevs brist på kunskaper och färdigheter i skonsam arbetsteknik vid olika 

aktivitetsutföranden. Det framkommer även att personal har problem med besvär från 

rörelseorganen (t.ex. ont i rygg/axlar/nacke/händer), som kan orsakas av belastningsfaktorer.  

1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

Vård- och omsorgspersonal som arbetar på gruppbostäder utför en mängd sysslor. Förutom 

hjälp med personlig omvårdnad (t.ex. hygien och förflyttning) som görs för personerna med 

funktionsnedsättning, utför personalen även sysslor som städ, tvätt och matlagning. [1] Dessa 

kan vara slitsamma vid frekvent och ogynnsamt utförande [2-8]. Hur personalen på bästa sätt 

kan medverka vid förflyttning i samband med personlig vård finns utarbetade program och 

tekniker för [9-11]. Det står mest i fokus när vårdpersonalens uppgifter
1
 beskrivs. 

Socialstyrelsen [1] anser att det är viktigt att vård- och omsorgspersonal som arbetar på 

gruppbostad har kunskaper och färdigheter i hur hushållsarbetsuppgifter utförs på ett 

skonsamt sätt. Vård- och omsorgspersonal har ett arbete som utförs i påfrestande 

arbetsställningar samt även vid vissa tillfällen i trånga utrymmen och som ofta uppfattas som 

fysiskt tungt [12]. Att arbeta hemma hos andra personer innebär att arbeta i mycket olika 

utformade miljöer. Den tillgängliga utrustningen som dammsugare och moppar ser ofta olika 

ut hos olika personer. Dessa olika förhållanden innebär att personalen måste ha förmåga att 

hela tiden anpassa sitt sätt att arbeta på. Det ställer bl.a. större krav på kunskaper om 

skonsamt arbetssätt. [13] Även genomförandet av uppgiften (t.ex. dammsugning) och 

bostadens utformning (t.ex. övermöblerad bostad) får stor betydelse för hur slitsamt arbetet 

blir och hur kroppen belastas [3,14].  

 

Skonsamt arbetssätt handlar om kroppens rörelser och vilka arbetsställningar som används för 

att minska fysisk belastning i utförande av olika sysslor, exempelvis städ, tvätt och 

matlagning. Vidare talar skonsam arbetsteknik om vilken fysisk kraft och vilka tekniker vid 

förflyttning av föremål som är lämpligast att användas vid utförande av sysslorna. Det talar 

om hur psykisk belastning såsom ensamarbete, tidspress, bristfälligt socialt stöd och 

handlingsutrymme, samt obalans mellan uppgift och vila kan medverka till belastningsbesvär. 

Även om hur miljön dvs. lokaler och arbetsutrustning/verktyg kan anpassas utifrån behov. [2-

3,5,15] Enligt Carlsson och Engkvist [16] är det viktigt att skonsam arbetsteknik är en naturlig 

del av personalens rörelsemönster.  

1.2 Skonsam arbetsteknik 
Skonsam arbetsteknik är ett begrepp som förekommer både hos Arbetsmiljöverket [3], 

Prevent [17], Vårdhandboken [18] och Karolinska institutets folkhälsoakademi [19]. Någon 

exakt definition eller metod som beskriver skonsam arbetsteknik hittas inte, därför 

sammanförs olika begrepp till en egen definition och beskrivning av begreppet. Begreppet 

skonsamt arbetssätt innefattar olika problem och tillvägagångssätt för att minska belastningen 

i utförande av olika uppgifter [17-19]. Skonsam arbetsteknik i denna studie handlar om 

personers rörelser, arbetsställningar och fysiska belastning i genomförande av olika uppgifter 

(t.ex. städ). Den beskriver hur en person på bästa sättet använder fysisk kraft och förflyttar 

föremål genom att lyfta och sätta ned (t.ex. tunga grytor), skjuta (t.ex. tunga möbler), bära 

(t.ex. stora och otympliga mattor), och hålla föremål (t.ex. en stekpanna). Det innefattar även 

hur psykisk belastning (ensamarbete, tidspress, bristfälligt socialt stöd och 

                                                 
1
 Likhetstecken mellan aktivitet och uppgift (arbetsuppgift) görs i studien.  
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handlingsutrymme) och balans mellan uppgift och vila påverkar kroppens hälsa i 

rörelseorganen, exempelvis värk i leder och muskler. Utformning av miljön dvs. lokaler och 

arbetsutrustning/verktyg har även det en stor betydelse vid skonsam arbetsteknik. [2-3,5,15, 

17-19] Studiens definition av skonsam arbetsteknik: skonsamt arbetssätt som beskriver 

personers rörelser, arbetsställningar, fysiska belastning, fysiska kraft och förflyttning av 

föremål, psykiska belastning (ensamarbete, tidspress, bristfälligt socialt stöd och 

handlingsutrymme) och balans i arbetet, utformning av miljön (lokaler och arbetsutrustning). 

  

1.2.1 Arbetsrörelser och arbetsställningar  

Många rörelser och arbetsställningar kan utföras utan större problem, men för att inte riskera 

att förlora kontrollen på kroppen vid utförande av olika uppgifter, är det viktigt att personalen 

i förväg planerar utförande på lämpligast sätt. Att exempelvis utföra en plötslig och olämplig 

rörelse kan orsaka ryggskott. Hur skonsam en arbetsuppgift blir är förutom hur rörelserna sker 

beroende av personens kroppsställning, kroppsstorlek, arbetslokalernas och 

arbetsutrustningens utformning. [2-3] Det kan vara svårare att arbeta på ett avlastande sätt om 

exempelvis en kortare person viker tvätt vid en hög arbetsbänk, eller en kraftigare person 

städar med en inte anpassningsbar mopp i en övermöblerad lägenhet. En väl utformad 

arbetsplats eller arbetsuppgift möjliggör bl.a. att arbete till största del utförs med sänkta axlar, 

nära kroppen, med rak rygg, samt en arbetshöjd i höjd med armbågen [2-3]. Arbetshöjden 

anpassas även utifrån typ av uppgift [3]. Exempelvis kan bunken ställas i diskhon vid ”vispa 

grädde”, för att möjliggöra arbete nära kroppen, med sänkta axlar, vilket är skonsamt för 

ryggkotor, nacke och axlar. Vid tvätt kan ryggen belastas om personalen exempelvis böjer 

ryggen under en längre tid, det är därför viktigt att använda en gynnsam arbetsställning. Vid 

handtvätt är det bäst att tvätta kläder stående där baljan exempelvis står på ett arbetsbord som 

går att justera efter personalens längd. [4]  

1.2.2 Fysisk belastning, fysisk kraft och förflyttning av föremål 

I vissa arbetsuppgifter behöver personalen använda fysisk kraft, utan att syftet är att flytta 

föremål, exempelvis användning av arbetsutrustning, såsom dammsugare. En gynnsam fysisk 

belastning är individuell och fodrar balans mellan uppgift och vila, regelbunden variation, 

samt en tidsbegränsning. Personalens belastning i genomförande av olika uppgifter beror även 

på hur ofta, hur mycket och hur länge de utförs. [2-3] Belastningsbesvär hos städare utvecklas 

gradvis under flera år och är svåra att koppla till arbetet. Det börjar med att personen ofta har 

ont efter arbetet, värk och besvär med smärta blir sedan värre och påverkar slutligen utförande 

av uppgifter. [6] Beroende på hur ofta vård- och omsorgspersonalen städar i det dagliga 

arbetet, kan belastningsbesvär även omfatta personalen i denna studie. Personal som städar 

utför långvariga repetitiva arbetsuppgifter som exempelvis damning, avtorkning av 

väggar/dörrar och moppning, vilka ses som risker för belastningsbesvär i skuldror, axlar och 

armar [7]. Handbok för miljöanpassad städning i sjukvården [5] beskriver att vid vissa 

arbetsställningar i städarbete är det kroppsdelarnas tyngd som innebär belastningen, t.ex. 

genom att böja sig framåt och plocka upp föremål från golvet, eller sträcka sig och rengöra 

något. Skonsam arbetsteknik beskriver även hur en person på bäst sätt lyfter och sätter ned 

(t.ex. tunga grytor), skjuter (t.ex. tunga möbler), bär (t.ex. stora och otympliga mattor), samt 

håller föremål (t.ex. en stekpanna) [3]. Personer som utför matlagning ofta kan få besvär i 

muskler och leder bl.a. av att lyfta och bära exempelvis potatissäckar [8]. Det kan resultera i 

överbelastning av ländrygg, skuldror, knän och armar här kan ett rullbord underlätta uppgiften 

[3,8]. Risken ökar i kombination med ogynnsam arbetsställning. Styrka och kondition är 

därför viktigt för att minska riskerna för överbelastning, men det innebär inte att de försvinner 

helt. [3,15] Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) [20] är fysisk träning 

mest effektivt vid förebyggande av ryggsmärtor.  

http://www.skolmatensvanner.se/verktygslada_2.php#9


6 

 

1.2.3 Psykisk belastning och balans mellan uppgift och vil a  

Psykisk belastning kan uppstå som ett resultat av ensamarbete, tidspress, bristfälligt socialt 

stöd och handlingsutrymme. Det kan medverka till belastningsbesvär och förstärka effekten 

av fysisk belastning genom t.ex. orsakade muskelspänningar. [3,21-22] Med ensamarbete 

menas att utföra en arbetsuppgift utan hjälp av andra. Tidspress innebär att behöva hinna 

utföra flera uppgifter under tidsbegränsning. Socialt stöd består av personer på arbetsplatsen 

som stöttar bl.a. genom uppmuntran och materiella ting. Handlingsutrymme ger möjligheter 

att påverka den egna arbetssituationen. Dessa faktorer är vanligt förekommande i samband 

med psykisk belastning och beskrivs i litteraturen som en betydande orsak till 

belastningsbesvär [3,5,15,21–22]. Vid brist på socialt stöd som en del av psykisk belastning 

ökar risk för ryggsmärtor och sjukledighet [23]. Känsla av låg kontroll, brist på socialt stöd av 

kollegor samt tidspress relateras till bl.a. led- och muskelbesvär [24]. Om det brister i 

skonsam arbetsteknik i samband med psykisk belastning, ökar alltså risken för 

belastningsbesvär [15]. För att vård- och omsorgspersonalens belastning inte ska vara 

ogynnsam behövs balans mellan uppgift och vila [3,25]. Obalans kan uppkomma om 

personalen är ”overoccupied”, arbetar ensamma eller om arbetstempot är för högt och inte ger 

tid till vila [26]. Om vård- och omsorgspersonalen arbetar under tidspress en längre tid eller 

alltid arbetar ensamma vid tunga arbetsuppgifter ökar risken för belastningsbesvär i 

rörelseorganen, musklerna kan kännas mer spända och stela [20,22,27]. Exempelvis om 

personalen måste skynda sig att städa för att hinna utföra andra arbetsuppgifter kanske de 

glömmer att utföra uppgifterna på ett för kroppen skonsamt sätt. Stark tidspress kan orsaka 

muskelspänningar och därmed orsaka den fysiska belastningen [5].   

Socialt stöd 

Socialt stöd i arbetet innebär bl.a. att chef och kollegor ger känslomässigt stöd, samt stöd i 

form av information (t.ex. om skonsam arbetsteknik), tjänster (t.ex. visa olika arbetstekniker) 

och materiella ting (t.ex. anpassad mopp). Socialt stöd är viktigt för vård- och 

omsorgspersonalens fysiska och psykiska hälsa. [28] Det påverkar hur personalen utför 

uppgifter och hanterar svåra situationer [28] (t.ex. klarar av omfattande städ i övermöblerad 

lägenhet under tidspress) som kan uppkomma i samband med t.ex. städ, tvätt och matlagning. 

Ungefär en av tre personal inom vård och omsorg uppfattar att de aldrig eller nästan aldrig får 

stöd av sin chef [29].  

Handlingsutrymme 

Alla, inte minst de som arbetar hemma hos andra personer, har enligt Wallbom [30] rätt att få 

handlingsutrymme. Det betyder att själv växla arbetsuppgifter, planera sin arbetsdag, välja 

arbetstempo, samt välja när, hur ofta och hur stora pauser ska vara [3,31]. Exempelvis kan fler 

korta pauser tas i stället för få långa. Vidare kan arbetet varieras mellan stående och sittande 

[3,31], exempelvis sitta vid förberedande av mat (skära grönsaker etc.) och stå vid spisen när 

maten tillreds. Möjlighet finns att påverka inköp av utrustning som underlättar arbetet, 

exempelvis anpassningsbar mopp och lättare grytor, även att få hjälp och utbildning vid 

behov, exempelvis i skonsam arbetsteknik [3,31]. Var fjärde vård- och omsorgspersonal anser 

att de aldrig eller nästan aldrig är delaktiga i planering av arbetsdagen [29].  

 

1.2.4 Miljö – Arbetslokaler och utrustning/verktyg 

Arbetslokaler och utrustning/verktyg bör möjliggöra att uppgifterna städ, tvätt och matlagning 

utförs på ett skonsamt sätt. Det är svårt att arbeta varierat och skonsamt om arbetslokalen är 

för trång (t.ex. tvättstugan), eller om arbetsytor (t.ex. köksbänk) och utrustning (t.ex. 

fönsterskrapa) inte är anpassade till personliga förutsättningar (t.ex. kroppslängd, styrka). [3] 

En köksbänk som är höj och sänkbar underlättar en bra arbetsställning vid matlagning som 

kräver lyft, böjningar och stående under längre tid. Om köksbänken inte passar personalens 

http://www.av.se/teman/omsorg/
http://www.av.se/teman/omsorg/arbetsbelastning/
http://www.av.se/teman/omsorg/arbetsbelastning/


7 

 

längd är det svårt att använda skonsamt arbetssätt vilket kan ge ökad värk. [8,32-33] För att 

kunna använda ett för kroppen skonsamt arbetssätt är det viktigt att uppmärksamma 

lokalernas storlek/skick, arbetsutrustning (t.ex. tung/sliten), arbetshöjder (t.ex. vid 

diskbänk/tvättmaskin), möblering och inredning (t.ex. tunga möbler/mattor, övermöblering). 

Dessa faktorer påverkar möjligheterna att minska skaderisker vid arbete i andras boende. [34-

35] Vid matlagning kan exempelvis kastruller med två handtag användas, tvåhandsgrepp 

fördelar vikten vilket är skonsamt för lederna. Frontmatad tvättmaskin/torktumlare stående på 

golvet innebär böjda arbetsställningar för att hantera tvätt, ett skonsammare alternativ är att gå 

ner på ett knä, fälla i höft med rak rygg. Tvätten kan vikas vid ett bord, stående eller sittande, 

i en god arbetshöjd. [36] Enligt Peled [7] bör arbetsutrustning granskas utifrån skonsam 

arbetsteknik, samt väljas utifrån vad som anses mest lämpligt för arbetet.     

1.3 Gruppbostad  
Enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) 9§9 [37] har vuxna 

personer med bestående funktionsnedsättning rätt att få stöd i form av anpassad bostad.   

Bostadsformer kan vara gruppbostad, servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad som 

drivs i kommunal eller privat regi. Gruppbostad är ett alternativ för personer som vill skapa 

ett eget hem, men som behöver näst intill ständig närvaro av personal p.g.a. stort tillsyns- och 

omvårdnadsbehov. Gruppbostaden består vanligen av 3-5 lägenheter som består av 

vardagsrum, sovrum, kök, badrum och toalett. Lägenheterna grupperas kring gemensamma 

utrymmen där personal finns tillgänglig som hela tiden täcker personernas stödbehov. [38-39]  

1.4 Vård- och omsorgspersonal  
Med vård- och omsorgspersonal menas personal som arbetar närmast klienten på 

gruppbostäder inom LSS-verksamhet. Personalen kan ha olika yrkesbenämningar, exempelvis 

undersköterska, vårdare och skötare [1,40]. Deras arbetsuppgift är att stötta klienten i sitt 

boende, exempelvis med personlig omvårdnad (t.ex. hygien och förflyttning) och sociala 

arbetsuppgifter (t.ex. fritidssysselsättning), men även hushållsarbetsuppgifter såsom städ, 

tvätt, matlagning. Hos vård- och omsorgspersonalen som arbetar på gruppbostäder ligger en 

tyngdpunkt på hushållsarbetsuppgifterna. Det är ett viktigt område för personalen att ha 

kunskaper och färdigheter inom, exempelvis hur de utförs på ett skonsamt sätt. [1] 

1.5 Vård- och omsorgspersonal och skonsamt arbetssätt – Forskningsfronten   
Flera studier, både nationella och internationella, visar på hög frekvens av belastningsbesvär 

hos vårdpersonal [41-46]. Horneij et al. [45] visar i sin studie, som utförs bland 

hemvårdspersonal, att tidigare ryggbesvär och sjukledighet associeras med en högre risk för 

framtida sjukledighet. Tungt arbete i samband med vård och omsorg associeras oftast med 

klienters lyft- och förflyttning, exempelvis vändning i säng. Detta då dessa situationer är 

kopplade till belastningsbesvär [34]. Studier visar även att personal upplever det som fysiskt 

belastande [47]. Vissa studier har försökt utarbeta och utvärdera effektiva program och 

behandlingsmetoder för att minimera riskerna för arbetsrelaterade besvär från rörelseorganen i 

samband med klienters lyft- och förflyttning [9-11]. Vieira et al. [48] redovisar i sin studie 

bl.a. olika åtgärder för att minimera antalet ryggskador.  

I arbete inom vård och omsorg är belastningsskador vanligt förekommande. Vård- och 

omsorgspersonal är en yrkeskategori som löper stor risk att drabbas av belastningsrelaterade 

besvär [3,12,49]. Arbetet är ofta fysiskt tungt, samtidigt som det utförs i påfrestande 
arbetsställningar och stundtals i trånga utrymmen [12]. Arbetsskadestatistiken visar en 

ogynnsam utveckling av personalens arbetsrelaterade belastningsbesvär. Dagligen måste var 

tredje personal lyfta minst 15 kg, flera gånger om dagen. Var femte upplevde år 2006 att tung 

manuell hantering och påfrestande arbetsställningar skapat problem. [22,50] Enligt 

19
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8930/2007-101-6_20071016.pdf
http://www.1177.se/Kalmar-lan/Tema/Liv-och-halsa/Ma-bra-i-vardagen/Ergonomi/#section-5
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Arbetsmiljöverket [51] beror ungefär två tredjedelar av anmälda arbetssjukdomar inom vård 

och omsorg på belastningsbesvär i exempelvis nacke, skuldror och rygg, både hos kvinnor 

och hos män. Orsakerna är bl.a. tunga lyft, belastande arbetsställningar, ensidigt arbete, samt 

kombination fysisk och psykisk belastning.  

  

Det upplevs en brist på forskning kring andra faktorer som också kan anses tunga, såsom städ, 

tvätt och matlagning, kopplat till vård- och omsorgspersonal och skonsam arbetsteknik. Dessa 

arbetsuppgifter kan belasta kroppens rörelseorgan och orsaka bl.a. ryggvärk om de utförs på 

ett ogynnsamt sätt. Skonsam arbetsteknik som beskriver hur uppgifter kan utföras så 

skonsamt som möjligt kan användas för att minimera risk för belastningsbesvär även vid städ, 

tvätt och matlagning [2-3,5,15,17-19].  

1.6 Arbetsterapi, arbetsterapeuter och skonsam arbetsteknik 
Arbetsterapi innebär ”samspelet mellan aktivitet, människa, omvärld i olika situationer i livet 

och aktiviteternas betydelse för hälsa och ett bra liv” [52]. Arbetsterapeuters kunskaper 

används bl.a. i förebyggande och rehabiliterande syfte, i arbete med människor som har 

vanligt förekommande hälsoproblem som påverkar deras aktivitetsutförande i det dagliga 

livet. Utifrån vård- och omsorgspersonals erfarenheter av städ, tvätt och matlagning kan 

arbetsterapeuten informera, instruera, handleda och undervisa personalen i avlastande 

arbetssätt för att förbättra personers funktion och samspelet med miljön. Syftet är att förbättra 

aktivitetsutförande, bl.a. gällande produktivitet/arbete. [25,53] Gainer [54] menar att 

arbetsterapeuter har kunskap om människans fysiologi, sjukdomsprocesser, uppgifts- och 

aktivitetsanalys, samt förändringar av miljö och utrustning, vilket gör yrkeskategorin lämplig 

i arbete med skonsam arbetsteknik. Även Larson och Miller [55] menar att arbetsterapeuter 

har grundläggande kunskap som gör att de kan utföra ett viktigt arbete med personalens hälsa 

genom skonsam arbetsteknik.  

1.7 Problem 
I samband med vård- och omsorg talas det frekvent om lyft- och förflyttningsteknik vid 

klienters förflyttning. Dessa situationer är kopplade till olika belastningsbesvär och flera 

studier talar om vikten av skonsam arbetsteknik kring detta. Men hur ser det ut när det gäller 

vård- och omsorgspersonals utförande av aktiviteterna städ, tvätt och matlagning i klienternas 

boende? Är dessa aktiviteter belastande vid ogynnsamt utförande? Aktuella artiklar inom 

området visar en brist på forskningsstudier om betydelsen av ett skonsamt arbetssätt gällande 

städ, tvätt och matlagning hos vård- och omsorgspersonal. Eftersom personalens arbete 

innehåller mycket mer än lyft och förflyttning, ses vikten av att även ha kunskaper/färdigheter 

i skonsam arbetsteknik gällande fler arbetsuppgifter för att kunna förebygga och lindra 

belastningsbesvär.  

Problemformulering 

Vårdpersonal är en yrkeskategori som löper stor risk att drabbas av belastningsrelaterade 

besvär [3,49]. I arbetet på gruppbostäder förekommer aktiviteterna städ, tvätt och matlagning 

frekvent. Dessa aktiviteter kan anses tunga och vid ogynnsamt utförande leda till 

belastningsrelaterade besvär. Det finns brist på kunskap om hur personalen uppfattar sitt 

arbete med städ, tvätt och matlagning utifrån skonsam arbetsteknik.  

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att kartlägga vårdpersonalens (inom LSS) erfarenheter av städ, tvätt och 

matlagning i klientens bostad utifrån skonsam arbetsteknik.  

http://www.av.se/teman/omsorg/tungalyft/
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Syftet är även att kartlägga personalens uppfattningar kring utbildning i skonsam arbetsteknik 

gällande städ/tvätt/matlagning. 

Frågan om personalens erfarenheter av städ, tvätt och matlagning kan specificeras utifrån 

olika aspekter på arbetsmiljön: psykisk belastning, balans mellan aktivitet och vila, 

omfattning i tid och frekvens av städ, tvätt och matlagning, belastning och tyngd, besvär 

relaterat till aktiviteterna, planering av aktivitetsutförande, miljöns påverkan, arbetsrörelser 

och arbetsställningar, kondition, kunskaper/färdigheter i skonsam arbetsteknik samt 

användning av skonsam arbetsteknik.    

 I vilken utsträckning uppfattas psykisk belastning och balans mellan aktivitet och vila 

i arbetet?   

  Hur ofta, hur mycket och hur länge uppfattar personalen att städ, tvätt och matlagning 

utförs? 

  Uppfattas aktiviteterna fysiskt belastande? Vilken aktivitet och vilket moment anses 

tyngst? Uppfattas besvär relaterat till aktiviteterna? Planerar personalen hur 

aktiviteterna ska utföras i förväg?  

 Uppfattas hinder i miljön som påverkar personalens arbetsteknik negativt? Tänker 

personalen på att anpassa arbetsutrustning/verktyg utifrån behov?  

 Tänker personalen på sina arbetsrörelser och arbetsställningar?   

  Uppfattas kondition som viktigt i utförande av städ, tvätt och matlagning? 

  Hur uppfattar personalen sina kunskaper och färdigheter i skonsam arbetsteknik? Har 

de utvecklat egna tekniker? 

 Undviks skonsam arbetsteknik?  

 

3. Metod 
En enkätstudie utförs för att kunna kartlägga vårdpersonalens erfarenheter av städ, tvätt och 

matlagning i klientens bostad utifrån skonsam arbetsteknik.  

3.1 Urval 
Örebro kommun är uppdelad i Öster och Väster, båda har vård- och omsorgsnämnd och 

förvaltning [56]. Hela Örebro kommun väljs som område för enkätstudien. Det finns fyra 

områdeschefer gällande kommunala gruppbostäder enligt LSS (9§9), samt ett flertal 

enhetschefer. I hela Örebro kommun finns 46 kommunala gruppbostäder för vuxna inom 

LSS-verksamhet (9§9). [57] I den här studien ingår vård- och omsorgspersonal som arbetar på 

kommunala gruppbostäder för vuxna personer inom LSS-verksamhet (enligt 9§9) i Örebro 

kommun och vars arbetsuppgifter är att städa, tvätta och laga mat i klienternas bostad. 

Urval sker genom klusterurval (cluster sampling), en urvalsmetod som, enligt Ejlertsson [58], 

innebär att populationen delas in i undergrupper (kluster) varur ett obundet slumpmässigt 

urval görs. Klustret i studien utgörs av alla kommunala gruppbostäder för vuxna personer 

enligt LSS 9§9, i Örebro kommun. Sammanlagt 46 stycken efter att 10 bostäder som inte 

möter urvalskriterierna tas bort från ursprungliga listan (56 bostäder). Gruppbostäderna 

numreras 1-46 uppifrån och ner i listan över gruppbostäder på Örebro kommuns hemsida [57] 

och 1-46 skrivs på separata papperslappar, 8 gruppbostäder som motsvarar dragna nummer 

ingår i urvalet. Ettstegsurval görs, stickprovet utgörs av samtliga individer i de slumpmässigt 

dragna klustren [58], sammanlagt 58 personer. Samtliga 8 gruppbostäder tackar ja till att delta 
i studien. Efter ett externt bortfall på 11 (19 %) personer väljer sammanlagt 47 personer att 

delta. En person väljs bort efter första enkätgenomgången, då varken städ, tvätt eller 

matlagning utförs i arbetet. Slutligen ingår 46 personer (79,3%) i studien. Val av urvalsmetod 

baseras på det faktum att lista över samtliga gruppbostäder finns lättillgängligt vilket gör 
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urvalsförfarandet lätthanterligt, medan att få tag på namn på samtlig vårdpersonal är 

tidskrävande och inte lika lätt genomförbart för den tid som finns till förfogande. 

  

Internt bortfall  

Ett litet internt bortfall på 1-3 personer ses vid vissa frågor. Deltagare som svarar att de inte 

uppfattar fysiska besvär räknas även som bortfall vid frågan ”relatera besvären”.          

3.2 Datainsamling  
För att besvara studiens syfte och frågeställningar utförs en kartläggning med hjälp av 

enkätstudie. Enkät möjliggör insamling av skriftlig information [59-60] om vård- och 

omsorgspersonalens erfarenheter i städ/tvätt/matlagning kopplat till skonsam arbetsteknik. 

Insamling av data sker genom egenkonstruerade s.k. Self-administered questionnaires (SAQs) 

där deltagarna besvarar enkäterna självständigt i form av självrapportering [61]. Frågorna har 

huvudsakligen fasta svarsalternativ där deltagarna svarar det som närmast överrensstämmer 

med deras åsikt [62]. De öppna frågorna tillåter deltagarna att beskriva svar med egna ord 

[61]. Enkäterna lämnas ut direkt till personalgrupperna eller via enhetschefer. Muntlig 

information om studien ges, som komplement till det skriftliga informationsbrevet som finns i 

anslutning till enkäten. Deltagarna har sju dagar på sig att besvara, en påminnelse via telefon 

görs i vissa fall. Enkäterna ligger blandade i kuvert så att de inte kan kopplas till personer och 

hämtas på gruppbostäderna eller hos cheferna.        

3.3 Konstruktion av enkät 
Relevant litteratur [60,62] används för guidning i konstruerande av enkäten. En studiespecifik 

enkät konstrueras (se bilaga) där vård- och omsorgspersonalen besvarar frågor som belyser 

deras uppfattningar i området skonsam arbetsteknik kopplat till städ/tvätt/matlagning. 

Enkätens 28 frågor är kopplade till studiens syfte och svarar på studiens åtta områden 

(frågeställningar). Enkäten är standardiserad, alla deltagare får likadan enkät [60]. I 

inledningen beskrivs skonsam arbetsteknik för att introducera personalen i området, samt ges 

en kortare förklaring hur skattningsskalorna fylls i. Bakgrundsfrågorna hämtar information 

om deltagarna: kön, ålder, yrkesbakgrund, arbetsprocent, antal yrkesverksamma år totalt, samt 

yrkesverksamma år på gruppbostad inom LSS-verksamhet.    

Enkäten bygger huvudsakligen på numeriska skattningsskalor med värden från 1 till 9 [60], 

där ankringsvärden representerar t.ex. Aldrig och Alltid (fråga 1-4, 6-9, 12-19, 21-22, 24 och 

26-28). Deltagarna ringar in den siffra som motsvarar deras uppfattning i frågan. Fråga 11, 20 

och 23 är av öppen karaktär, där deltagarna själva skriver moment som uppfattas tyngst, 

exempel på miljömässiga hinder samt utveckling av egna tekniker. Fråga 5, 10 och 25 har 

kryssningsalternativ med fasta svarsalternativ, fråga 5 och 25 har även alternativet ”Annat” 

där deltagarna själva skriver om annan uppfattning föreligger. Fråga 25 är en flervalsfråga.   

 

Validitet och reliabilitet 

Pilotstudie utförs som ett sätt att testa enkätens validitet och dess allmänna lämplighet i 

praktiken [60]. Frågeformuläret utvärderas noggrant utifrån framkommen information för att 

försäkra att frågorna är tydliga, vissa frågor justeras därefter. Det säkerställer viss validitet i 

enkäten. Inget försök att testa enkätens reliabilitet genom upprepade mätningar görs, såsom 

exempelvis återtest (test-retest), vilket gör att studien inte kan hävda att enkäten har 

reliabilitet [60].  

3.4 Pilotstudie 
Urvalet görs genom bekvämlighetsurval (convenience sampling) och utförs på ett litet urval 

som är så likt studiepopulationen som möjligt [60-61]. Fyra vård- och omsorgspersonal på 
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kommunal LSS-bostad inom Västerviks kommun som finns tillgängliga för uppsatsförfattarna 

tillfrågas. Deltagarnas åldersspann är 21-62 år. Urvalsmetoden anses lämplig för pilotstudien, 

då avsikten är att endast testa enkäten. Muntligt samtycke inhämtas från enhetschef, samt 

deltagarna ger sitt samtycke att delta genom att besvara enkäten. Deltagande är frivilligt och 

konfidentiellt. Urvalet i pilotstudien ingår inte i huvudstudien.   

Under ifyllningstiden närvarar en uppsatsförfattare, något som Ejlertsson [62] rekommenderar 

för att erhålla riklig information. Deltagarna kan kommentera och ställa frågor direkt när de 

uppkommer. Deltagarna observeras samt tiden det tar att besvara enkäten i sin helhet 

registreras. Allmänna åsikter om något uppfattas oklart efterfrågas efter att enkäten är ifylld. 

Utifrån informationen som samlas görs vissa justeringar:  

• Förklaring hur skattningsskalorna fylls i skrivs i enkätens inledning, då ett par deltagare 

ringar in orden, t.ex. ”Aldrig”, istället för siffrorna.  

• ”Yrkesverksamma år” ändras till ”Antal yrkesverksamma år totalt”, då vissa deltagare visar 

tolkningssvårigheter.  

• ”Planera Din arbetsdag” istället för ”Planera Dina arbetstider” (fråga 3b).   

• Fråga 6: ”anser” ändras till ”uppfattar”, i försök att tydliggöra skillnad mellan fråga 5 och 6. 

Frågor kring om inte fråga 5 och 6 söker samma svar framkommer.    

Eftersom pilotundersökningen inte föranleder några större förändringar av enkäten ses inget 

behov av en andra pilotundersökning [62].  

3.5 Bearbetningsmetod  
Vid både databearbetning och analys används statistikprogrammet Microsoft Excel 2007. 
Förbehandling av materialet inkluderar numrering av svarsformulären. Data registreras 
direkt ifrån svarsformulären. Deskriptiv statistik används där datamaterialet sammanfattas 

och tolkas på ett överskådligt vis. Då data är på nominal och ordinalskala beräknas typvärde 

och median (md) där det ses lämpligt. Datasammanställning av frågorna med fasta 

svarsalternativ görs genom frekvenstabeller för att beskriva svarsfördelning per fråga. Antal, 

innehåll samt eventuella felaktiga kodningar etc. kontrolleras. Frekvenstabellerna förs in i 

Excel där diagram skapas. Vid analys och resultatsammanställning slås steg 2-4 och 6-8 i 

skattningsskalan samman för att underlätta förståelse av resultatet. Skattningsskalan har då 

fem steg istället för nio. Steg 2-4 beskrivs i resultatet som i mindre utsträckning eller sällan, 

steg 6-8 som i större utsträckning eller ofta. Svaren på de öppna frågorna listas och 

klassificeras sedan i lämpligt antal kategorier för att finna gemensamma teman. Resultaten 

redovisas i löpande text, samt med diagram och tabeller för bättre överskådlighet. 

Diagrammen och tabellerna numreras samt tillhörande rubriker skrivs på ett förklarande sätt. 

[60,62]  

3.6 Etiska överväganden 
• Informationskravet: Informationsbreven konstrueras utifrån etiska riktlinjer [63] där 

deltagare och chefer informeras om studiens syfte, deras uppgift, villkor som gäller och att 

deltagandet bygger på frivillighet. Namn på uppsatsförfattare och handledare skrivs i 

informationsbrevet för kontakt vid frågor och funderingar. Information ges även angående 

publicering av studien för återkoppling.   

• Samtyckeskravet: Skriftligt samtycke inhämtas av enhetschefer för godkännande av 

enkätutskick i huvudstudien, muntligt samtycke av enhetschef vid pilotstudie. Personalen ger 

sitt godkännande att delta i studien genom att besvara enkäten, vilket påtalas i 

informationsbrevet.  

• Konfidentialitetskravet: Uppgifter om deltagarna har konfidentialitet. Gruppbostäderna 

benämns inte med namn i studien och enkäten innehåller inte några personuppgifter som kan 
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koppla svaren till deltagarna personligen. Svaren behandlas endast av uppsatsförfattarna och 

handledare, på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta del av dem.  

• Beroendeförhållande föreligger inte. [63] 

 

4. Resultat 
Resultatet presenteras utifrån studiens frågeställningar.  

Deltagarnas bakgrundsinformation  

Av 46 deltagare är 38 kvinnor och 8 män, medelålder 43 år. Personalens yrkesbakgrund är 

undersköterskor, vårdare, skötare och behandlingsassistenter. Vissa har annan vårdutbildning 

och/eller annan utbildning (t.ex. elektriker/frisör/kock). 32 personer arbetar heltid, 12 deltid 

(>50%) och 1 halvtid. I genomsnitt har de som deltar i studien varit yrkesverksamma i 20 år, 

inom LSS 10,4 år. 

4.1 Psykisk belastning och balans mellan aktivitet och vila i arbetet  
Ensamarbete, tidspress, bristande socialt stöd och handlingsutrymme räknas som psykisk 

belastning. Svar på fråga 1-4 och 8 redovisar psykisk belastning och balans mellan aktivitet 

och vila. 

Arbete som ensam personal 

En klar majoritet av personalen (figur1) 

utför städ (md=9), tvätt (md=8) och 

matlagning (md=6) ensamma i 

klienternas bostad. Framförallt är det vid 

aktiviteten städning som personalen 

arbetar ensamma (30 personer).  

Tidspress  

(n=45) Nära hälften, 19 personer, anser 

att tidspress förekommer i större 

utsträckning i arbetet. 13 uppskattar 

förekomst i medelstor utsträckning, 12 i 

mindre utsträckning och 1 person anser att arbetet utförs utan tidspress. (md=5) 

Socialt stöd  

(n=45) 11 uppfattar att de alltid får socialt stöd, men majoriteten, 27 personer, att de får stort 

socialt stöd i arbetet. 1 anser sig få socialt stöd i medelstor utsträckning och 6 i mindre 

utsträckning. (md=8) 

Handlingsutrymme 

o Växla arbetsuppgifter  
Majoriteten, 39 personer, anser att de i större utsträckning eller alltid har möjlighet att växla 

arbetsuppgifter vid städ, tvätt och matlagning under arbetsdagen (figur2).  

(md=7)   

o Planera sin arbetsdag  
Mer än hälften, 29 

personer (63%), har i 

större utsträckning eller 

alltid möjlighet att planera 

sin arbetsdag (figur2). 

(md=7) 

 

 

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A
n

ta
l p

er
so

n
er

 

Skattning (1=Aldrig 9=Alltid) 

Figur 2: Uppfattad möjlighet till handlingsutrymme 
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o Välja när pauser ska tas, hur stora pauser ska vara och hur ofta pauser ska tas  
De flesta, 27 personer, anser att de ofta eller alltid kan välja när de ska ta pauser, men mer än 

en fjärdedel, 13 personer, uppfattar att de sällan eller aldrig kan välja. (md=7)    

26 personer (56,5%) anser att de aldrig eller sällan har möjlighet att välja hur stora pauser ska 

vara, medan 13 uppfattar att de ofta eller alltid kan välja. (md=3,5) Hälften, 23 personer, 

uppfattar att de aldrig eller sällan kan välja hur ofta pauser ska tas i arbetet, dock anser 12 

personer att de alltid eller ofta kan välja. (md=4,5) (Figur2)  

o Välja arbetstempo  
Nästan hälften, 21, anser sig ha större möjlighet att påverka arbetstempot men 12 personer 

anser att de har mindre påverkan. (Figur3) (md=5) 

o Variera mellan stående och sittande  
23 personer anser att de alltid eller i större utsträckning kan växla arbetet mellan sittande och 

stående, medan 16 personer uppger att de aldrig eller i mindre utsträckning har möjlighet till 

detta (figur3). (md=5,5) 

o Få hjälp vid behov  

En tydlig majoritet, 36 

personer, uppger att de 

alltid eller i större 

utsträckning får hjälp vid 

behov (figur3). (md=8) 

o Påverka inköp av 

arbetsutrustning  
33 personer, en klar 

majoritet, anser att de 

alltid eller i större 

utsträckning har möjlighet 

att påverka inköp av arbetsutrusning (figur3). (md=8) 

o Få utbildning vid behov  
24 personer uppger att de i stor utsträckning får utbildning vid behov men 7 personer anser att 

de sällan har den möjligheten (figur3). (md=7) 

Balans mellan aktivitet och vila 

(n=46) 24 deltagare, mer än hälften, uppfattar sig ofta ha balans mellan aktivitet och vila i 

arbetet. 2 personer anser att de alltid har balans. 14 personer svarar att de har en medelstor 

balans, 5 att de sällan har balans och 1 säger sig sakna balans mellan aktivitet och vila. 

(md=6) 

  

4.2 Hur ofta, hur mycket och hur länge städ, tvätt och matlagning utförs  
Svar på fråga 5-7 redovisar hur ofta, hur mycket och hur länge aktiviteterna utförs.  

Hur ofta  

Städ (n=46) Hälften av alla personer, 23, uppger att de städar 2ggr/vecka hos klienter. 6 

personer 3ggr/vecka och 16 personer 1ggr/vecka. 1 person utför aldrig städ i klientens bostad. 

Typvärde: 2ggr/vecka. 

Tvätt (n=43) De flesta, 14 personer, utför tvätt 3ggr/vecka, 11 personer 2ggr/vecka, och 7 

personer tvättar 1ggr/vecka. 11 personer tvättar mellan 4-7 gånger/vecka.  

Typvärde: 3gg/vecka.  

Matlagning (n=46)13 personer lagar mat 1ggr/vecka, 5 lagar 2ggr/vecka, 18 lagar 

3ggr/vecka, 3 lagar 4ggr/vecka, 4 lagar 5ggr/vecka och 1 person lagar mat 7 ggr/vecka. 2 

personer lagar aldrig mat i klientens bostad. (Typvärde: 3ggr/vecka)  
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Hur mycket 

Det framgår klart att de allra flesta bland 

personalen uppfattar att städ (md=9), tvätt 

(md=9) och matlagning (md=9) utförs i 

utsträckningen alltid. (figur4).  

Hur länge 

Städ (n=45)19 personer uppfattar att städ 

tar lång tid att utföra per gång, 21 att det 

tar medellång tid, och resterande 5 

personen anser att städ tar kort tid. (md=5) 

Tvätt (n=43) 12 personer uppfattar att 

tvätt tar lång tid, medan 7 anser att det tar 

alldeles för lång tid. 20 personer uppfattar att tvätt tar medellång tid och endast 4 personer 

uppfattar att tvätt tar kort. (md=5) 

Matlagning (n=45) 12 personer uppfattar att matlagning tar lång tid, 25 deltagare anger att 

det tar medellång tid och 8 personer anser att matlagningen tar kort tid. (md=5) 

4.3 Aktiviteterna som fysiskt belastande, tyngst aktivitet och moment, besvär 

relaterat till aktiviteterna samt planering av aktivitetsutförande  
Svar på fråga 9-11 och 13-15 redovisar aktiviteterna som fysiskt belastande, tyngst 

aktivitet/moment, besvär relaterat till aktiviteterna samt planering av aktivitetsutförande.  

Aktiviteterna som fysiskt belastande 

Av städ (md=5), tvätt (md=5) och 

matlagning (md=2) uppfattas städ som 

mest fysiskt belastande då hela 34 

personer uppger belastning i medelstor 

till stor utsträckning. Matlagning anses 

minst belastande, 32 personer uppfattar 

den som belastande i mindre 

utsträckning eller inte alls. (Figur5)  

Aktivitet som uppfattas tyngst 

(n=45) En klar majoritet på 33 deltagare 

(73%) uppfattar att städ är fysiskt tyngst. 

10 personer anser att tvätt är tyngst, och 

2 uppfattar matlagning som den tyngsta aktiviteten. (Typvärde=städ) 

   

Moment som uppfattas tyngst beskrivs i tabell 1. 

Tabell 1. Moment i städ, tvätt och matlagning som uppfattas tyngst  

Städning Tvättning Matlagning 

 Städning i sin helhet 

 Damsugning 

 Gno med trasa 

 Moppa/torka golv 

 Möbelförflyttning 

 Komma in emellan och komma åt bakom möbler  

 Flytta och ta ut tunga mattor 

 Städning av toaletter 

 Plocka upp saker från golv   

 Lyfta/bära 

tvätt/tvättkorg 

 Vika tvätt 

 Hänga tvätt 

 Lasta i och lasta ur 
tvättmaskin/tork-

tumlare 

 Vispa 

 Stå stilla under längre 

stunder 

 

 

 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A
n

ta
l p

er
so

n
er

 

Skattning (1=Aldrig 9=Alltid) 

Figur 4: Vilken utsträckning städ, tvätt och  
matlagning uppfattas utföras per vecka 
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Förekomst av fysiska besvär i utförande av städ, tvätt och matlagning  

Mest fysiska besvär anses 

städning (md=6) ge då 23 

personer uppfattar att det 

förekommer i större 

utsträckning eller alltid. Fysiska 

besvär uppfattas minst vid 

utförande av matlagning 

(md=1), 25 personer anser att 

fysiska besvär aldrig 

förekommer. 15 personer anser 

att fysiska besvär förekommer i 

större utsträckning eller alltid 

vid tvätt (md=3). (Figur6)  

Relatera besvären till utförande av städ, tvätt och matlagning 
Vid städ (md=7) anser en klar majoritet, 

23 av 39, att de i större utsträckning eller 

alltid kan relatera sina besvär till just 

utförandet av aktiviteten. Vid tvätt 

(md=5) kan lika många (10 personer) 

relatera sina besvär i mindre utsträckning 

som i större utsträckning. När det gäller 

matlagning (md=3) är det färre som 

relaterar besvär till själva 

aktivitetsutförandet. (Figur7) 

Planering i förväg av aktivitetsutförande  

(n=46) De flesta personer (34 dvs. 73,9%) planerar alltid eller i stor utsträckning i förväg 

utförande av aktiviteterna. 5 personer planerar i medelstor utsträckning, medan 3 planerar i 

mindre utsträckning. 4 personer planerar aldrig hur aktiviteter ska ske. (md=7,5) 

4.4 Hinder i miljön som påverkar arbetstekniken negativt samt anpassning av 

arbetsutrustning/verktyg 
Svar på fråga 17b och 19-20 redovisar hinder i miljön och anpassning av arbetsverktyg. 

Uppfattning av hinder i miljön 

(n= 46) 3 personal anser att hinder i miljön alltid förekommer som påverkar deras 

arbetsteknik negativt, 16 anser det i större utsträckning. 9 ser miljön som ett hinder för 

arbetstekniken i medelstor utsträckning, 12 i mindre utsträckning och 6 personer upplever 

aldrig miljömässiga hinder. (md=5) 

 

Personalens exempel på hinder i miljön som påverkar deras arbetsteknik negativt i 

utförande av städ, tvätt och matlagning beskrivs i tabell 2. 

 
Tabell 2. Exempel på hinder i miljön som påverkar personalens arbetsteknik negativt. 

 Städ  Tvätt Matlagning Städ/tvätt/matlagning 

 Inte anpassade 

moppskaft (höj 

och sänkbara) 

 Brist på arbetsbänk/bord att vika 

tvätt på, får vika i luften eller 

använda t.ex. säng som är för lågt 

 Tvättmaskin i låg höjd 

 Tvättmaskin på golvet med tumlare 

ovanpå, svårt med bra arbetsställning 

 Tvättstugan som helhet  

 Små arbetsutrymmen 

 För låga 

och/eller inte höj 

och sänkbara 

arbetsbänkar   

 Brist på arbetsyta 
i köket  

 Anpassade kök 

hos klienter 

 För låga eller för 

höga 

arbetsbänkar, i 

vissa fall 

anpassade utifrån 

klienters längd  

 Trånga 
utrymmen 
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Figur 7: Besvär relaterat till utförandet av  
städ, tvätt och matlagning 
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Figur 6: Förekomst av fysiska besvär 
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Anpassa arbetsverktyg utifrån behov  
(n=46) När det gäller anpassning av arbetsverktyg utifrån egna behov vid aktivitetsutförandet 

uppger 12 personer att de alltid tänker på att anpassa, 15 gör det i större utsträckning. 7 

personer anpassar i medelstor utsträckning, 8 i mindre utsträckning och 4 personer tänker 

aldrig på att anpassa arbetsverktygen utifrån behov. (md=7) 

4.5 Arbetsrörelser och arbetsställningar  
Svar på fråga 16-18 redovisar arbetsrörelser/arbetsställningar. 

Medvetenhet i hur aktiviteterna utförs, arbetsställning, utnyttja olika arbetshöjder 

Majoriteten av personalen är alltid 

eller i större utsträckning medvetna 

om hur aktiviteterna utförs (78,3%) 

(md=8), samt tänker på sin 

arbetsställning i arbetet (65,2%) 

(md=7) och att utnyttja olika 

arbetshöjder (58,7%) (md=6). Dock 

anser 13 personer (28,2%) att de 

aldrig eller i mindre utsträckning 

utnyttjar olika arbetshöjder vid 

utförande av städ, tvätt och 

matlagning. (Figur8)  

Arbeta med sänkta axlar 

(n=46) 6 personer utför alltid arbetet med sänkta axlar, 14 i större utsträckning och 13 i 

medelstor utsträckning. 8 personer uppfattar att de sällan arbetar med sänkta axlar och 5 att de 

aldrig gör det. (md=5)  

Arbeta nära kroppen  

(n=46) 13 deltagare utför alltid sitt arbete nära kroppen och 23 i stor utsträckning. 6 arbetar 

nära i medelstor utsträckning och 4 personer utför sällan arbetet nära kroppen. (md=7)  

Arbeta med rak rygg (både sittande och stående)  

(n=46) 5 personer arbetar alltid med rak rygg, både i sittande och stående arbetsställningar, 19 

i stor utsträckning. 9 har rak rygg i medelstor utsträckning. 12 personer har sällan rak rygg i 

arbetet, samt endast 1 utför aldrig arbetet med rak rygg. (md=6)  

4.6 Uppfattning av kondition 
Svar på fråga 12 redovisar uppfattning av kondition. 

 

Mer än hälften av personalen, 23, 

anser att kondition är viktigt eller 

mycket viktigt vid städning (md=6). 

Vid tvätt (md=5) kan deltagarnas 

uppfattning delas i 3 tydliga block. 13 

anser att det är viktigt med kondition, 

10 att det är det i medelstor 

utsträckning och 11 uppfattar det inte 

alls som viktigt vid tvätt. En klar 

majoritet, 18 personer, anser att 

kondition inte alls är viktigt vid 

matlagning (md=2). (Figur9)  
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Figur 8: Medvetenhet om arbetsrörelser och 
arbetsställningar (n=46) 
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4.7 Personalens uppfattning av sina kunskaper och färdigheter i skonsam 

arbetsteknik samt utveckling av egna tekniker  
Svar på fråga 21-23 redovisar kunskaper/färdigheter i skonsam arbetsteknik samt egna 

tekniker. 

Kunskaper och färdigheter i skonsam arbetsteknik  
Det går att se en klar majoritet, 37 

personal (80,4%), som anser att de har 

bra eller mycket bra kunskaper (md=7) 

och 31 personer (67,4%) uppfattar att 

de har bra eller mycket bra färdigheter 

(md=7) i skonsam arbetsteknik 

gällande städ, tvätt och matlagning. 

Samtidigt ses ett fåtal personer 

uppskatta att de har dåliga eller mycket 

dåliga kunskaper/färdigheter. (Figur10)    

Egna skonsamma arbetstekniker i 

utförandet av aktiviteterna 

7 personer har utvecklat egna skonsamma arbetstekniker i utförande av städ, tvätt och 

matlagning. Av dessa har 4 exemplifierat: Böja knäna ofta, försöka gå nära föremål vid lyft, 

böja ryggen så lite som möjligt, använda pall för att nå objekt placerade högt upp, samt gå ned 

på huk och dylikt.   

4.8 Användning av skonsam arbetsteknik  
Svar på fråga 24-25 redovisar användning av skonsam arbetsteknik. 

(n=46) 12 deltagare använder alltid skonsam arbetsteknik i arbetet. 17 personer använder 

skonsam arbetsteknik i mindre utsträckning, 10 i medelstor utsträckning, samt 7 använder 

sällan skonsam arbetsteknik. (md=3)  

(n=40) Som anledning till varför det undviks anger 7 personer stress som orsak, 14 tidsbrist, 7 

personalbrist och 5 anger anledningen brist på motivation. Under alternativet ”annat” anges: 

går inte, omöjligt att genomföra, glömmer, tänker lite för sent när smärtan redan är framme 

och brist på redskap (en inte specificerad).   

4.9 Personalens uppfattning kring behov av utbildning i skonsam arbetsteknik samt 

om utbildning skulle kunna förebygga/lindra besvär i aktivitetsutförandet  
Svar på fråga 26-28 redovisar uppfattning kring behov av utbildning och om utbildning kan 

förebygga/lindra besvär. 

Största andelen av personalen, 39 

(84,8%) anser att utbildning i 

skonsam arbetsteknik skulle kunna 

förebygga fysiska besvär i stor eller 

mycket stor utsträckning (md=8). 

34 (73,9%) personer uppfattar att 

utbildning även skulle kunna lindra 

nuvarande besvär i stor eller mycket 

stor utsträckning (md=7). Hälften 

av personalen anser sig vara i behov 

av utbildning i skonsam 

arbetsteknik gällande städ, tvätt och 

matlagning i stor eller mycket stor utsträckning (md=5,5). (Figur11)  
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Figur 11: Behov av utbildning, samt om utbildning i skonsam 
arbetsteknik kan förebygga /lindra fysiska besvär (n=46) 
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5. Diskussion 
 

5.1 Metod och urval 
Det finns begränsad forskning kring vård- och omsorgspersonals erfarenheter kring städ, tvätt 

och matlagning kopplat till skonsam arbetsteknik. Metoden enkätstudie valdes för att det 

behövs en screening i ämnet, vilket fås genom en kartläggning. Därav ses enkät som en 

lämplig metod att använda för datainsamling. Funderingar kring alternativa metoder görs, 

bl.a. observation eller intervjuundersökning, men utifrån egen erfarenhet och i samtal med 

vård- och omsorgspersonal på VFU anses att personalen har begränsad tid till förfogande och 

därför väljs enkät. Den tar kortare tid av personalens viktiga arbete i jämförelse med 

ovannämnda undersökningssätt, vilket ökar viljan och motivationen hos personalen att 

besvara enkäten. Enkätundersökning kan utföras på ett större urval och bearbetningen kan 

påbörjas direkt efter enkätinsamling [60,62]. Deltagarna har en vecka på sig att begrunda och 

svara på frågorna, vilket inte pressar dem till snabba svar. Enkäten är standardiserad, alla 

frågor benämns och presenteras i samma ordning vilket betyder att alla deltagare besvarar en 

exakt likadan enkät. 

 

Vid enkät kan inte komplicerade frågor eller följdfrågor ställas, däremot ger de öppna 

frågorna chans till en viss fördjupning. Vanligen vid enkätundersökningar har deltagarna 

ingen möjlighet att ställa följdfrågor om något upplevs oklart och missuppfattningar kan inte 

korrigeras i efterhand. [60,62] I ett försök att minimera denna risk skrivs tydliga 

kontaktuppgifter vid frågor och funderingar i informationsbrevet. Frågorna genomarbetas 

även tydligt och ett gediget förberedelsearbete ligger bakom slutgiltiga enkäten. Frågorna 

omarbetas i flera omgångar för att passa syfte och frågeställningar.  

Skattningsskalor väljs med värden mellan 1-9 för att få en större spridning i deltagarnas svar, 

där exempelvis siffran 1 betyder Aldrig och siffran 9 betyder Alltid. En skattningsskala med 

större spridning kan påverka reliabiliteten vid eventuell upprepad mätning. Om mätning utförs 

vid base-line, sedan utförs en intervention t.ex. utbildning i skonsam arbetsteknik och en ny 

mätning görs finns risk att deltagarna uppger andra svar p.g.a. små nyanser mellan siffrorna 

t.ex. 7 och 8. En mindre skattningsskala exempelvis 1-5, skulle kunna väljas för att begränsa 

spridningen och öka reliabiliteten vid återtest. En möjlig felkälla angående resultatet kan vara 

att en deltagare ringar in två sifferskattningar (t.ex. 5+6) i en ring, svaren justeras inte för att 

passa studiens syfte, utan vid bearbetningen väljs varannan låg och varannan hög skattning, 

utifrån vad Hansagi och Allebeck [60] rekommenderar. Vidare kan missförstånd vid 

deltagarnas tolkning av frågorna förekomma, att det inte framgår det som avses med frågan. 

Skattningsskalan i frågan hur mycket aktiviteterna uppfattas utföras kan kanske misstolkas, 

två bättre ändpunkter vore Inte alls och i Mycket stor utsträckning. Eftersom det är 

självrapportering finns även en risk att deltagarna inte svarar sanningsenligt.   

Klusterurval anser uppsatsförfattarna som relevant urvalsmetod, med den väljs ingen personal 

på utvalda gruppbostäder bort utan alla erbjuds att delta i studien. Resultatet kan dock 

påverkas om personalen samarbetar vid ifyllning av enkäten eller på annat sätt påverkar 

varandra. Om personal väljs från fler gruppbostäder kan kanske annat resultat även fås. Andra 

urval kunde användas exempelvis systematiskt urval men det kräver fullständig lista över 
samtlig personal vilket är tidskrävande. Graden av konfidentialitet ökar även om deltagarnas 

namn inte tillkännages. Då klusterurval inte har sådana krav ses det som det bästa alternativet. 

Enkätundersökningen har en svarsfrekvens på ≈80%. I regel brukar enkätundersökningar ge 

ett större eller mindre externt bortfall. Enligt Ejlertsson [62] bör svarsfrekvensen ligga på 

ca.80% om undersökningen är ordentligt förberedd och genomförd på ett bra sätt. Studien har 

28 frågor (bakgrundsinformation borträknat) vilket inte är så många. Ett mindre antal frågor 
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lockar deltagare att svara, det kan vara en bidragande orsak till studiens höga svarsfrekvens. 

Ett internt bortfall på vissa frågor brukar även ses och är något som behöver räknas med från 

start [62]. Även denna studie har internt bortfall men ett ytterst litet sådant. De öppna 

följdfrågorna i studien har en lägre svarsfrekvens men ger en överblick på teman som 

förekommer. Att svarsfrekvensen här är låg kan styrka teorin om att vård- och 

omsorgspersonalen har begränsad tid.   

5.2 Resultat 
I denna studie framkommer att städ är den aktivitet som uppfattas tyngst och mest fysiskt 

belastande samt är även den aktivitet där flest av personalen uppfattar fysiska besvär som 

även kan relateras till utförande av aktiviteten.    

Städ uppfattas fysiskt belastande i större utsträckning än tvätt och matlagning, den aktivitet 

som de flesta skattar som minst belastande är matlagning. En klar majoritet, 33 deltagare, 

uppfattar även att städ är den tyngsta aktiviteten av de tre. Aktuella artiklar inom området 

visar på mer forskning kring städ, vilket kanske förklaras av att många anser det som mer 

tungt och belastande än de andra aktiviteterna och så även i denna studie. Moment som 

uppfattas tyngst är bl.a. vid städ ”gno med trasa”, ”damsugning”, ”moppa/torka golv” och 

”möbelförflyttning”, vid tvätt ”lyfta/bära/hänga/vika tvätt”, samt vid matlagning ”stå under 

längre stunder”. Flera moment som vård- och omsorgspersonalen uppfattar som tyngst 

beskriver Peled [7] kan utgöra risk för belastningsbesvär, exempelvis vid damning, 

avtorkning av väggar/dörrar och moppning. I Handbok för miljöanpassad städning i 

sjukvården [5] kan läsas att vid vissa arbetsställningar i utförande av städning kan 

kroppsdelarnas egen tyngd innebära en belastning för personalen, exempelvis vid 

upplockning av föremål från golv eller sträcka sig för att rengöra t.ex. mellan möbler. Dessa 

två exempel nämner även personalen i denna studie är tunga moment vid städ. Städ är även 

den aktivitet där det förekommer mest fysiska besvär bland personalen, efter det tvätt och 

minst vid matlagning. Denna skillnad ses även i frågan om personalen kan relatera sina besvär 

till aktivitetsutförandet, här anser en klar majoritet (23 personer) att de i större utsträckning 

eller alltid kan relatera besvär vid städ, och i mindre utsträckning vid tvätt och matlagning. 

Belastningsbesvär inom vård- och omsorg står för två tredjedelar av alla anmälda 

arbetssjukdomar, enligt Arbetsmiljöverket [51]. Det mest centrala resultatet i studien är 

kopplat till aktiviteten städ och dess utförande, det stärker uppsatsförfattarnas tankar kring att 

aktiviteten är fysiskt belastande. En orsak till besvären kan bero på de hinder i miljön som 

vård- och omsorgspersonalen uppfattar påverkar deras möjligheter att använda skonsam 

arbetsteknik i utförandet av aktiviteterna. Exemplen som nämns är inte anpassade moppskaft, 

för låga/höga arbetsbänkar som ibland är anpassade utifrån klienters längd, samt trånga 

utrymmen. Vård- och omsorgspersonalen är i riskzonen att drabbas av belastningsbesvär då 

arbetet ibland utförs i exempelvis trånga utrymmen [3,12,49] och trots att Arbetsmiljöverket 

[22] har gjort inspektioner av kommunal vård och omsorg mot bl.a. trånga lokaler visar 

arbetsskadestatistiken en ogynnsam utveckling av personalens arbetsrelaterade 

belastningsbesvär.  

Kondition uppfattas som minst viktigt i utförande av matlagning, men vid tvätt och städning 

uppfattas den som viktigt i medelstor- stor utsträckning. Varför skattas inte kondition som 

viktigt av all personal? Vilka är det som uppfattar kondition som viktigt? Är de yngre eller 

äldre? Är de som uppfattar kondition som viktigt kanske mer erfarna och vet hur viktigt det är 

i utförande av aktiviteter. I dagens samhälle talas det frekvent om kondition och dess 

betydelse för hälsa och välmående, därför överraskar deltagarnas svar som ger motsatt resultat 

mot vad som förväntas. Kondition är viktigt för att kroppen ska ha en gynnsam belastning i 

alla aktiviteter som utförs, även städ, tvätt och matlagning. Enligt Arbetsmiljöverket [3] är 

http://www.av.se/teman/omsorg/
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kondition viktigt för att minska riskerna för belastningsbesvär och enligt SBU [20] är fysisk 

träning den mest effektiva åtgärden vid förebyggande av exempelvis ryggsmärtor. För att få 

svar på dessa funderingar skulle en jämförande analys av resultatet kunna göras t.ex. jämföra 

ålder, antal yrkesverksamma år totalt och yrkesverksamma år inom LSS med svar om 

kondition. Eftersom det dock inte är relevant för studiens syfte/frågeställningar görs inga 

sådana jämförelser.   

En klar majoritet anser att de har bra eller mycket bra kunskaper/färdigheter i skonsam 

arbetsteknik kopplat till städ, tvätt och matlagning. Förklaring kan kanske vara att personalen 

har fått utbildning i skonsam arbetsteknik eller att de har erfarenhet av skonsam arbetsteknik. 

Vissa personer skattar dock att de har dåliga eller mycket dåliga kunskaper/färdigheter, som 

kan bero på att de inte erhållit möjligheten till utbildning, vilket kan ha olika anledningar bl.a. 

nyanställning. Intressant är att ett fåtal personer har utvecklat egna skonsamma arbetstekniker 

i utförande av städ, tvätt och matlagning, bl.a. använda pall för att nå objekt placerade högt 

upp.  

Överlag uppfattar personalen i studien stort socialt stöd, balans mellan aktivitet 

(arbetsuppgift) och vila, samt ett gott handlingsutrymme där de bl.a. kan växla 

arbetsuppgifter, planera sin arbetsdag, påverka arbetstempo, samt välja när pauser ska tas. 

Ändå uppfattar ett flertal större tidspress i arbetet. Orsaken kanske hänger ihop med att en klar 

majoritet av personalen utför städ, tvätt och matlagning ensamma i klienternas bostad. Både 

tidspress och ensamarbete kan medverka till belastningsbesvär och förstärka effekten av 

fysisk belastning i utförande av aktiviteterna [3,5,9,22,24]. Personalen uppger även att bl.a. 

tidspress och personalbrist är anledningar till att skonsam arbetsteknik undviks i utförande av 

städ, tvätt och matlagning. 

  

Personalen tänker i större utsträckning bl.a. på arbetsställningar och skattar både sina 

kunskaper och färdigheter högt, samtidigt anser majoriteten att de är i behov av utbildning i 

skonsam arbetsteknik, kopplat till städ, tvätt och matlagning. Största andelen av personalen 

anser att utbildning i skonsam arbetsteknik skulle kunna förebygga och lindra nuvarande 

fysiska besvär i stor eller mycket stor utsträckning. Enligt Carlsson och Engkvist [16] är det 

viktigt att skonsam arbetsteknik är en naturlig del av personalens rörelsemönster, vilket 

uppsatsförfattarna tror underlättas genom upprepad information och färdighetsträning. 

Undervisning och instruktioner ses ofta vid lyft- och förflyttningsteknik [9-11], men är inte 

lika förekommande vid arbetsuppgifter som städ, tvätt, och matlagning.  

Om studien kunde göras på nytt skulle bakgrunden och begreppsdefinitioner beskrivas mer 

ingående innan enkätkonstruktion, för att underlätta formulering av relevanta frågor i enkäten 

med direkt koppling till syftet. Färre frågor skulle kanske behövas för att ge bättre svar på 

frågeställningarna. Även syftet med studien kan omformuleras för att komma åt personalens 

belastningar i aktiviteterna, istället för erfarenheter kan belastning användas, samt utan att 

precisera utifrån skonsam arbetsteknik då personalen kanske inte är välbekanta med 

begreppet.    

Studien gör inte anspråk på att generalisera resultatet till hela populationen, dvs. all vård- och 

omsorgspersonal som arbetar på kommunala gruppbostäder inom Örebro kommun, utan är 

tänkt som en kartläggning. Eftersom tanken inte är att generalisera har studien ingen extern 

validitet, inte heller intern validitet är aktuellt då inga gruppjämförelser görs.  

Resultaten kan tillämpas som grund till vidare studier inom området och öka kunskaperna om 

skonsam arbetsteknik gällande städ, tvätt och matlagning hos vård- och omsorgspersonal och 

arbetsgivare, men även hos arbetsterapeuter, sjukgymnaster och ergonomer som har ett viktigt 
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arbete i att guida andra professioner i att använda ett så skonsamt arbetssätt som möjligt. Men 

utifrån bakgrund och resultat ser uppsatsförfattarna behov av vidare studier vid exempelvis: 

* Tycker arbetsterapeuter att det är viktigt med skonsam arbetsteknik vid utförande av 

städning, tvätt och matlagning och att det är en viktig arbetsuppgift att utbilda/instruera andra 

personalgrupper i frågan? Arbetar arbetsterapeuter med utbildning inom skonsamt arbetssätt, 

inte enbart förflyttningsteknik?  

* Kan utbildning i skonsam arbetsteknik gällande städ, tvätt och matlagning förebygga/lindra 

belastningsbesvär? 
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Bilaga 1 

Vad menas med skonsam arbetsteknik?  

 

 

Skonsam arbetsteknik handlar om arbetsrörelser, arbetsställningar och fysisk belastning. Det 

handlar även om aspekter, t.ex. utformning av lokaler, arbetsplatser, omgivningsmiljö, objekt 

och verktyg, som både direkt och indirekt kan ha en påverkan på en människas hälsa i 

rörelseorganen. Med rörelseorgan menas skelett, brosk, senor, ledband, muskler och även 

vissa nerver.  

Några exempel på skonsam arbetsteknik är 

* Lämplig arbetshöjd 

* Undvika böjda, vridna och sträckta arbetsställningar 

* Arbeta nära kroppen t.ex. vid lyft 

* Ställa in arbetsverktyg i lämplig höjd t.ex. moppskaftet 

* Kunna välja arbetstempo, uppleva socialt stöd 

 

 

Enkätundersökning  
Skonsam arbetsteknik gällande städning, tvättning & matlagning 

 

I skattningsskalorna med siffror 1-9, ber vi Dig ringa in en siffra som motsvarar Din 

uppfattning. T.ex. Aldrig = 1 Alltid = 9 

 

Jag som besvarar enkäten: 

 

• □ Kvinna            □ Man 

 

• Ålder ________ 

 

• Yrkesbakgrund 

□ Undersköterska            □ Vårdare/vårdarinna            □ Skötare                                              

□ Behandlingsassistent    □ Annan vårdutbildning ______________________ 

□ Annan utbildning _________________________ 

 

• Arbetar 

□ Deltid (mindre än 50 %)        □ Halvtid        □ Deltid (mer än 50 %)        □ Heltid 

 

• Antal yrkesverksamma år totalt _______ (Räknat i hela år) 

 

• Yrkesverksamma år på gruppbostad inom LSS-verksamhet _______ (Räknat i hela år) 

 

 

Var god vänd! 



 

 

1) I vilken utsträckning anser Du att tidspress förekommer i Ditt arbete? 

 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid 

  

2) I vilken utsträckning anser Du att Du får socialt stöd (t.ex. av chef och kollegor) i arbetet?  

 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

 

3) I vilken utsträckning har Du möjlighet att... (kopplat till städning, tvättning, matlagning) 

 

a) växla arbetsuppgifter?  
 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

 

b) planera Din arbetsdag? 

 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

c) välja när pauser ska tas? 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

d) välja hur stora pauser ska vara?  

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

e) välja hur ofta pauser ska tas? 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

f) välja arbetstempo?  

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

g) variera mellan stående och sittande? 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid 

h) få hjälp vid behov?  

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid 

i) påverka inköp av arbetsutrustning (t.ex. kastruller, mopp, tvättkorg)?  

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid 

j) få utbildning vid behov? 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid 

 

 

Var god vänd! 



 

 

4) I vilken utsträckning anser Du att Du har balans mellan vila och aktivitet i arbetet? 

 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

 

5) Ungefär hur många gånger per vecka medverkar Du i…  

 

a) städning hos klienter?     □ 1 gång        □ 2 gånger         □ 3 gånger         □ ____ gånger  

 

b) tvättning hos klienter?    □ 1 gång        □ 2 gånger         □ 3 gånger         □ ____ gånger 

 

c) matlagning hos klienter?   □ 1 gång        □ 2 gånger        □ 3 gånger        □ ____ gånger 

 

6) I vilken utsträckning uppfattar Du att följande utförs per vecka… 

 

a) städning?  

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

b) tvättning? 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid                      

c) matlagning? 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid                                         

 

7) Hur lång tid uppfattar Du att följande tar per gång…  

 

a) städning? 

 

För kort tid        1        2        3        4        5        6        7        8        9       För lång tid    

b) tvättning? 

För kort tid        1        2        3        4        5        6        7        8        9       För lång tid 

c) matlagning? 

För kort tid        1        2        3        4        5        6        7        8        9       För lång tid    

                                                                                           

 

 

 

Var god vänd! 



 

 

8) I vilken utsträckning utför Du som ensam personal…  

 

a) städning i klientens boende?  

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

b) tvättning i klientens boende?  

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

c) matlagning i klientens boende?  

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid   

 

9) I vilken utsträckning anser Du följande som fysiskt belastande aktivitet?  

 

a) städning? 

Inte alls        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Mycket belastande  

belastande 

 

b) tvättning? 

Inte alls        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Mycket belastande  

belastande 

 

c) matlagning? 

Inte alls        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Mycket belastande  

belastande 

 

10) Vilken aktivitet uppfattar Du som tyngst? 

□ Städning            □ Tvättning            □ Matlagning 

11) Vilket moment (t.ex. flytta möbler, lyfta tvättkorg, vispa) i vald aktivitet i föregående 

fråga (10) uppfattar Du som tyngst? 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________  

 

____________________________________________________  

 

Var god vänd! 



 

 

12) I vilken utsträckning anser Du att kondition är en viktig faktor i utförande av…  

 

a) städning? 

Inte alls viktigt        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Mycket viktigt  

b) tvättning? 

Inte alls viktigt        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Mycket viktigt  

c) matlagning? 

Inte alls viktigt        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Mycket viktigt  

13) I vilken utsträckning anser Du att fysiska besvär (t.ex. smärta i rygg) förekommer i Ditt 

utförande av…  

 

a) städning? 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

b) tvättning? 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

c) matlagning? 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

14) I vilken utsträckning kan Du relatera besvären (t.ex. smärtan) till just utförandet av…  

 

a) städning? 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

b) tvättning? 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

c) matlagning? 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

15) I vilken utsträckning planerar Du i förväg hur utförande av aktiviteter ska ske? 

 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

 

 

Var god vänd! 



 

 

16) I vilken utsträckning är Du medveten om hur Du utför aktiviteterna?  

 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

17) I vilken utsträckning tänker Du på följande vid utförande av aktiviteterna…  

 

a) Din kroppsställning?  

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid         

b) Att anpassa arbetsverktyg (t.ex. moppskaft) utifrån Dina behov?  

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

c) Att utnyttja olika arbetshöjder? 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

18) I vilken utsträckning utför Du arbetet…  

 

a) med sänkta axlar (t.ex. när du dammsugar)?  

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

b) nära kroppen (t.ex. vid lyft)?  

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

c) med rak rygg (både sittande och stående)?  

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

d) med en arbetshöjd som är ungefär i höjd med Din armbåge?  

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

19) I vilken utsträckning anser Du att hinder i miljön (t.ex. låga/höga arbetsbänkar som inte 

är anpassningsbara i höjd) förekommer som påverkar Din arbetsteknik negativt? 

 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

20) Om svar 2-9 i föregående fråga (19), kan Du ge exempel på hinder?  

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________  

 

____________________________________________________                        

 

Var god vänd! 



 

 

21) Hur uppfattar Du Dina kunskaper om skonsam arbetsteknik? 

 

Mycket dåliga        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Mycket bra 

                     

22) Hur uppfattar Du Dina färdigheter i skonsam arbetsteknik?  

 

Mycket dåliga        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Mycket bra 

      

23) Har Du utvecklat någon skonsam arbetsteknik i utförandet av någon av aktiviteterna? 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________  

 

24) I vilken utsträckning undviker Du att använda Dig av skonsam arbetsteknik?  

 

Aldrig        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Alltid  

 

25) Om svar 2-9 i föregående fråga (24), vad är anledningen? 

□ Stress           □ Tidsbrist           □ Personalbrist         □ Brist på motivation   

□ Annat _________________________________ 

26) I vilken utsträckning tror Du att utbildning i skonsam arbetsteknik skulle kunna 

förebygga fysiska besvär?  

 

Inte alls        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Mycket stor utsträckning  

  

27) I vilken utsträckning tror Du att utbildning i skonsam arbetsteknik skulle kunna lindra 

eventuella nuvarande fysiska besvär? 

 

Inte alls        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Mycket stor utsträckning 

   

28) I vilken utsträckning anser Du Dig i behov av utbildning i skonsam arbetsteknik gällande 

städning, tvättning och matlagning? 

 

Inte alls        1        2        3        4        5        6        7        8        9       Mycket stor utsträckning   

 

 

 

 

Tack för din medverkan!  

Anna och Suada 


