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Abstract 

Aim. To identify the prevalence of musculoskeletal disorders among female and male 

ambulance personnel and analyze musculoskeletal disorders in relation to gender, age, 

employment and rate of perceived exertion. 

Background. Workload for the ambulance service increases worldwide. Working in an 

ambulance includes high physical strain that leads to high risk of musculoskeletal disorders 

where pain in the lower part of the back is dominant. 

Design. A quantitative cross-sectional study with descriptive and comparative design. 

Method. The study was conducted using an online survey answered by female (n=24) and 

male (62) ambulance personnel working in four ambulance stations in Sweden. The 

questionnaire included background information about the participants and questions about 

self-reported musculoskeletal disorder in neck, upper back, lower back or shoulders for the 

last seven days as well as physical strain at station work and emergency call outs. Analyses 

were conducted in SPSS 23.0 whit independet t-test and chi-square test. 

Results. Of the female ambulance personnel eight (33 %) reported discomfort in the neck, 6 

(25 %) at the upper back, 11 (46 %) at the low back and 6 (25 %) in the shoulders. Among 

male ambulance personnel reported 18 (29 %)  discomfort at the neck, 15 (24 %) at the upper 

back, 31 (50 %) at the low back and 19 (31 %) in the shoulders. Totally 53 (62 %) reported 

some form of musculoskeletal disorder. The results show higher levels of self-reported 

physical strain at station work among participants with musculoskeletal disorders than those 

without. 

Conclusion. Musculoskeletal disorders are common among ambulance personnel. There is a 

need for more knowledge about the causes of musculoskeletal disorders and prevention of 

these to promote good health among ambulance personnel. Research may focus on how 

ambulance personnel with musculoskeletal disorders perceive their health, and if ambulance 

personnel are experiencing limitation in work related to musculoskeletal disorders  or not.  

Keywords: Ambulance personnel, Health, Musculoskeletal Disorders, Perceived Exertion, 

Nursing 



Abstrakt 

Syfte. Att kartlägga förekomsten av muskuloskeletala besvär hos kvinnlig och manlig 

ambulanspersonal och att analysera muskuloskeletala besvär i relation till kön, ålder, 

anställningstid, utbildning och självskattad fysisk belastning. 

Bakgrund. Arbetsbelastningen för ambulanssjukvården ökar världen över. Arbetet i 

ambulans innefattar hög fysisk belastning vilket medför hög risk för muskuloskeletala besvär 

där smärtor i nedre delen av ryggen är dominerande. 

Design. En kvantitativ tvärsnittstudie med deskriptiv och jämförande design. 

Metod. Studien genomfördes genom en webbaserad enkät som besvarades av kvinnlig 

(n=24) och manlig (n=62) ambulanspersonal verksamma på fyra orter i Sverige. Enkäten 

omfattade bakgrundsinformation om deltagarna. Frågor om de upplevt besvär i nacke, 

bröstrygg, ländrygg eller axlar/skuldror de senaste sju dagarna samt självskattad fysisk 

belastning vid stationsarbete och utryckning. Analyser gjordes i statistikprogrammet SPSS 

23.0 med t-test och chi 2-test. 

Resultat. Kvinnlig ambulanspersonal rapporterade 8 (33 %) att de upplevt besvär i nacke, 6 

(25 %) i bröstrygg, 11 (46 %) i ländrygg och 6 (25 %) i axlar/skuldror. Manlig 

ambulanspersonal rapporterade 18 (29 %) att de upplevt besvär i nacke, 15 (24 %)  i 

bröstrygg, 31 (50 %) i ländrygg och 19 (31 %) i axlar/skuldror. Totalt rapporterade 53 (62 %)  

deltagare att de upplevt besvär. Resultatet visar högre grad av självskattad fysisk belastning 

vid stationsarbete hos deltagarna med muskuloskeletala besvär. 

Slutsats. Muskuloskeletala besvär är vanligt förekommande hos ambulanspersonal. Det finns 

ett behov om ökad kunskap om orsaker till muskuloskeletala besvär och hur dessa kan 

förebyggas för att främja god hälsa hos ambulanspersonal. Forskning kan fokusera på hur 

ambulanspersonal med muskuloskeletala besvär upplever sin hälsa och om 

ambulanspersonalen upplever begränsning i arbetet relaterat till besvären.  

  

Nyckelord: Ambulanspersonal, Hälsa, Muskuloskeletala Besvär, Fysisk Belastning, 

Omvårdnad 



SAMMANFATTNING 

Vad som redan är känt om detta ämne 

● Förekomst av arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär är ett vanligt hälsoproblem 

hos sjukvårdspersonal. 

● Ambulanspersonal har rapporterats vara utsatta för högre risk än andra yrkesgrupper 

gällande förekomst av muskuloskeletala besvär. 

● Riskfaktorer för muskuloskeletala besvär är bland annat arbetsmiljö med hög fysisk 

belastning. 

Vad detta dokument tillför  

● Förekomst av muskuloskeletala besvär rapporterades fortfarande vara vanligt 

förekommande bland ambulanspersonal. Mer än hälften av deltagarna rapporterade 

någon form av besvär de senaste sju dagarna.   

● Högre grad av självskattad fysisk belastning vid stationsarbete rapporterades bland 

ambulanspersonal med muskuloskeletala besvär jämfört med de utan besvär. 

Implikationer för praktik och/eller policy  

● Förebyggande åtgärder mot muskuloskeletala besvär bör utarbetas för att främja god 

hälsa hos ambulanspersonal. 

● Vidare forskning kan fokusera hur ambulanspersonalen med muskuloskeletala besvär 

upplever sin hälsa, och om ambulanspersonalen upplever begränsning i arbetet 

relaterat till besvären. 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

INTRODUKTION  1 ....................................................................................................................

Bakgrund  1 .............................................................................................................................

Ambulanssjukvården i Sverige  1 ..........................................................................................

Hälsa  2 .....................................................................................................................................

Muskuloskeletala besvär  3 .....................................................................................................

Fysisk belastning  4 .................................................................................................................

STUDIEN 6 ..................................................................................................................................

Syfte 6 .......................................................................................................................................

Frågeställningar 6 ...................................................................................................................

Design 6 ....................................................................................................................................

Deltagare  6 ..............................................................................................................................

Datainsamling 7 .......................................................................................................................

Enkäten 7 ...............................................................................................................................

Etiskt övervägande  8 ..............................................................................................................

Dataanalys  9 ............................................................................................................................

RESULTAT 9 ................................................................................................................................

DISKUSSION 12 ..........................................................................................................................

Resultatdiskussion  12 .............................................................................................................

Metoddiskussion 15 .................................................................................................................

Studiens begränsningar 16 .....................................................................................................

SLUTSATS 17 ..............................................................................................................................

REFERENSLISTA 18 ...................................................................................................................

Bilagor 23 .................................................................................................................................

Bilaga 1 - Informationsbrev till enhetschef 23 ......................................................................

Bilaga 2 - Informationsbrev till deltagare 24 ........................................................................

Bilaga 3 - Enkäten 25............................................................................................................



INTRODUKTION  

Svenska arbetsmiljöverket (2014) definierar muskuloskeletala besvär som en känsla av 

smärta, värk eller obehag i en eller flera regioner. En rapport av arbetsmiljöverket visar en 

ökning av muskuloskeletala besvär relaterat till hög fysisk belastning i arbetet. Sterud, 

Ekeberg och Hem (2006) menar att muskuloskeletala besvär är en av de främsta orsakerna till 

arbetsrelaterad hälsoproblematik och sjukskrivning hos ambulanspersonal. Arbete i 

ambulanssjukvård innefattar ofta tunga lyft med hög fysisk belastning där personal måste 

bära tungt, lyfta i obekväma situationer och ibland ouppvärmd, vilket kan innebära att den 

kvinnliga och manliga ambulanspersonalen drabbas av muskuloskeletala besvär. Enligt en 

dansk studie av Hansen, Rasmussen, Kyed, Nielsen och Andersen (2012) var 

muskuloskeletala besvär vanligare förekommande hos ambulanspersonal jämfört med andra 

yrkesgrupper i samhället. En svensk studie Aasa et al. (2005) rapporterade att nackbesvär var 

vanligare hos kvinnlig ambulanspersonal medan besvär i ländrygg var vanligare hos manlig 

ambulanspersonal. Ovanstående studie genomfördes för 11 år sedan och att arbeta i 

prehospital akutsjukvård i ambulans kan sedan dess till viss del förändrats. Därmed ämnar 

föreliggande enkätstudie att kartlägga förekomsten av muskuloskeletala besvär och 

självskattad fysisk belastning hos kvinnlig och manlig ambulanspersonal. 

Bakgrund  

Ambulanssjukvården i Sverige  

Enligt Socialstyrelsen föreskrifter om ambulanssjukvård (SOSFS 2009:10) innebär, 

prehospital akutsjukvård medicinska åtgärder som vidtas av hälso- och sjukvårdspersonal 

utanför sjukhus. Ambulanspersonal beskrivs enligt hälso- och sjukvården, personal med 

utbildning inom ambulanssjukvård vilket innefattar sjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor samt ambulanssjukvårdare som har aktiv tjänst inom prehospital 

akutsjukvård. Suserud, Wallman och Haljamäe (1998) och Ahl et al. (2005) beskriver att 

prehospital akutsjukvård i Sverige karaktäriseras av omhändertagande och behandling av 
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patienter utanför sjukhus på skadeplats i utomhusmiljö eller i hemmet samt under transport in 

till sjukhus. Ambulanssjukvården har under tid utvecklats från att enbart omfatta transport av 

patienter till att bli en viktig del av sjukvårdskedjan. Vidare kan ambulanssjukvården liknas 

som en förlängd del av sjukvårdssystemet med möjlighet att nå ut till patienter snabbare och 

tidigare påbörja behandling och livräddande åtgärder. Riksföreningen för 

Ambulanssjuksköterskor (2012) beskriver att specialistutbildade ambulanssjuksköterskor tar 

självständiga beslut utifrån patientens behov. Ambulanssjuksköterskor ansvarar för en 

avancerad omvårdnad utifrån patientens sjukdomstillstånd med begränsade resurser, vilket 

kan ske i ostrukturerade prehospitala miljöer och ofta under pressade arbetsförhållanden. 

Wireklint Sundström (2005) beskriver att arbeta som ambulanssjuksköterska inom 

prehospital akutsjukvård i ambulans är fysiskt och psykiskt krävande. Vid förflyttning kan 

patienter befinna sig i trånga och begränsade utrymmen och situationerna kan vara 

känslomässigt laddade. Sterud et al. (2006) rapporterar att ohälsa kopplat till arbetet är 

vanligt förekommande hos ambulanspersonal.  

Hälsa  

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ett begrepp och kan beskrivas som 

ett tillstånd av fullständigt fysisk och psykisk välbefinnande. Upplevelsen av fullständigt 

välbefinnande kan påverkas av arbetsrelaterade orsaker vilket kan leda till ohälsa. Ågren 

(2003) beskriver arbetsrelaterade orsaker där stress, belastning och arbetssituation kan 

påverka individens hälsa. Antonovsky (1991) beskriver att god hälsa påverkas av en känsla 

av sammanhang. Känslan av sammanhang påverkas av hur individer hanterar stressfulla 

situationer vilket har direkt koppling till hälsotillståndet. Hälsoproblem kan påverka 

hanteringen av stressfulla situationer och därmed individens hälsa. Sterud et al. (2006), 

Pattani, Constantinovici och Williams (2001) rapporterar att muskuloskeletala besvär är en 

ledande orsak till ohälsa hos ambulanspersonal. Kompetenscentret för företagshälsan (2015) 

beskriver att det krävs forskningsbaserade underlag för att utreda och åtgärda fysiska besvär, 

genom att skapa riktlinjer som bidrar till att bevara god hälsa. För att förbättra hälsan hos 

ambulanspersonalen krävs kontroll över arbetssituation och belastning genom kartläggning 

av rådande problemområde.  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Muskuloskeletala besvär  

Arbetsrelaterade besvär drabbar ungefär 24% av de som arbetar i Sverige under 2014. Av de 

drabbade var 12% muskuloskeletala besvär som kunde härledas från arbetet (Svenska 

arbetsmiljöverket (2014). Umesh, David, Segaran och Venkatesh (2014) rapporterar att 

muskuloskeletala besvär är vanligt förekommande bland sjuksköterskor. Studien rapporterar 

att nästan 85% av sjuksköterskor har upplevt muskuloskeletala besvär det senaste året. 

Roberts, Sim, Black och Smith (2014) visar att australiensisk ambulanspersonal löper tre 

gånger högre risk för muskuloskeletala besvär jämfört med sjuksköterskor i andra 

vårdområden och besvär i ryggens nedre del var vanligaste förekommande.  Ovanstående 

studie rapporterade högre risk för smärtor i ryggens nedre del och uppgick till hela 13 gånger 

högre hos ambulanspersonal, jämfört med sjuksköterskor i andra vårdområden. En dansk 

studie Hansen et al. (2012) rapporterar att muskuloskeletala besvär i armar-skuldror, nacke 

och ryggens nedre del var vanligare hos ambulanspersonal jämfört med andra yrkesgrupper i 

samhället. Aasa et al. (2005) rapporterar att varannan person som arbetar inom prehospital 

akutsjukvård i ambulans har lidit av smärta i nedre delen av ryggen samt nacke och skuldror 

det senaste året. Aasa och medarbetare fann också skillnader i förekomsten av 

muskuloskeletala besvär mellan kvinnor och män. Författarna rapporterade också att under 

det senaste året upplevde fler kvinnor än män besvär i nacke och skuldror medan män 

rapporterade besvär i nedre delen av ryggen som vanligast. Ovanstående studie rapporterar 

även att 23 % av männen rapporterade begränsning i arbetet och fritiden på grund utav 

ryggbesvär. Hos kvinnorna var det 11 % som rapporterade begränsning i arbetet och fritiden 

på grund utav ryggbesvär. Sterud, Hem, Ekeberg och Lau (2008) rapporterar att 

ambulanspersonal jämfört med andra yrkesgrupper i samhället upplever sig mer begränsade i 

sitt arbete på grund av muskuloskeletala besvär. 
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Fysisk belastning  

Pek et al. (2015) beskriver att arbetet inom prehospital akutsjukvård i ambulans är fysiskt och 

psykiskt krävande och kan orsaka ohälsa hos ambulanspersonal. Lavender, Conrad, Reichelt, 

Johnson och Meyer (2000) analyserade biomekaniken vid olika arbetsmoment inom 

ambulanssjukvården för att identifiera risker för muskuloskeletala besvär. Resultatet visar att 

tunga och frekventa uppgifter som överflyttning av patient från säng till bår, att bära patienter 

i trapp är betydande riskfaktorer för uppkomst av muskuloskeletala besvär. Aasa, Barnekow- 

Bergkvist, Ängquist och Brulin (2005) rapporterar att ambulanspersonal utför tunga 

arbetsuppgifter som lyft, böjning och bärande och att detta kan orsaka muskuloskeletala 

besvär. Författarna i den senare studien fastställer att hög fysisk belastning är associerat med 

besvär i nacke/skuldror och ländrygg. Detta stärks av både Broniecki, Esterman, May och 

Grantham (2010) och Hansen et al. (2012) som rapporterar att upprepade tunga lyft av 

patienter och utrustning kan orsaka muskuloskeletala besvär. Vilket även kan påverkas av 

okontrollerade situationer med begränsade utrymmen. Gentzler och Stader (2010) visar att 

olika arbetsställningar i ambulanshytten kan orsaka muskuloskeletala besvär hos 

ambulanspersonal. Arbetsställningarna innefattar, men begränsar sig inte till, att sträcka sig 

för att nå utrustning i överliggande skåp och uppgifter som utförs sittande med horisontell 

böjning och vridning.  

Johansson, Sjölander, Djupsjöbacka, Bergenheim och Pedersen (1999) beskriver 

patofysiologiska mekanismer och att stress kan påverka förekomsten av muskuloskeletala 

besvär. Detta genom att stress ger ökad sympatisk aktivitet och som en reaktion av detta blir 

musklerna spända och får begränsad rörelseförmåga. Aasa et al. (2005) visar att psykisk 

belastning ökar risken för muskuloskeletala besvär hos manlig och kvinnlig 

ambulanspersonal. Hansen et al. (2012) och Sterud et al. (2006) beskriver att arbeta i 

ambulans är psykiskt krävande som kan orsaka stress vid utryckning. Detta genom 

känslomässiga krav hos ambulanspersonalen, som kan härledas från deras utsatthet för 

känslomässigt laddade situationer i arbetet. Ambulanspersonal utsätts för såväl hög fysisk 

belastning och psykisk stress i arbetet vilket kan orsaka muskuloskeletala besvär.  
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Karlsson, Niemelä och Jonsson (2011) rapporterar att hög arbetsbelastning påverkar 

förekomsten av muskuloskeletala besvär. Ovanstående studie visar att hjärtfrekvensen ökar 

vid alla typer av utryckningsuppdrag hos svensk ambulanspersonal. Utifrån denna 

observation drog författarna till studien slutsatsen att arbetet inom prehospital akutsjukvård i 

ambulans innefattar en hög fysisk belastning där den totala belastningen påverkas av antalet 

uppdrag oavsett medicinsk svårighetsgrad. Arbetsbelastningen för ambulanssjukvården 

världen över har ökat. I New York påvisades en ökning av samtal till nödnummer och ett ökat 

utnyttjande av den prehospitala akutsjukvården. Samtalen till nödnumret steg under en nio års 

period med 15%. Akuta ambulanstransporter har ökat med nästan 5% årligen under en 14 år 

lång period i Australien (Lowthian et al., 2011a; Lowthian et al., 2011b; Munjal et al., 2011).  

I Sverige rapporterar SOS Alarm (2014) en ökning av antal skarpa larmsamtal mellan åren 

2010 och 2014 med 22%. Forskning visar på att ambulanspersonalens arbete innefattar hög 

fysisk belastning och att den fysiska belastningen kan påverkas av att arbetet i ambulans även 

är psykisk krävande. Författarna till föreliggande enkätstudie anser därmed att det är av 

intresse att ta reda på hur ambulanspersonalen själva skattar den fysiska belastningen. 

Sammanfattningsvis noteras att tidigare genomförd forskning har rapporterat 

muskuloskeletala besvär och hög fysisk belastning hos sjukvårdspersonal. Då dessa 

genomfördes i början av 2000-talet kan det vara lämpligt att genomföra liknande studier då 

antal ambulansuppdrag och arbetsbelastningen har ökat. Det väsentliga är att kartlägga 

förekomsten av muskuloskeletala besvär och eventuella samband med arbetsbelastning. 

Studien kan ligga till grund för, och möjliggöra, preventiva åtgärder som bidrar till att bevara 

god hälsa bland ambulanspersonal.    
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STUDIEN 

Syfte 

Studiens syfte var dels att kartlägga förekomst av muskuloskeletala besvär hos kvinnlig och 

manlig ambulanspersonal och dels att analysera muskuloskeletala besvär i relation till kön, 

ålder, anställningstid, utbildning och självskattad fysisk belastning.  

Frågeställningar 

● Hur vanligt är det med besvär i nacke, bröstrygg, ländrygg och skuldror/axlar bland 

kvinnlig och manlig ambulanspersonal? 

● Finns det några skillnader i förekomst av muskuloskeletala besvär och självskattad 

fysisk belastning hos kvinnlig och manlig ambulanspersonal?  

● Finns det samband mellan självskattade muskuloskeletala besvär och fysisk 

belastning, ålder, anställningstid och utbildning?  

Design 

Föreliggande studie är en kvantitativ tvärsnittstudie. Kvantitativa studier strävar efter att 
förstå och förklara begrepp som även kallas variabler. Vidare ämnar kvantitativ forskning att 
undersöka hur variabler fungerar och påverkar varandra samt samband mellan dem  (Polit 
och Beck, 2010). Rapporten är skriven utifrån Author Guidelines från tidskriften Journal of 
Advanced Nursing (2015). 

Deltagare  

Deltagare var personer som arbetar inom prehospital akutsjukvård i ambulans i Sverige. 

Stationerna som inkluderades var Oskarshamn, Sundsvall, Umeå och Örnsköldsvik. All 

personal som arbetade inom prehospital akutsjukvård i ambulans inkluderades, 
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ambulanssjukvårdare, sjuksköterska i ambulans, och specialistsjuksköterska. Totalt skickades 

en inbjudan och enkäten till 195 personer, 14 av dessa hade inte möjlighet att delta i studien 

på grund av sjukskrivning, tjänstledighet eller annan långtidsfrånvaro från arbetet. Nittiosju 

personer besvarade enkäten vilket genererade en svarsfrekvens på 53%. Tre svar 

exkluderades eftersom orimliga värden angavs (en deltagare som hade arbetat 99 år inom 

ambulanssjukvården och två deltagare som skattat både ansträngning i station- och 

utryckningsarbetet till 20). Sju personer som arbetat mindre än ett år exkluderades då dessa 

bedömdes inte ha jobbat tillräckligt länge inom verksamheten för att ha utsatts för exponering 

av arbetet. Likaså exkluderades en person på grund av låg anställningsgrad (mindre än 50% 

av heltid). I studien deltog slutligen 86 ambulanspersonal (24 kvinnor, 62 män).  

Datainsamling 

Studien genomfördes som en enkätstudie med ett själv- besvarande webbformulär. 

Enhetschef vid inkluderade stationer erhöll ett informationsbrev och förfrågan om 

godkännande av studien vid respektive enhet (bilaga 1). Vid godkännande för genomförandet 

av studien vidarebefordrade respektive enhetschef enkät och informationsbrev vidare till 

respondenterna (bilaga 2) som besvarade enkäten direkt via ett öppet webbformulär (bilaga 3) 

och avslutade deltagandet genom att skicka in svaren. 

Enkäten 

Frågeformuläret var strukturerat och innehöll i huvudsak förbestämda svarsalternativ (bilaga 

3). De inledande frågorna var bakgrundsfakta som kön, ålder, antal år och månader i 

nuvarande arbete inom ambulanssjukvården samt anställningsform. Innehållet i 

frågeformuläret för denna studie baserades på beprövade och validerade frågeformulär som 

har använts i tidigare forskning i liknande kontext (Aasa et al., 2005). Frågorna belyste 

förekomst av muskuloskeletala besvär. Frågorna var; Har du haft besvär (smärta, värk, 

obehag) någon gång under de senaste sju dygnen i; Nacke, övre del av bröstrygg, nedre del 
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av rygg (ländrygg, korsrygg) eller skuldror, vilket svarades med ja eller nej. För att mäta 

självskattad fysisk belastning under utryckningsarbete och stationsarbete användes Borgs 

skala Rating of Perceived Exertion (RPE). RPE-skalan är en intervallskala där deltagaren 

själv får skatta upplevd belastning vid ett arbetsmoment. Deltagaren skattar en siffra på en 

skala mellan 6 till 20 där siffran 6 betyder mycket, mycket lätt ansträngande och 20 betyder 

mycket, mycket ansträngande (Borg, 1982). Vid bearbetning av resultatet sammanställdes 

enskilda muskuloskeletala besvär till två grupper, muskuloskeletala besvär och inga besvär. 

För att skapa dessa grupper kodades svaren. Deltagarna som rapporterade muskuloskeletala 

besvär fick ett högt värde och de som inte upplevt någon form av besvär erhöll ett lågt värde. 

Därmed inkluderades de som rapporterat någon form av besvär i gruppen muskuloskeletala 

besvär och de som inte rapporterat några besvär inkluderades i gruppen inga besvär.  

Etiskt övervägande  

Enligt Nürnbergkoden (1947) ska forskning ske med informerat samtycke av deltagarna och 

varje deltagare ska ha rätt att avbryta dvs autonomi principen. Risker för deltagarna skall 

minimeras medan forskning skall ligga till gagn för samhället. Föreliggande enkätstudie är 

genomförd med respektive enhetschefs godkännande på de inkluderade ambulansstationerna 

(Bilaga 1). Deltagandet i studien var frivilligt, vilket informerades i medföljande 

informationsbrev (Bilaga 2) (Polit och Beck, 2010). Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 

syftar till att skydda människors integritet när personuppgifter behandlas, vilket innefattar 

inhämtning av information. Enkäten genomfördes digitalt med hjälp av en webbaserad enkät 

som skickades ut till alla deltagare på de inkluderade ambulansstationerna. Respondenterna 

förblev anonyma både för författarna och läsarna under hela studien. Deltagande i studien var 

frivilligt men efter inlämnat enkätsvar kunde deltagandet ej avbrytas. Ansvariga för studien 

kunde inte härleda enskilt enkätsvar till enskild person eftersom personuppgifter eller ID för 

webbenkät inte fanns tillgängliga. Enbart författarna och handledaren har tillgång till 

svarsdokumenten och dessa har inte lämnats ut till enhetschef eller annan på station efter 

ifyllnad. Författarna arbetar vid en av de inkluderade stationerna men har inte deltagit i 

studien för att inte påverka resultatet.  
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Dataanalys  

Data analyserades med deskriptiv och analyserande statistik med hjälp av IBM Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) version 23.0. För att jämföra skillnader i medelvärde 

mellan två grupper användes oberoende t-test. Vidare för att jämföra skillnader i fördelningen 

av proportioner mellan olika grupper användes  Chi-två test  (Polit och Beck, 2010). 

Signifikansnivån sattes till p <0.05.  

RESULTAT 

Av de 86 som deltog i studien var 24 (29.7 %) kvinnor med en medelålder på 36 (sd 7.6) år 

och anställningstid på 8 (sd 4.1) år och 62 (72.3%) var män med en medelålder på 43.3 (sd 

10) år och en anställningstid på 16 (sd 11) år. Ålder och anställningstid skiljde sig signifikant 

mellan kvinnor och män (Tabell 1). För övriga bakgrundsdata fanns inte några signifikanta 

skillnader. Av samtliga deltagare rapporterade 26 (30.2 %) nackbesvär, 21 (24.4 %) besvär i 

bröstrygg, 42 (48.8 %) ländryggsbesvär och 25 (29.1 %) rapporterade besvär i axlar och 

skuldror. Vidare rapporterade 33 (38.4 %) att de inte upplevt några besvär medan 53 (61.6 %) 

att de upplevt muskuloskeletala besvär (Tabell 1). 
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Tabell 1. Bakgrundsdata, förekomst av muskuloskeletala besvär och självskattad fysisk 

belastning bland manlig och kvinnlig ambulanspersonal. 

Kvinnor  

n=24

Män  

n=62

Totalt  

n=86 p värde

Bakgrundsfaktorer

Ålder, m (sd) 36 (7.6) 43.3 (9.9) 41.3 (9.9) 0.002

Anställningstid, m (sd) 7.5 (4.1) 15.9 (11) 13.6 (10.2) 0.000

Utbildning 

Specialistsjuksköterska, n (%) 17 (70.8) 39 (69.2) 56 (65.1) 0.180

Sjuksköterska, n, (%) 7 (29.2) 15 (24.2) 22 (25.6) 0.180

Ambulanssjukvårdare, n (%) 0 8 (12.9) 8 (9.3) 0.180

Självskattad fysisk belastning 

Stationsarbete, m (sd) 10.1 (2.2) 9,9 (2.7) 9.9 (2.6) 0.696

Utryckning, m (sd) 13.5 (2) 13.6 (1.9) 13.6 (2) 0.951

Muskuloskeletala besvär

Nacke, n (%) 8 (33.3) 18 (29) 26 (30.2) 0.697

Bröstrygg, n (%) 6 (25) 15 (24.2) 21 (24.4) 0.938

Ländrygg, n (%) 11 (45.8) 31 (50) 42 (48.8) 0.729

Axlar och skuldror, n (%) 6 (25) 19 (30.6) 25 (29.1) 0.605

Inga besvär, n (%) 10 (41.7) 23 (37.1) 33 (38.4) 0.696

Besvär, n (%) 14 (58.3) 39 (62.9) 53 (61.6) 0.696
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Gruppen med muskuloskeletala besvär skattade signifikant högre grad av fysisk belastning 

(m=10.5, sd=2.7) jämfört med gruppen som inte uppgav några besvär (m=9.1, sd=2.1) 

(Tabell 2). Män med muskuloskeletala besvär skattade signifikant högre grad av fysisk 

belastning vid stationsarbete (m=10.6, sd=2.9) jämfört med gruppen som inte uppgav några 

besvär (m=8.7, sd=2). Bland kvinnorna fanns det inte några signifikanta skillnader i 

självskattad fysisk belastning vid stationsarbete mellan de som uppgav muskuloskeletala 

besvär och de utan. Vid utryckning fanns det inte några signifikanta skillnader i självskattad 

fysisk belastning, ålder eller anställningstid mellan grupperna som skattade muskuloskeletala 

besvär och de utan besvär. (Tabell 2). 

Tabell 2. Samband mellan muskuloskeletala besvär och självskattad fysisk belastning, 

ålder samt anställningstid. 

Muskuloskeletal

a besvär 

n=53

Inga besvär 

n=33
p värde

Självskattad fysisk belastning

Stationsarbete

Kvinnor, m (sd) 10.3 (2.2) 10 (2.3) 0.761

Män, m (sd) 10.6 (2.9) 8.7 (2) 0.009

Totalt, m (sd) 10.5 (2.7) 9.1 (2.1) 0.014

Utryckning

Kvinnor, m (sd) 13.5 (2.5) 13.7 (1.3) 0.823

Män, m (sd) 13.9 (1.9) 13 (1.9) 0.062

Totalt, m (sd) 13.85 (2.1) 13.2 (1.7) 0.152

Ålder, m (sd) 41.9 (9.7) 40.3 (10.3) 0.486

Anställningstid, m (sd) 15.1 (10.6) 11.2 (9.2) 0.09
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Föreliggande enkätstudie visade att mer än varannan deltagare rapporterade muskuloskeletala 

besvär. Resultatet visade att nästan hälften av kvinnlig och manlig ambulanspersonal 

rapporterade besvär i ländrygg medan ungefär var tredje rapporterade besvär i nacke samt en 

tredje del  rapporterade besvär i axlar/skuldror. Vidare var det en femtedel av deltagarna som 

rapporterade besvär i bröstrygg. En studie av Karahan, Kav, Abbasoglu och Dogan (2008) 

visade liknande resultat där mer än varannan av sjukvårdspersonalen rapporterade 

ländryggsbesvär det senaste året. Hansen et al. (2012) visade att nästan hälften av 

ambulanspersonal rapporterade muskuloskeletala besvär i nacke, axlar och skuldror. 

Föreliggande studie visade inga signifikanta skillnader mellan kön och typ av besvär. Detta 

skiljer sig jämfört med Aasa et al. (2005) som visade på skillnader mellan kvinnlig och 

manlig ambulanspersonal. Studien visade att förekomsten av muskuloskeletala besvär i nacke 

var vanligare bland kvinnor än män och hos män var förekomsten av muskuloskeletala besvär 

i ländrygg dominerande. Sammanfattningsvis drar författarna till föreliggande studie 

slutsatsen att muskuloskeletala besvär är fortsatt vanligt förekommande hos kvinnlig och 

manlig ambulanspersonal vilket författarna tror kan påverka deras hälsa negativt.  

Föreliggande studie visade att 62% av deltagarna rapporterade muskuloskeletala besvär de 

senaste sju dagarna. Hansen et al. (2012) rapporterade att 42% av ambulanspersonalen 

upplevt muskuloskeletala besvär det senaste året, vilket skiljer sig jämfört med andra 

yrkesgrupper i det danska samhället som rapporterade att 29% av arbetarna upplevt besvär. 

En svensk delårsrapport (2015:2) från branschföreningen för företagshälsovård rapporterar att 

rikssnittet för muskuloskeletala besvär några gånger i månaden uppgick till 42%. Detta inom 

samtlig branscher och under det gångna året. Vidare i rapporten var det 48% av vårdpersonal 

som upplevt muskuloskeletala besvär. Författarna till föreliggande studie drar slutsatsen att 

muskuloskeletala besvär är vanligare förekommande hos ambulanspersonal jämfört med 

andra yrkesgrupper i samhället.  

!12



Föreliggande enkätstudiens resultat visade inga skillnader i självskattad fysisk belastning 

mellan kvinnlig och manlig ambulanspersonal. Totalt sett hos alla deltagare rapporterades 

högre grad av självskattad fysisk belastning vid stationsarbete hos deltagarna med 

muskuloskeletala besvär jämfört med deltagarna utan besvär. Vid uppdelning av kvinnor och 

män rapporterades enbart högre grad av självskattad fysisk belastning vid stationsarbete hos 

manlig ambulanspersonal. Detta kan bero på att det kvinnliga deltagande var signifikant lägre 

än det manliga. Författarna till föreliggande studie tycker att det fortsättningsvis bör 

diskuteras huruvida belastning orsakar muskuloskeletala besvär, eller om muskuloskeletala 

besvär föranleder en högre upplevd belastning. Detta då det inte observerades någon skillnad 

i självskattad fysisk belastning vid utryckningsarbete mellan deltagarna som rapporterade 

muskuloskeletala besvär och deltagarna utan besvär. Aasa et al. (2005) beskriver att trots en 

betydande mängd ambulanspersonal upplever besvär, känner sig få begränsade utav besvären 

i sin yrkesutövning. Författarna till föreliggande enkätstudie tror att detta kan förklaras med 

att ambulanspersonal blir vid utryckningsarbete arbetsorienterad och fokuserar på patienten 

istället för sina egna besvär. Författarna tror även att en annan aspekt kan vara individuella 

förutsättningar hos ambulanspersonalen. Detta kan jämföras med studien av Aasa, Ängquist 

och Barnekow-Bergkvist (2008) som visat samband mellan regelbunden fysisk träning hos 

ambulanspersonal och lägre självskattad fysisk belastning vid fysiskt krävande moment. En 

annan studie Grayson, Dale, Bohr, Wolf och Evanoff (2005) har visat att ergonomiska 

insatser kan reducera den fysiska belastningen i arbetsmiljön och därmed förebygga 

muskuloskeletala besvär. Författarna till föreliggande studien drar slutsatsen att 

muskuloskeletala besvär hos ambulanspersonal kan ge högre grad av självskattad belastning 

vid stationsarbete. Vidare kan fysisk träning och ergonomiska insatser vara en del i att 

reducera den fysiska belastningen och därmed förebygga muskuloskeletala besvär hos 

ambulanspersonal. 
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Föreliggande enkätstudie visade ingen signifikant skillnad i ålder eller anställningstid mellan 

deltagarna som rapporterat muskuloskeletala besvär och deltagarna som inte rapporterat 

några besvär. Detta jämfört med Karahan et al. (2008) som beskriver att kortare 

anställningstid kan vara en orsak till muskuloskeletala besvär hos ambulanspersonal. 

Författarna till ovanstående studie tror att en förklaring kan vara att individer med kortare 

anställningstid har mindre erfarenheter av arbetssituationer som är fysisk krävande.  

Mer än varannan deltagare i den föreliggande studie rapporterade att de upplevt 

muskuloskeletala besvär de senaste sju dagarna. Deltagarna med muskuloskeletala besvär 

skattade även högre grad av fysisk belastning vid stationsarbete. Pattani et al. (2001) visade 

att sjukvårdspersonal, speciellt ambulanspersonal, är utsatta för muskuloskeletala besvär, 

vilket kan leda till ohälsa och orsaka sjukskrivningar. Wiitavaara, Bengs och Brulin (2015) 

beskriver perspektivet hälsa utifrån ambulanspersonal med muskuloskeletala besvär. Studien 

visade att upplevelsen av god hälsa påverkas av att ha resurser och förmågan att leva livet 

som de själva vill, delvis baserat på tillräckligt god fysisk kapacitet. Wiitaavara och kollegor 

beskriver att känslan av smärta kan påverka den fysiska kapaciteten och därmed förmågan att 

leva livet som de själva vill. Sammanfattningsvis drar författarna till föreliggande studie 

slutsatsen att muskuloskeletala besvär kan påverka upplevelsen av god hälsa hos 

ambulanspersonal. Resultatet i föreliggande studie indikerar även att det behövs insatser för 

att reducera förekomsten av muskuloskeletala besvär hos ambulanspersonal. 

Betlehem et al., (2010) och Betlehem et al., (2014) beskriver att ambulanspersonalens hälsa 

har ett direkt samband med kvalitén på vården. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 

beskriver målet för hälso- och sjukvård som god hälsa på lika villkor och att patienter skall 

behandlas rättvist utifrån deras medicinska tillstånd. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) ska alla vårdskador som kan hindras med adekvata åtgärder förhindras. Markgren 

(2014) beskriver att sjukvårdspersonal borde arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt som 

innefattar rättviseprincipen och principen om rätt till lika vård. Författarna till föreliggande 

studie tror att god hälsa på lika villkor, rättvis och lika vård till alla, samt patientsäkerheten 

kan påverkas negativt av muskuloskeletala besvär och högre grad av fysisk belastning vid 

stationsarbete hos deltagarna med muskuloskeletala besvär.  
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Roberts et al. (2014) och Hansen et al. (2012) menar på att det finns ett behov för riktade 

interventioner med syfte att främja hälsan hos ambulanspersonal. Författarna till föreliggande 

studie rekommenderar vidare forskning med fokus på orsaker till muskuloskeletala besvär 

och hur dessa kan förebyggas. Detta för att främja god hälsa hos ambulanspersonal genom 

minskat lidande och ökat välmående. 

Metoddiskussion 

Utifrån syfte och frågeställningar i föreliggande studie ansåg författarna att en tvärsnittstudie 

med kvantitativ ansats var lämplig metod, eftersom författarna ville nå ut till så många 

deltagare som möjligt. Den kvantitativa forskningen ämnar att undersöka hur variabler 

fungerar och påverkar varandra samt eventuella samband. Tvärsnittstudier ger möjlighet att 

kartlägga hur förekomst av variabler eller begrepp ser ut just nu (Polit och Beck, 2010). För 

ett så stort deltagande som möjligt inkluderades samtlig personal som arbetar i prehospital 

akutsjukvård i ambulans på de inkluderade stationerna eftersom alla yrkeskategorier i denna 

verksamhet ansågs löpa risk för förekomst av muskuloskeletala besvär.  

För att inhämta självrapporterad data användes ett strukturerat formulär så att samtliga 

respondenter besvarade frågorna i samma följd, för att enkelt jämföra och analysera svaren. 

Strukturerade frågeformulär är mindre kostsamt och kräver mindre tid att administrera, 

särskilt webbaserade frågeformulär som användes i studien. Vidare ger det anonymitet och en 

ökad upplevd känsla av avskildhet som kan vara avgörande för inhämtning av korrekt 

information. Stängda frågor med förutbestämda svarsalternativ ställer höga krav på forskarna 

så att frågorna mäter det studien ämnar att mäta. I enlighet med Polit och Beck (2010) 

stärktes studiens resultat med testade och beprövade instrument. En öppen webbaserad enkät 

är enkel för deltagarna att fylla i och slutföra men den medför även risken att deltagare kan 

skicka in flera svar vilket kan påverka resultatet negativt. För att öka tillförlitligheten hade en 

stängd enkät där varje deltagare registrerades med ett ID-nummer kunnat användas. Detta 

ansågs dock göra studien mer krävande, både för författarna och deltagarna och bedömdes 
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kunna minska deltagandet ytterligare. Enkäten inkluderade hur länge deltagarna hade arbetat 

inom ambulanssjukvården i år och månader. För analysering av data avrundades det till 

jämna år. Det avrundades nedåt i enlighet med (Körner och Wahlgren, 2010).  

Risken med användning av självadministrerade frågeformulär kan vara tendens till över- eller 

underskattning av arbetsbelastning. Individer som upplever muskuloskeletala besvär kan 

skatta upplevd fysisk belastning mindre exakt vilket skulle kunna leda till falsk förhöjd 

uppskattning. Detta samtidigt som individerna som inte upplever någon form av besvär kan 

tendera att skatta belastningen mindre exakt åt det lägre hållet. Leijon, Wiktorin, Harenstam 

och Karlqvist (2002) menar dock att inga sådana tendenser har kunnat fastställas i tidigare 

studier.  

Det erhållna datamaterialet utifrån enkäten bearbetades och analyserades av bägge författarna 

tillsammans med handledning av universitetslektor Susann Backteman- Erlanson. Professor 

Christine Brulin har bistått med handledning vid bearbetning utav texten. Vidare diskuterades 

och presenterades resultatet med hjälp av handledarna.   

Studiens begränsningar 

Patterson et al. (2010) menar att begränsningar i generaliserbarheten kan påverkas av att det 

är olika organisationer som bedriver ambulanssjukvård. Föreliggande studie inkluderar fyra 

stationer från tre olika organisationer och kan påverkas av att skiftlängd, uppdragsfrekvens 

och hälsokrav vid anställning kan skilja sig mellan olika stationer och vid olika landsting.  

Vidare var både urvalsantalet och svarsfrekvensen (53%) låg. Billhult och Gunnarsson (2013) 

beskriver att en svarsfrekvens mellan 70-75 % ger en god tillförlitlighet. Med enbart drygt 

varannan tillfrågad som svarade kan man spekulera i om resultatet är påverkat av deltagarnas 

intresse för studiens ämne. Både det kvinnliga deltagandet och antalet i de olika 

utbildningsgrupperna var lågt minskar ytterligare möjligheten att göra sambandsanalyser. Det 

påverkar även generaliserbarheten av resultatet från föreliggande studie. Författarna anser att 
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studiens korta tidsram och avsaknaden av personlig kontakt kan eventuellt påverkat den låga 

svarsfrekvensen.  

Författarna tänkte undersöka hur fler eller färre rapporterade muskuloskeletala besvär 

påverkade de undersökta variablerna. På grund av tidsbrist och arbetets omfattning 

bearbetades dock inte denna data utan grupperna begränsades till de som rapporterade 

muskuloskeletala besvär och de som inte rapporterade några besvär. Detta skulle kunna 

påverka resultaten då ingen ordinal skala på muskuloskeletala besvär har använts. Studiens 

enda observerade signifikans mellan variabler var att män med muskuloskeletala besvär 

upplevde stationsarbete att vara mer ansträngande än män utan besvär. Utifrån detta kan man 

anta att fler signifikanta skillnader hade kunnat observerats i exempelvis den självskattade 

fysiska belastningen om fler grupper hade använts eftersom fler muskuloskeletala besvär 

rimligtvis skulle föranleda en högre självskattad ansträngning än färre besvär.  

SLUTSATS 

Slutsatsen till föreliggande enkätstudie är att muskuloskeletala besvär är fortsatt vanligt 

förekommande hos kvinnlig och manlig ambulanspersonal samt att muskuloskeletala besvär 

hos ambulanspersonal kan ge högre grad av självskattad fysisk belastning vid stationsarbete. 

Detta kan påverka ambulanspersonalens hälsa negativt och därmed kvalitén på vården. 

Resultatet i föreliggande studie väcker vidare frågor om sambandet mellan muskuloskeletala 

besvär och självskattad fysisk belastning. Därmed vore det intressant med vidare forskning på 

hur ambulanspersonal med muskuloskeletala besvär upplever sin hälsa och om de upplever 

begränsning i sitt arbete. Vidare forskning bör även syfta till att undersöka orsak till 

muskuloskeletala besvär för att kunna identifiera hälsofrämjande åtgärder. Resultatet från 

föreliggande studie kan ge arbetsgivaren större insikt i ambulanspersonalens aktuella hälsa. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev till enhetschef 

Ambulanspersonalens muskuloskeletala besvär, prevalens och samband med fysisk 

belastning, kön, ålder och anställningstid. 

Förfrågan om att genomföra en enkätstudie 

Vid institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet pågår en studie som syftar till att 

kartlägga muskuloskeletala och fysisk belastning med beaktande av kön, ålder och 

anställningstid hos ambulanspersonal.  

Vi vänder oss till personal med aktiv tjänstgöring inom prehospital akutsjukvård i Sverige. 

Att kartlägga självrapporterade muskuloskeletala besvär och fysisk belastning är viktiga för 

att senare ge möjlighet att utarbeta främjande åtgärder. Enkäten beräknas ta 10 minuter att 

fylla i. Vi undrar därför om Du godkänner genomförandet av studien vid Din enhet. Vid 

godkännande ber vi även att Ni vidarebefordrar informationsbrev och länken till 

webbenkäten som riktar sig till personalen. Detta skickas till Er efter ett godkännande. 

Deltagande i studien är helt frivilligt men efter inlämnat enkätsvar kan deltagandet ej 

avbrytas eftersom ansvariga för studien kan inte härleda enskilt enkätsvar till enskild person 

eftersom personuppgifter eller ID för webbenkät inte finns tillgängliga. Informationen 

behandlas strikt konfidentiellt Inga svar kommer kunna härledas till enskild respondent 

varken under insamling, analysering av data eller vid redovisning av resultat. Inga obehöriga 

har tillgång till intervjuerna. 

 Resultaten kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vid 

Umeå Universitet. 

Accepterar Du genomförandet av denna enkätstudie? Vi ber att Du kryssar för Ditt svar 

nedan och signerar med Din namnteckning och mailar tillbaka. Vid eventuella frågor 

angående studien, kontakta i första hand Martin Signal Bergius. 

Med vänlig hälsning, 

Accepterar Du genomförandet av enkätstudien?    Svar:   ❒ Ja                          

Datum……………… 

Namnteckning:…………………………………………………… 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Bilaga 2 - Informationsbrev till deltagare 

Ambulanspersonalens muskuloskeletala besvär, prevalens och samband 

Förfrågan om att delta i en enkätstudie 

Vid institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet pågår en studie som syftar till att 

kartlägga muskuloskeletala besvär och fysisk belastning hos ambulanspersonal.  

Vi vänder oss till Dig som har aktiv tjänstgöring inom prehospital akutsjukvård i Sverige. 

Dina upplevelser av muskuloskeletala besvär och arbete är viktiga för att senare utarbeta 

främjande åtgärder. Vi undrar därför om Du kan tänka Dig att ställa upp och besvara en 

webbaserad enkät. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt men efter inlämnat enkätsvar kan deltagandet ej 

avbrytas eftersom ansvariga för studien kan inte härleda enskilt enkätsvar till Dig som enskild 

person eftersom personuppgifter eller ID för webbenkät inte finns tillgängliga. Om Du väljer 

att delta kommer informationen behandlas strikt konfidentiellt Dina svar kommer inte att 

kunna härledas till Dig som enskild respondent varken under insamling, analysering av data 

eller vid redovisning av resultat. Inga obehöriga har tillgång till intervjuerna. Enhetschefen på 

din enhet har godkänt genomförandet av enkätstudien. 

Resultaten kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vid Umeå 

Universitet. 

Accepterar Du att delta i denna webbaserade enkätstudie? Vi ber att Du genomför 

enkäten och skickar in enkätsvaren. Vid eventuella frågor angående studien, kontakta i första 

hand Martin Signal Bergius. 
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Bilaga 3 - Enkäten 

Studiens syfte är att kartlägga muskuloskeletala besvär och fysisk belastning bland 

ambulanspersonal. Du fyller i enkäten endast en gång och endast ett alternativ för varje fråga! 

  

1. Ålder (i år) 

2. Kön 

● Man 

● Kvinna 

3. I hur många år och/eller månader har Du arbetat inom ambulanssjukvården?  

4. Är Du?  

Ange endast ett svar! 

● Heltidsanställd 

● Deltidsanställd, 50% eller mer 

● Deltidsanställd, mindre än 50% 

● Timanställd 

  

5 Vilken utbildning har Du?  

Ange endast ett svar! 

● Sjuksköterskeutbildning med vidareutbildning inom akut och olycksfall, narkos, IVA 

eller prehospitalvård 

● Sjuksköterskeutbildning 

● Annan utbildning för ambulanssjukvård 

  

Har du haft besvär (smärta, värk, obehag) någon gång under de senast 7 dygnen i, ange ett 

svar/kroppsdel: 
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Fysisk belastning RPE Borg´s skala 

10. Nedan kryssar du i den siffra som bäst passar till hur du upplever din fysiska belastning 

för "icke utryckningsarbete". Ange endast ett alternativ! 

● 6 

● 7 Mycket mycket lätt 

● 8 

● 9 Mycket lätt 

● 10 

● 11 Ganska lätt 

● 12 

● 13 Något ansträngande 

● 14 

● 15 Ansträngande 

● 16 

● 17 Mycket ansträngande 

● 18 

● 19 Mycket mycket ansträngande 

● 20 

  

11. Nedan kryssar du i den siffra som bäst passar till hur du upplever din fysiska belastning 

för "utryckning i samband med olycka som involverar personskada”. Ange endast ett 

alternativ! 

● 6 

● 7 Mycket mycket lätt 

● 8 

● 9 Mycket lätt 

● 10 

● 11 Ganska lätt 
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● 12 

● 13 Något ansträngande 

● 14 

● 15 Ansträngande 

● 16 

● 17 Mycket ansträngande 

● 18 

● 19 Mycket mycket ansträngande 

● 20 
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