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Abstrakt 

 

Introduktion/bakgrund: På ett företag där det förekommer truckar skall personalen 

enligt lag använda truckskor som skyddsutrustning. I nuläget använder personalen 

inte sina truckskor på arbetstid eftersom de anses vara obekväma och öka deras besvär 

från kroppen. Det har visat sig i en rad olika studier att användandet av sulor i skorna 

kan reducera besvär ländrygg och nedre extremitet. Syfte: Syftet var att studera vilka 

effekter en individanpassad sula kan ge på arbetsrelaterade besvär i ländrygg, höft, 

knä eller fot, hos personal med stående arbete. Metod: Studien genomfördes som en 

Single-System Experimental Design (SSED) med ABA-design. Studien pågick under 

totalt fyra veckor och inkluderade fyra deltagare med besvär från ländrygg och nedre 

extremitet. Den första veckan arbetade de utan sulor i truckskorna följt av två veckor 

med sulor och avslutningsvis en vecka utan sulor igen. Sulorna som användes heter 

Custom outdoor, som är en individanpassad sula. Resultat: Resultaten visar att besvär 

från foten kan minskas i fyra av fyra fall hos deltagarna. När det gäller ländryggen 

pekar dock resultaten på att i två av fyra fall har deltagarna fått en ökad besvärsbild. I 

de övriga kroppsdelarna går det inte att dra någon tydlig slutsats. Samtliga deltagare 

ville använda sulorna i sina arbetsskor efter studiens slut. Konklusion: Alla 

deltagarna hade fått en förbättrad besvärsbild i foten som i två av fyra fall var 

statistisk signifikant i enlighet med 2SD- band metoden. Hos två av deltagarna kunde 

en försämrad besvärsbild i ländryggen utläsas varav en var statistisk signifikant i 

enlighet med 2SD- band metoden. De förändringar som skett under perioden kunde 

inte förklaras utifrån de olika deltagarnas besvärsbild eller personliga faktorer. Mer 

forskning krävs kring den aktuella sulan i vår studie. 

Nyckelord: arbetsrelaterade besvär, indvidanpassad, fysioterapeut, sjukgymnast, 

sula och truckskor.  
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1. Bakgrund 
 

Foten är för människan en viktig kroppsdel och är på många sätt komplex med dess 

26 sammansatta benstrukturer. Det ställs höga krav på att foten skall fungera och 

funktionen är till största del att: bära vår belastning, balansera individen och ta upp 

stötar (Karlsson et al., 1998). I foten ingår vrist, fotrygg, fotsula och tår och skelett är 

konstruerat i form av en trekant, vilket gör det möjligt att klara av stora belastningar 

(Bojsen-Møller & Dyhre-Poulsen, 2000). Planta pedis/fotsulan består av mjukdelar 

som skyddar och omsluter skelettet (Bojsen-Møller & Dyhre-Poulsen, 2000). 

Knäleden, Articulatio genus är den största leden i kroppen och skapar förbindelsen 

mellan lår och underben som omgivs av kringliggande mjukdelar. Ingen annan led 

står till svars för en större mekanisk påfrestning än knäleden och det pga. dess 

placering mellan lårben och underben (Bojsen-Møller & Dyhre-Poulsen, 2000). 

Kraften i våra knän är stor och kan uppnå 300-400 kg, vilket delvis förklarar orsaken 

till att knät är en led som ofta utsätts för patologiska förändringar (Bojsen-Møller & 

Dyhre-Poulsen, 2000). Höftleden är en av de största och mest rörliga leden hos 

människan och har en viktig roll eftersom den är förbindelsen mellan hela bålen och 

våra ben. En stabil led som omgivs av några av kroppens starkaste muskler 

(Holmström, Moritz, & Lyons, 2007). Ländryggen utgörs av de sista fem ryggkotorna 

vilka benämns L1-L5. Ryggsmärta är ett av de vanligaste hälsoproblemen i världen 

och uppskattningsvis kommer mellan 60 - 85% få besvär i ryggen (Sahar et al., 

2007).   
 

Arbetssjukdomar är en klassificering av en arbetsskada som en individ ådragit sig på 

grund av bl.a. ensidiga rörelser i arbete (Arbetsmiljöverket, 2004). Arbetsmiljöverket 

(Arbetsmiljöverket, Arbetsorsakade besvär) redovisar statistik från 2012 där 22 % av 

kvinnorna och 17 % av männen uppger att de haft besvär relaterat till arbete det 

senaste året. Enligt deras rapport specifikt just för arbetsskador från 2012 visar det att 

antalet anmälda arbetssjukdomar orsakade av belastningsfaktorer var 39 % bland 

kvinnor och 44 % hos män. De största besvären hos både kvinnor och män är muskel 

och ledbesvär vilket var 37 % av kvinnorna och 47 % av männen (Arbetsmiljöverket, 

Arbetsorsakade besvär). 
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Det krävs fler studier av hög kvalité som undersöker sambandet mellan sulor och 

ryggsmärta för att professionellt kunna rekommendera användandet av sulor i 

preventivt eller behandlande syfte av ryggsmärtor (Sahar et al., 2007). Det har visat 

sig i en rad olika studier att användandet av sulor på arbetsplatsen kan reducera besvär 

i nedre extremitet (Basford, Jeffrey R,MD, PhD & Smith, 1988; Jefferson, John R,PT, 

PhD, 2013; Shabat, Gefen, Nyska, Folman, & Gepstein, 2005). En studie (Basford, 

Jeffrey R,MD, PhD & Smith, 1988) som genomfördes på arbetare som står mesta 

delen av dagen har det gett en statistisk signifikant reducering av smärta i rygg, knä 

och fot, med extra betoning på rygg och fot. Enligt en annan studie som genomfördes 

2013 (Jefferson, John R,PT, PhD, 2013), påvisades en positiv statistisk signifikant 

effekt avseende ledsmärta efter att ha använt sig av inläggssulor på arbetsplatsen. 

Studien genomfördes på 40 fabriksarbetare med redovisad smärta i nedre extremitet. 

Sulorna användes under 12 h pass i 4 dagar vilket resulterade i 38 % minskad 

ländryggssmärta, 37 % minskad fotsmärta och 38 % minskad knäsmärta. 
 

Laboratorieförsök visar att användningen av skoinlägg kan vara fördelaktigt vid 

förebyggande och behandling av ryggsmärtor. Sulan absorberar de stötar som uppstår 

när foten träffar marken och korrigerar den till en bra position. Användandet av sulor 

ökar möjligheten att förebygga vissa muskoskeletala besvär (Sahar et al., 2007) men 

de rekommenderar fortfarande inte sulor som en åtgärd för att reducera 

ländryggssmärta. En dubbelblind-studie från 2004 (Shabat et al., 2005) visar 

betydelsen av inläggssulor hos 58 brevbärare med ländryggsmärta. Studien jämförde 

maskintillverkade individanpassade sulor med placebosulor. De maskintillverkade 

sulorna gav en statistisk signifikant minskning av ländryggsmärtan. De tillverkades 

genom en metod kallad för The Foot support anterior superior (FSAS). Det är en 

maskin som skannar av foten och finner dess tryckställen för att kunna skapa en sula 

med maximalt stöd. 

I Danmark genomfördes år 2002 en undersökning på värnpliktiga under tre månaders 

tid. Studien visade en statistisk signifikant preventiv effekt av att bära 

specialtillverkade biomekaniska sulor mot muskuloskeletala problem i rygg samt 

nedre extremitet (Larsen, Weidich, & Leboeuf-Yde, 2002). Det finns även en studie 

från 2013 som undersökte möjligheten att reducera belastningsskador i nedre 

extremitet. De jämförde två typer av sulor: en stötdämpande sula och militärens egen 

standardsula av modellen Saran. Saran-sulan utvecklades för att bibehålla fotens hälsa 
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och värmereglering inuti skon, och inte för att ge stötdämpning. Under militärträning 

testades två grupper, 1416 rekryter som använde Saran standardsula och 1338 

rekryter testade den stötdämpande varianten. Det visade sig att den stötdämpande 

sulan hade positiva effekter gällande reducering av belastningsskador i nedre 

extremitet (House, Reece, & de Sa, 2013). På friska finska värnpliktiga män 

genomfördes 2010 en studie (Mattila et al., 2011). Den visar att ortopediska 

individanpassade inläggssulor inte har en god effekt på att förebygga eller förhindra 

ländryggssmärta pga. överbelastning. I diskussionen nämner författarna att sulorna 

som tillverkades inte korrigerade felställningar hos individerna. De var snarare gjorda 

som ett avtryck av foten, vilket kan ha varit en anledning till brist på effekt.  
 

I en studie som genomförts av företaget SIDAS (Podiatech, ) beskrivs en 

tillverkningsteknik där sulan formas med hjälp av värme. Tekniken har en rad olika 

fördelar. Här skapas en sula som följer fotens form, trycket fördelas på hela ytan och 

individens stabilitet (center of gravitation) förbättras. Deltagarna besvärades alla av 

Metatarsalgia och 79 % angav en minskad fotsmärta efter användandet av sulan. 

Största delen av deltagarna var nöjda med både komforten, sulans storlek, vikt och 

stabilitet. 
 

Studier har visat på att preventiva åtgärder på arbetsplatsen leder till en genomsnittlig 

minskning på 25 % gällande kostnader för sjukfrånvaro, försäkringar och hälsoplaner 

(Chapman, 2012). I ett kompendie (Arbetsmiljöverket, 2013) beskriver de vikten av 

att ge anställda utrymme att själva kunna bestämma och påverka val av utrustning 

som en ergonomisk aspekt. Arbetsutrustningen skall förebygga och kunna användas 

utan att orsaka belastningsbesvär. Det är både tillverkarens och importörens 

skyldighet. Arbetsgivaren har ett ansvar att se till att personalen följer de riktlinjer och 

regler som föreligger på arbetsplatsen. Om arbetet eller en specifik uppgift medför 

besvär och skadliga belastningar är det arbetstagaren uppgift och skyldighet att 

informera arbetsgivaren om det. 
 

I befintliga litteratur saknas enligt oss en mer utförlig beskrivning av sulor, dess 

material, effekt, tillverkningen och dess funktion. Det ger oss argument för att 

genomföra vår studie där brister kan klargöras och förbättras.   
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Som blivande fysioterapeuter skulle det vara intressant att ta reda på om en så till 

synes enkel lösning som en individanpassad formgjuten sula, kan minska besvär i 

rygg och nedre extremitet hos individer på en arbetsplats där de står på mycket hårda 

golv. Genom studien gör vi det möjlig att se på effekter av en specifik typ av sulor, 

och om den kan verka som preventiv åtgärd på arbetsplatsen genom att personalen 

börjar använda sina truckskor. Det ligger även i vårt intresse att hitta en sula som vi 

kan rekommendera till framtida patienter.  
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2. Syfte   
  

Syftet är att studera vilka effekter en individanpassad sula kan ge på arbetsrelaterade 

besvär i ländrygg, höft, knä eller fot, hos personal med stående arbete. 
 

2.1 Frågeställningar 
 

Kan besvären minskas under användandet av specialanpassade sulor? 

Är personalen intresserad av att fortsätta användandet av sulan efter studiens 

genomförande? 
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3. Material och metod 

3.1 Samarbetsparters  
 

Ett företag som tillverkar individanpassade sulor hade genom ett samarbete med en 

etablerad livsmedelskedja erbjudit sig att tillverka sulor till fyra anställda utan 

kostnad. Anledningen till det inledda samarbetet mellan företagen var för att se om 

produkten skulle te sig attraktiv i en arbetsmiljö. Livsmedelskedjan i Luleå tackade ja 

till erbjudandet, de såg det som en möjlighet att minska besvären från fötter, knä, höft 

och ländrygg hos personalen. Innan vi startade studien/interventionen besökte vi 

arbetsplatsen för att informera om studiens syfte och vad det skulle innebära att delta.  
 

3.1.1 Information om sulan 
 

Sulorna som användes i studien heter Custom outdoor (Bilaga 5) och tillverkas av det 

Schweiziska märket SIDAS Technologies. Det är en individanpassad sula som håller 

foten på plats och ger den möjligheten att slappna av. Den består av två grundlager: 

top cover och base. Sulan är vadderad i den mellersta- och främre delen för att skapa 

en optimal stötdämpning och är förstärkt i den mellersta- och bakre delen. De material 

som används är: PE 125 MP, Podia Flex + PU Film, Transflux och ECO Ortholite. 
 

Tekniken som används vid tillverkning av sulan ger en 100 % individanpassning. 

Första steget i tillverkningen är att en platt sula värms upp i en ugn i maskinen som 

används. Personen får sedan ställa sig med båda fötterna på två formbara 

silikonplattor för att skapa ett avtryck från foten. När sulan blivit tillräckligt varm 

placeras den i personens fotavtryck. Personen får sedan ställa sig på sulan i formen 

ytterligare fem minuter. Sulan får sedan svalna och stelna. Den klipps och slipas 

därefter för att passa in i arbetsskon. Sultillverkaren har jobbat med att göra sulor i 12 

år. Innan en sula börjar tillverkas analyserar han personens fötter och frågar om ev. 

problem. Sultillverkaren beskriver att sulan ger en möjlighet till bästa möjliga 

passform, komfort och maximal stötdämpning.  
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Bild 1: På bilden ser du maskinen som används vid sultillverkningen. Den utdragbara lådan fungerar 

som en ugn. Den värmer upp sulan och gör den formbar. De två avtrycksplattorna innehåller 

silikonkulor som gör att de anpassar sig efter fotens form och tyngd. 
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Bild 2: Sultillverkaren korrigerar fotens eventuella felställningar för att sulan ska ge ett optimalt stöd i 
truckskon. 
 

 
 
Bild 3: Truckskon som används på arbetsplatsen är av märket Jolos.  
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3.1.2 Information om arbetsplatsen 
 

Det framkom att stor del av personalen inte använde sina truckskor på arbetstid 

eftersom de ansågs vara obekväma och öka personalens besvär från kroppen. 

Personalen hade ingen valmöjlighet i fråga om typ av modell på skon. Det var ett stort 

problem eftersom personalen valde att jobba i privata skor som ej var utrustade 

säkerhetsmässigt för den miljö de befann sig i. De risker som föreligger på företaget 

är bland annat tunga lyft och risken att tappa något tungt på foten eller få foten 

överkörd av en truck. Om en anställd inte följer företagets stadgar och en olycka 

inträffar så är de inte försäkrade på arbete och får själva stå för kostnaderna.  

Trucken står högst upp på listan av maskiner på arbetsplatser i Sverige som orsaker 

mest olyckor, där skador på foten är vanligast. (Prevent Arbetsmiljö i samverkan 

Svenskt näringsliv, LO & PTK, 2011). För de som drabbas kan följderna bli allvarliga 

och leda till sjukskrivning i 14 dagar och i vissa fall ännu längre. 

 

Arbetsledaren på företaget såg studien som en förhoppning på att få alla anställda att 

börja använda sina truckskor.  Om resultatet av sulorna skulle visa sig vara positivt 

ser hon det som en bra anledning till att investera i individanpassade sulor till alla på 

företaget som en preventiv insats. 
 

 

3.2 Genomförande  
 

Vi kontaktade butikschefen som i sin tur valde lämpliga deltagare med hänsyn till 

urvalskriterierna (Tabell 3). Deltagarna fick en muntlig redovisning om studiens 

upplägg av oss. De fick även ett skriftligt informationsbrev (Bilaga 1) som de skulle 

läsa igenom och därefter lämna sitt besked på en svarsblankett om de vill medverka 

eller inte. Alla godkände ett medverkade i studien och fick därefter besvara en 

blankett (Bilaga 3) gällande personlig information och frågor kring arbetsmiljön. 

Studien pågick under totalt fyra veckor. Sulan fick endast användas under arbetstid. 

Efter den avslutade studien fick samtliga deltagare besvara en enkät (Bilaga 4) 

gällande upplevelser av sulan. 
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För att utvärdera effekten vetenskapligt och besvara våra frågeställningar 

sammanställde vi en rad urvalskriterier; 
 

Tabell 3. Inklutionskriterier 

De ska vara mellan 18 – 65 år (Basford). 

De ska ha samma typ av arbetssko (Matilla, 2011) 

De ska jobba 75 % i en sammanhängande period under studiens tid. 

De ska ha arbetsrelaterade besvär från rygg, höft, knä eller fot (Jeffersson 2013) 

De ska ej behandlas medicinskt för rygg-, knä-, höft- eller fotbesvär (Basford 1998) 

De ska stå minst 75 % av erbetsdagen (Basford, 1998) 

 

 

3.3 Studiedeltagare  

 
Totalt inkluderades fyra personer i studien, en man och tre kvinnor. Två av deltagarna 

var 59 respektive 43 år och jobbade 100 % dagtid. De andra två var 30 respektive 24 

år och jobbade minst 75 % under både dag och kvällstid. Alla deltagarna var fast 

anställda på företaget och de jobbade främst i en stående position, minst 80 %. För 

samtliga av deltagarna bedömde de sitt hälsotillstånd som ganska bra. En stor del av 

arbetstiden bestod av att i stående position förflytta sig på arbetsplatsen och hantera 

föremål mellan 5-15 kg eller tyngre. Förflyttningarna beräknades mellan 60-80% av 

arbetsdagen medan hanteringen av föremål skiljde sig något mellan deltagarna, från 

två dagar i veckan till varje dag. Arbetsplatsen hade sten och betonggolv. Samtliga 

anställda bar truckskor av märket Jolos. I studien hade de avidentifierats och fått 

namnen: testperson A, B, C och D. I Tabell 2 redovisades grad av föremålshantering, 

upplevd ansträngning, användning av arbetsskor samt besvär i nedre extremiteter för 

vardera deltagare. 
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Tabell 2. Personlig information 

 A B C D 

Hur kroppsligt ansträngande 
upplever du vanligtvis ditt arbete? 

14  13 (något 
ansträngande) 

13 (något 
ansträngande) 

17 (mycket 
ansträngande) 

Korrekt användande av 
skyddsutrustning (truckskor). 

Ja Ja Nej Nej 

Lyfter, bär eller hanterar du 
föremål eller personer som väger 5-
15 kg? 

2-4 dagar per 
vecka. 

2-4 dagar per 
vecka. 

Varje 
arbetsdag. 

Varje arbetsdag. 

Lyfter, bär eller hanterar du 
föremål eller personer som väger 
mer än 15 kg? 

Nästan inte 
alls/aldrig. 

1-3 dagar per 
månad. 

Varje 
arbetsdag. 

Varje arbetsdag. 

Hur ofta under den senaste 
månaden har du haft ont i: 

 

      
Ländrygg  

Mycket sällan 
eller aldrig. 

Ett par dagar per 
månad. 

Ett par dagar 
per månad. 

Ett par dagar per 
månad. 

      
Höft 

En dag per 
vecka. 

Mycket sällan 
eller aldrig. 

En dag per 
vecka. 

Ett par dagar per 
månad. 

      
Knä 

Ett par dagar per 
månad. 

Mycket sällan 
eller aldrig. 

Ett par dagar 
per månad. 

Ett par dagar per 
månad. 

   
 Fötter/fotleder 

Varje dag. Några dagar per 
vecka. 

En dag per 
vecka. 

Mycket sällan 
eller aldrig. 

 
3.4 Studiedesign 
 

Studien genomfördes som en Single-System Experimental Design (SSED). SSED kan 

användas av forskaren i många olika avseenden. Vi hade i studien inte möjlighet till 

att slumpmässigt bestämma testpersoner och vi kunde inte heller rekrytera ett stort 

antal deltagare. Det gjorde att SSED (Carter, Lubinsky, & Domholdt, 2011) var en 

lämplig design för studien. SSED används ofta i syfte att få en detaljerad bild av varje 

specifik individ som deltar i studien, och gör det möjligt att utläsa individuella 

variationer och förändringar i resultatet (Carter et al., 2011). Metoden lämpade sig bra 

eftersom vi hade fyra deltagare i studien som vi ville följa individuellt. Studieformen 

valdes pga. att det: var en metod som besvarade syftet, var ekonomiskt genomförbart 

och krävde inte olika testgrupper. Genom att studera varje deltagare individuellt ger 

det en möjlighet till ett mer specifikt resultat som inte går att uppnå när större grupper 

jämförs.  
 

För att kunna besvara vår frågeställning angående sulans effekt på personalens besvär 

använde vi oss av en ABA- design. Designen lämpar sig bra för att kunna besvara 

liknande kliniska frågor (Carter et al., 2011).  
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ABA- Designen består av tre olika faser:  
 

A1 - Baslinje, deltagarna fick under den första arbetsveckan göra dagliga skattningar 

gällande besvär i ländrygg, höft, knän och fötter (Bilaga 2), vilket resulterade i 4 - 5 

mätningar per person. Under veckan hade de sina truckskor utan sulor. 
 

B - Interventionsfas, deltagarna fick under påföljande två arbetsveckor göra dagliga 

skattningar gällande besvär i de aktuella kroppsdelarna. Det resulterade i 6 - 10 

mätningar per person. Under två veckor hade deltagarna sina individanpassade sulor i 

truckskorna endast under arbetstid.  
 

A2 - Withdrawal-fas, deltagarna fick under en den sista och fjärde arbetsveckan utföra 

dagliga skattningar gällande besvär i de aktuella kroppsdelarna. Det resulterade i (0) 5 

- 6 mätningar per person. Under veckan hade de endast sina truckskor och ingen sula.  
 

3.5 Mätmetoder 
 

Under studieperioden på totalt fyra veckor hade deltagarna genomfört dagliga 

(arbetsdagar) skattningar av sina besvär i de aktuella kroppsdelarna fot, knä höft och 

ländrygg (Bilaga 2). För varje aktuell kroppsdel hade de skattat sina besvär på en 

skala från 1 till 10 där 1 innebar inga besvär och 10 extrema besvär. Besvär 

definierade vi som värk, smärta eller obehag enligt Kuorinka (Kuorinka et al., 1987). 

Vi konstruerade frågorna utifrån Body discomfort chart (Jefferson, John R,PT, PhD, 

2013). Enkäten översattes från engelska till svenska och anpassades efter de aktuella 

kroppsdelarna i studien som var ländrygg, höft, knän och fötter. Vi lät en 

amerikans/svensk medborgare översätta texten från engelska till svenska. Texten 

översattes sedan tillbaka från svenska till engelska av en engelskalärare. Vi jämförde 

den nya engelska versionen med originalet för att se att de hade samma innebörd. Vi 

analyserade även den svenska versionen för att se om den var förståelig och godkänd 

att användas i studien.  

Vi bedömer det som statistiskt signifikant när två mätvariabler i följd går över eller 

under 2SD- banden. Index är en total sammanställning av de aktuella kroppsdelarna. 

Mätskalan går från ett till tio där ett innebär inga besvär och tio extrema besvär.  
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Innan studiens start besvarade deltagarna en basenkät för att ge en beskrivning av bl.a. 

personens ålder, hälsa, muskuloskelettala besvär och arbetssituation (Bilaga 3). 

Generell hälsa skattades på en fem-gradig skala (Tyrkkö, 2005). Bakgrundsfrågor om 

personen och fråga om dennes hälsa var hämtad från Hälsoinstitutet (Boström, 2005). 

Frågor om muskuloskelettala besvär (Tyrkkö, 2005) och frågor om arbetsbelastning 

hämtades från en studie (Wiktorin, Hjelm, Winkel, & Köster, 1996). 

Vid det sista mättillfället fick deltagarna besvara kompletterade frågor (Tyrkkö, 2005) 

om upplevelser kring användningen av sulorna (Bilaga 4). Frågorna var modifierade 

av oss för att besvara frågeställning två. 
 

3.6 Analys 

 

Alla de individuella skattningarna från de olika mättillfällena ställdes i enlighet med 

SSED-metodiken upp i individuella grafer. En för varje specifik kroppsdel och ett 

sammanlagt index som vi fick fram genom att beräkna medelvärden av skattningarna 

i de fyra kroppsdelarna. Varje individs resultat analyserades visuellt med avseende på 

hur resultaten förändrades i trend och nivåskillnader samt med en beräkning av 2SD- 

band och celerationslinjer (Carter et al., 2011).  
 

• 2SD- band metoden har i vår studie använts för att få ett mått på spridningarna 

av de individuella mätningarna under A1 fasen.  I graferna ser du två 

horisontella prickade linjer. Linjerna bildas genom ±2 standardavvikelser åt 

vardera håll från baslinjens medelvärde (Olsson & Sörensen, 2007). Området 

mellan linjerna i A1-fasen utgör en bas som representerar det sannolika värdet 

av individens skattningar, innan interventionen påbörjats. Under 

interventionen kan mätvärdena förändras, antingen upp eller ner. När 

mätvärdena i vår studie faller under den lägre linjen påvisar det statistik 

signifikant minskade besvär i den aktuella kroppsdelen. Går mätvärdena 

däremot upp ovan det övre 2SD- bandet påvisar det ett statistisk signifikant 

ökat besvär (Carter et al., 2011).  

 

• En celerationslinje är baserad på medianvärdet av data i varje fas och   

tydliggör skillnaderna i trenderna i de olika faserna (Carter et al., 2011).  
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4. Etiska överväganden                                                                    

4.1 Data      
    

Konfindentialitet är ett begrepp som forskare bör ta på allvar eftersom den värnar om 

deltagarnas sekretess. Det innebär att informationen som hämtas inte ska kunna nå ut 

till allmänheten eller hamna i händerna på obehöriga. Allting som ligger inom 

ramarna av studien ska bevaras och behandlas med hög säkerhet. Det framgick i 

informationsbrevet att deltagarna skulle bli avidentifierade i studien. Arbetsplats eller 

namn på deltagarna skulle inte nämnas. Det framgick även att när studien blivit 

godkänd skulle den publiceras på LTU:s hemsida och finnas tillgänglig för 

allmänheten. Allt material behandlades endast av oss, med stor sekretess.   
 

4.2 Urval 
 

Eftersom vi inte genomförde interventionen hade vi ingen möjlighet att påverka 

urvalet gällande kön, besvärsbild eller ålder. Det deltog totalt tre kvinnor och en man 

som var mellan 59 och 29 år. Besvärsbilden för varje individ var väldigt varierande.  
 

4.3 Risk och nytta 
 

Studien ansågs falla under bedömningen nytta. Vi hänvisar till ett flertal studier som 

påvisade en positiv effekt efter användandet av sulor (Basford, Jeffrey R,MD, PhD & 

Smith, 1988; House et al., 2013; Jefferson, John R,PT, PhD, 2013; Larsen et al., 2002; 

Shabat et al., 2005). De har även hittats en studie (Mattila et al., 2011) som varken 

gav en minskning eller ökning av besvären, det gav indikation för att studien inte 

skulle innebära en risk för deltagarna. 

Projektet föll inte under lagen om forskningsetisk prövning, eftersom vi inte 

genomförde interventionen. Företagen hade ett samarbete och gjorde interventionen, 

medan vi endast mätte effekterna av den. Deltagarna som var med i studien deltog 

frivilligt och var medvetna om att de när som helst kunde välja att avbryta. Frågorna 

som ställdes och de mätningar som genomfördes innehöll enligt oss inget känsligt 

material som var besvärligt att besvara.  
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5. Resultat 

5.1 Svar på frågeställning 
 

Kan besvären minskas under användandet av specialanpassade sulor? 

 

Resultaten visade att besvär från foten kunde minskas hos fyra av fyra deltagare  

(Figur 4, 9, 14 och 19). När det gällde ländryggen pekade resultaten på att i två av 

fyra fall hade deltagare B och C fått en ökad besvärsbild (Figur 6 och 11). I de övriga 

kroppsdelarna knä och höft gick det inte att dra någon tydlig slutsats enligt 2SD- band 

metoden hos deltagare A, B, C och D (Figur 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17 och 18). 
 

Deltagare A  
Mätningarna från A2 fasen saknades pga. Sjukdom. I ländryggen visade trenden i A1 

fasen på en jämn linje utan några besvär. I början av B fasen ökade besvären, men 

trenden visade sedan på en minskad besvärsbild (Figur 1 ländrygg). I höften visade 

trenden på en minskning av besvären under A1 fasen, en jämn låg besvärsbild under 

B fasen som tydde på en statistisk signifikant minskning av besvären (Figur 2 höft). 

Under A1 fasen i knät visade trenden en minskad besvärsbild. I B fasen förekom inga 

besvär (Figur 3 knä). Trenden i A1 fasen för foten visade på en ökad besvärsbild som 

följdes av en nedåtgående trend i B fasen och som tydde på en minskning av besvären 

(Figur 4 fot).            

 

Sammantaget (Figur 5 index) visade trenden i mätningarna på en total statistisk 

signifikant minskad besvärsbild i enlighet med 2SD-band uträkningen. Minskning av 

besvär i trendlinjerna kunde ses i både A1 och B fasen. Den statistiska signifikanta 

minskningen av besvären sågs endast i B fasen.  
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Deltagare A 
Figur 1, Ländrygg      Figur 2, Höft 

 
Figur 3, Knä      Figur 4, Fot 

         
Figur 5, Index 
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Deltagare B  

Trenden i A1 fasen för ländryggen visade på en förbättrad besvärsbild i slutet av 

veckan.  Besvären i B fasen visade en stadig hög nivå. Trenden i A2 fasen visade på 

en minskas besvärsbild (Figur 6 ländrygg). Trenden i höften visade på att 

besvärsbilden höll en jämn nivå under samtliga faser, utom andra dagen i A1 fasen då 

besvären plötsligt ökade (Figur 7 höft). Trenden i knät visade på att besvärsbilden höll 

en jämn nivå under samtliga faser, utom de tre första dagarna i B fasen då besvären 

plötsligt ökade (Figur 8 knä). Trenden i A1 fasen för foten visade på en ökad 

besvärsbild. Trenden i B fasen visade en minskad besvärsbild. Trenden i A2 fasen 

höll en jämn nivå utan några besvär (Figur 9 fot).  
 

Sammantaget (Figur 10 index) visade trenden i A1 fasen på en minskad besvärsbild. I 

B fasen började besvären på en högre nivå men trenden visade även här på en 

minskad besvärsbild. I A2 fasen var trenden mer jämn men med en minskad 

besvärsbild. Det fanns dock inte en tydlig nivåskillnad mellan de olika faserna och 

inte heller en statistik signifikant förändring i någon riktning.  
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Deltagare B  
Figur 6, Ländrygg      Figur 7, Höft 

 
Figur 8, Knä      Figur 9, Fot     

 

Figur 10, Index 
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Deltagare C 

Trenden för ländryggen i A1 fasen visade på en minskning av besvären i slutet av 

veckan. I B fasen kunde en stor spridning i mätningarna utläsas och en försämring 

som var statistiskt signifikant. Under A2 fasen sågs en uppåtgående trend för slutet av 

veckan (Figur 11 ländrygg). Trenden för höften i A1 fasen var relativt låg förutom 

första dagen då den plötsligt ökade. Mätningarna i B fasen var mycket spridda mellan 

en hög och låg besvärsbild, trenden visade en ökad besvärsbild jämfört med A1. A2 

fasen visade på en minskad besvärsbild (Figur 12 höft). Trenden i A1 fasen för knät 

visade på en minskad besvärsbild i slutet av veckan. Trenden i B fasen fortsatte mot 

en minskad besvärsbild och i slutet av perioden var den statistiskt signifikant lägre. I 

A2 fasen visade trenden en jämn låg besvärsbild (Figur 13 knä). Trenden i A1 fasen 

för fot visade på en jämn hög besvärsbild. Trenden i B fasen visade en tydlig statistisk 

signifikant minskning av besvärsbilden.  Trenden i A2 fasen visade även den en 

fortsatt statistisk signifikant minskning (Figur 14 fot). Trenden i A1 fasen visade på 

en relativt låg jämn besvärsbild. I B fasen var resultaten av mätningarna spridda och 

trenden hade en lätt lutning nedåt mot en minskad besvärsbild.  

 

Sammantaget (Figur 15 index) visade trenden i A2 fasen att den första delen av 

veckan i de aktuella kroppsdelarna hade en låg besvärsbild som sedan ökade mot 

slutet av veckan. 
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Deltagare C 
Figur 11, Ländrygg     Figur 12, Höft 
 

 
Figur 13, Knä      Figur 14, Fot 

 
Figur 15, Index 
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Deltagare D 

Trenden i A1 fasen för ländryggen var lätt uppåtgående och visade en ökad 

besvärsbild. I B fasen visade trenden på en minskad besvärsbild som var statistisk 

signifikant. A2 fasen visade en jämn låg besvärsbild (Figur 16 ländrygg). Trenden för 

höft i A1 fasen var tydligt uppåtgående och visade på en ökad besvärsbild mot slutet 

av veckan. I B fasen var trenden nedåtgående och visade på en minskad besvärsbild. I 

A2 fasen var trenden nedåtgående och visade på en minskad besvärsbild (Figur 17 

höft). Trenden för knät i A1 fasen visade på en nedåtgående besvärsbild i slutet av 

veckan. I B fasen var besvären statistisk signifikant lägre de två fösta dagarna. I A2 

fasen var trenden nedåtgående och hade en statistiskt signifikant lägre smärta de två 

sista dagarna (Figur 18 knä). I A1 fasen för foten kunde relativt höga besvär utläsas, 

som hade en nedåtgående trend. Under B fasen kunde en tydlig minskning av 

besvärsbilden ses som var statistisk signifikant. I A2 fasen var besvärsbilden fortsatt 

statistisk signifikant låg (Figur 19 fot). 

 

En total sammanställning av de aktuella kroppsdelarna sågs i Index (Figur 20 index). 

Trenden i A1 fasen visade på en uppåtgående besvärsbild under veckans gång. I B 

fasen sågs en jämn lätt neråtlutande trendlinje. I A2 fasen visade trenden på en 

minskning av besvär mot slutet av veckan. 
 

Statistisk signifikant var när två mätvariabler i följd gick över eller under 2SD- 

banden. Index är en total sammanställning av de aktuella kroppsdelarna. Mätskalan 

gick från ett till tio där ett innebar inga besvär och tio extrema besvär.  
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Deltagare D 
Figur 16, Ländrygg      Figur 17, Höft 

 
Figur 18, Knä      Figur 19, Fot 
 

  
      Figur 20, Index 
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Är personalen intresserad av att fortsätta användandet av sulan efter studiens 

genomförande? 

 

Fyra av deltagarna ville fortsätta använda sulan efter studiens slut. Deltagarnas 

helhetsupplevelse av sulan var i två fall positiv, i ett fall varken positivt eller negativt 

och hos en av deltagarna negativt. Vid frågan som angav vilka förväntningar 

deltagarna hade på sulan i början av studien svarade hälften att förväntningarna var 

ganska höga och andra hälften inga särskilda.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
 

Fördelen med valet av design var att den lämpade sig för få studiedeltagare och inte 

var kostsam. I vår studie inkluderades fyra deltagare vilket innebar att resultatet inte 

kunde generaliseras till en större grupp. I vårt fall pågick studien i totalt fyra veckor 

där deltagarna skattade sig efter varje genomförd arbetsdag, det gjorde designen 

relativ tidskrävande och risk fanns för att deltagarna skulle glömma eller strunta i att 

fylla i skattningsskalan.  

 

Det hade varit bra med ett ökat antal veckor för främst bas- och interventionsfasen för 

att deltagarna därmed hade hunnit vänja sig vid både skor och sula. Baslinje-fasen 

hade då även kunnat få ett stabilare grundvärde och interventionsfasen hade kunnat 

fånga upp fler förändringar. Trots nackdelarna ansåg vi att designen var mest lämplig. 

Hade vi valt att förlänga de olika faserna i ABA och inkluderat en större grupp 

deltagare hade vi fått svårt att hinna skriva klart uppsatsen i tid och haft en större risk 

för avhopp och icke ifyllda skattningar. I vår studie hade vi ett avhopp samt en veckas 

uteblivna mätningar hos testperson A, i båda fallen pga. sjukdom.  

Den skattningsskalan (Bilaga 2) som vi använt för att mäta deras besvär i aktuella 

kroppsdelar var ”Body discomfort chart” (Jefferson, John R,PT, PhD, 2013). Vi ansåg 

att det var en god mätmetod som både var valid och reliabel eftersom den använts i en 

tidigare studie (Jefferson 2013). Den skalan vi använde oss av liknar till stor del VAS 

skalan som är sammansatt med en smärtteckning. VAS är en mätmetod som har 

fördelen att vara enkel, men det verkar det finnas tillräckliga bevis för att andra 

metoder kan ge mer exakt mätning (Streiner & Norman, 1995). Trots det ansåg vi att 

mätmetoden var mest optimalt för vår studie, eftersom det använts i tidigare studier 

med liknande syfte. Smärtskalan som finns i Kuorinka från 1987 var även den en 

mycket välanvänd skala som använts i många studier som handlar om arbetsmiljö. 

Vår studies smärtskala och frågor liknar till viss del Kuorinka, men är en ny 

modifierat variant.  

 

I Bilaga 3 ställdes en rad frågor för att ge en beskrivning av utgångsläget hos 

deltagarna. Vid sidan om de upprepade mätningarna, ställdes i en inledande enkät en 
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rad frågor för att ge en bakgrundsbeskrivning av utgångsläget hos deltagarna, och i en 

avslutande enkät frågor om användningen av sulan. Vi ansåg att frågorna i enkäterna 

var bra och användbara instrument för studien. I Tabell 2 redovisar vi svaren för en 

översiktlig blick av bakgrundsdata. Vi har där inte nämnt kön eller ålder. 

Informationen är viktig vid tolkning av resultatet.  

Samtliga bilagor anpassades efter vår studie genom att de har översatts till svenska, 

adderat frågor av vikt för studien och reducerat antalet kroppsdelar på 

besvärsteckningen.  

När det gällde vilka som skulle få vara med i studien var det butikschefen som valde 

deltagare utifrån urvalskriterierna. Det som var bra med den metoden var att 

butikschefen valt ut personer som hon visste var lojala och motiverade. Det tror vi var 

en viktig faktor för att undvika något större bortfall. Samtliga deltagare hade fyllt i 

besvärsskalan efter varje avslutad arbetsdag förutom undantaget när någon hade varit 

sjuk. Naturligtvis hade det varit intressant med ett slumpmässigt urval, men eftersom 

vi inte genomförde interventionen var det inte vårt beslut att ta och det fanns inte 

tillräckligt med deltagare för att randomisera urvalet. Företagen hade varken tid eller 

pengar att genomföra en mer omfattande typ av studiedesign. 

 

Som vi nämnde tidigare i metoden så var inte vi de som genomförde själva 

interventionen Det innebar att vi enbart hade uppgiften att bevaka och samla in data. 

Därför hade inte vi någon möjlighet att påverka kön, ålder eller besvärsbild hos 

deltagarna. Vi anser dock att vi fick ett ganska brett urval på samtliga tre punkter, 

vilket var bra. Även fast den här studien skulle vara väldigt svårt att föra över på en 

större population kunde det vara intressant att få ett så brett urval som möjligt. De 

inklutionskriterier som vi utgick från var samtliga baserade från tidigare studiers 

kriterier (Basford, Jeffrey R,MD, PhD & Smith, 1988; Jefferson, John R,PT, PhD, 

2013; Mattila et al., 2011). 

 

Två av deltagarna C och D använde innan studien inte sina truckskor regelbundet 

under arbetstid. De hade privata sportskor pga. truckskornas dåliga komfort. För 

deltagarna blev studien extra påfrestande eftersom även baslinje-fasen blev som ännu 

en intervention. Det var däremot inget som vi hade kunnat påverka eftersom vi först 

fick reda på det efter att deltagarna valts ut. Testperson C när det gällde höften hade 

en väldigt hög siffra dag ett under första veckan och resterande dagar en ganska stabil 
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besvärsbild (Figur 12). Det här gjorde det svårt att bedöma den statistiska signifikanta 

försämringen när standardavvikelse var så stort pga. dag ett. Samma sak gällde för 

höften hos Testperson D. Sulan visade inte en signifikant försämring, men i den 

visuella analysen noterades tydliga ökade besvär (Figur 17).   

  

6.2 Resultatdiskussion 
 

Alla deltagarna i B fasen fick en förbättrad besvärsbild i foten som i två fall var 

statistisk signifikant i enlighet med 2SD- band metoden. Hos två av deltagarna kunde 

en försämrad besvärsbild i ländryggen utläsas varav en var statistisk signifikant i 

enlighet med 2SD- band metoden. De förändringar som skett under perioden kunde 

inte förklaras utifrån de olika deltagarnas besvärsbild, personliga faktorer som kön 

eller ålder. Det kunde heller inte förklaras utifrån yttre faktorer som hantering av 

tyngre föremål och förlagd arbetstid samt om de använt truckskor eller inte innan 

studiens start.  

Anledningen till att en del deltagare fick ökade besvär under den första delen av B 

fasen kunde bero på ovanan att använda sulorna (Figur 1 ländrygg, Figur 8 knä, Figur 

5 index och Figur 17 höft, Figur 10 index). En annan anmärkning vi har gjort är att 

några deltagare hade en trend som visade på minskade besvär under den första fasen 

då inga sulor användes. Det kunde bero på en ovana att skatta besvären eller att de 

hade haft andra arbetsuppgifter den aktuella veckan (Figur 2 höft, Figur 13 – knä och 

Figur 6 ländrygg).  

Sen har inte alltid besvärsbilden stämt överens med vad som påståtts innan studiens 

start, det kunde bero på olika faktorer som ex. ovana att använda truckskor. 

 

De studier (Basford, Jeffrey R,MD, PhD & Smith, 1988; Jefferson, John R,PT, PhD, 

2013; Shabat et al., 2005) som vi utgått ifrån hade samtliga funnit en statistisk 

signifikant minskning av besvär i ländryggen, varav två även visade en statistisk 

signifikant minskning av besvären i nedre extremitet.  Det var tre artiklar som 

studerade sulans preventiva effekt i nedre extremitet, där två studier (House et al., 

2013; Larsen et al., 2002) gav en positiv effekt medan en studie (Mattila et al., 2011) 

visade på varken minskning eller ökning av besvär. Slutligen var det en Review 

(Sahar et al., 2007) som påstod att sulor inte hade en preventiv effekt när det gällde 
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reduceringen av ländryggssmärta. Det som alla hade gemensamt var att det inte hade 

skett en försämring i någon av kroppsdelarna. Det är här som vår studie skiljer sig. Vi 

hade positiva resultat när det gällde foten men ländryggsbesvären hade försämrats. 

Det är ett resultat som vi inte hade förutspått med hänvisning till de tidigare studier 

som genomförts. Den enda studie (Mattila et al., 2011) som inte gav någon effekt 

gällande prevention av ländryggssmärta innefattade endast manliga deltagare, och den 

sula som användes var kommersiell. I vår studie var flertalet kvinnor med en sula som 

var 100 % individanpassad. 

 

En aspekt som vi tror kunde vara viktig och påverkat resultatet till det negativa är 

längden av de olika faserna under studien, speciellt under interventionsfasen. Det 

kanske skulle behövts en längre interventionsfas där deltagarna vande sig vid den nya 

sulan i truckskorna eftersom de tidigare använt en annan typ av sko. Samtidigt fanns 

det inget i sultillverkarens information eller tidigare studier som indikerade på det. En 

studie (Jefferson, John R,PT, PhD, 2013) pågick i totalt åtta dagar. Den var uppdelat i 

två faser, fyra dagar med sula och fyra utan. I studien användes en sula av märket 

Sorbothane. Den köps färdig och ter sig bra att använda i en arbetsmiljö. Sorbothane 

visade på en signifikant minskning av ländryggs- och nedre extremitet-smärta. En 

annan studie (Shabat et al., 2005) hade en total period av tio veckor där deltagarna var 

uppdelade i två grupper. Den ena gruppen fick under första halvan av tiden ha en 

placebosula och därefter en riktig sula, sedan bytte grupperna. De har använt sig av en 

metod som kallas FSAP. Genom en datoriserad maskin skapas en individuell karta av 

foten och visar variationen av belastningspunkter. Genom metoden tillverkas en sula 

med maximal support. Studien visade på en signifikant minskad ländryggssmärta. 

Den sista studien (Basford, Jeffrey R,MD, PhD & Smith, 1988) hade även de en tio 

veckors period som var uppdelad i två faser. Deltagarna var uppdelade i två grupper 

där ena gruppen först fick ha sulan och sedan gå utan för att slutligen bytas åt. I 

studien användes ett par kommersiella sulor som inte var individanpassade. Det 

visade en signifikant minskad besvärsbild i rygg, knä och fot (Basford, Jeffrey R,MD, 

PhD & Smith, 1988). Sulorna var gjorda av ett material som heter viscoelastiv 

polyurethane som har visat sig effektiv i att reducera smärta i rygg, ben och fot (Pratt, 

Rees, & Rodgers, 1986). 
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I enlighet med 2SD-band metoden visade sulan sig ge en minskad besvärsbild i foten, 

men inte i ländryggen där besvären snarare ökade hos två deltagare varav en var 

statistisk signifikant. När vi innan studiens början var med och observerade 

tillverkningen av sulorna reagerade vi på att tillverkaren endast var koncentrerad på 

foten.  Som Fysioterapeut har vi en god kunskap om kroppen och förändras 

förutsättningen för en kroppsdel som i studien var just foten påverkas även resterande 

kroppsdelar av det. Därmed väcktes frågan om vilken utbildning som behövs för att 

kunna tillverka en så optimal sula som möjligt. Ingen av ovan nämnda studier har haft 

fysioterapeut eller någon med liknande utbildning som övervakat eller tillverkat sulan.  

 

En annan fråga som vi diskuterat är om ett träningsprogram innehållande en till två 

övningar för varje kroppsdel hade kunnat vara en fördelaktig kombination med sulan. 

Lagerarbete är trots allt påfrestande och vi tror därför att det kan vara viktigt att stärka 

kroppen med enkla styrkeövningar. I tidigare studier har inte ett träningsprogram 

inkluderats. När frågan ställdes till deltagarna om att fortsätta använda sulorna var alla 

eniga om att svaret var ja. Det märkliga och ganska motsägelsefulla med det var att 

sulorna faktisk inte gav en minskad besvärsbild hos deltagarna förutom i foten. Det 

hade varit värdefullt om vi mer specifikt visste hur varje deltagare tolkade ordet 

besvär. Det hade lika gärna kunna vara smärta som träningsvärk. Det vi även har 

funderat på är om sultillverkaren gav deltagarna för stora förhoppningar om sulans 

positiva effekter och att de nu ville vara honom till lags och leva upp till 

förväntningarna. Det var den känslan vi fick när vi skulle hämta in resultaten efter 

studiens slut. Samtidigt kan sultillverkarens engagemang ha lett till att deltagarnas 

förväntningar skapat en placeboeffekt som i sin tur kan ge smärtlindring (Molin, 

Lund, Lundeberg, Norrbrink, & Lundeberg, 2010). Det var även bra att deltagarna såg 

en preventiv åtgärd som positiv. Arbetsledaren har tagit emot deras önskemål och 

försökt hitta en lösning på problemet med de obekväma arbetsskorna. Även om nu 

sulan inte var helt optimal så visade det på ett gott samarbete mellan arbetsgivare och 

personal. I kompendiet Belasta rätt (Arbetsmiljöverket, 2013) från arbetsmiljöverket 

belyser de just vikten av att arbetsgivaren skall se till att personalen använder den 

utrustning som krävs och att personalen skall meddela om arbetsrelaterade orsakade 

besvär.  
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I den aspekten så har studien varit bra eftersom de har börjat använda truckskorna, 

som enligt lag är en skyddsutrustning och ska användas på företaget. Tidigare 

forskning tyder på att preventiva åtgärder på arbetsplatser kan ge en minskning på 25 

% gällande kostnader för sjukfrånvaro, försäkringar och hälsoplaner (Chapman, 

2012). 

 

Vi tror att det är viktigt att ge personalen ett större utbud av olika typer truckskor och 

sulor för att hitta en god lösning. De skriver i kompendiet (Arbetsmiljöverket, 2013) 

om vikten av att ge anställda utrymme att själva kunna bestämma och påverka val av 

utrustning som en ergonomisk aspekt. Eftersom personalen på företaget både kör och 

befinner sig i en miljö där truckar förekommer finns det många risker som bör 

beaktas. Ur ett kompendie (Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt näringsliv, LO 

& PTK, 2011) som sammanställt en rapport med riktlinjer för truckförare beskriver de 

att trucken står högst upp på listan av maskiner på arbetsplatser i Sverige som orsaker 

mest olyckor. Därför ser vi det som viktig orsak till att hitta en optimal lösning för 

personalen, att de hittar en sko som de tycker är bekväm och inte orsaker några 

problem men fortfarande är godkänd som skyddsutrustning.  

 

Vi tror att denna typ av sula kan vara till bra hjälp, men att det är viktigt att den på ett 

sätt noggrant och professionellt sätt måste utprovas, värderas och följs upp för ett 

heltäckande perspektiv och gott resultat.  

 

7. Konklusion 

 
Alla deltagarna har fått en förbättrad besvärsbild i foten som i två av fyra fall var 

statistisk signifikant i enlighet med 2SD- band metoden. Hos två av deltagarna kunde 

en försämrad besvärsbild i ländryggen utläsas varav en var statistisk signifikant i 

enlighet med 2SD- band metoden. De förändringar som skett under perioden kunde 

inte förklaras utifrån de olika deltagarnas besvärsbild, personliga faktorer som kön 

eller ålder. Det kunde heller inte förklaras utifrån yttre faktorer som hantering av 

tyngre föremål, förlagd arbetstid och om de använt truckskor eller inte innan studiens 

start. Mer forskning krävs kring den aktuella sulan i vår studie. 
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Bilaga 1 
 
Information och förfrågan om att medverka i ett examensarbete.      
     
Vi är två fysioterapeutstudenter från Luleå Tekniska Universitet, Amanda Westerlund och 
Annamaria Lyko Biedermann. Vi går just nu sista terminen av vår utbildning och skall 
därför göra ett examensarbete med syftet: att studera vilka effekter en individanpassad sula 
kan ge på arbetsrelaterade besvär i ländrygg, höft, knä eller fot, hos personal med stående 
arbete. Ett sulföretag har genom ett samarbete med er arbetsledare erbjudit sig att göra 
kostnadsfria sulor till er i personalen. Arbetsledare har tillfrågat 5 av er som har 
arbetsrelaterade besvär i fot-, knä-, höft- eller ländrygg och som står långa perioder på 
arbetsplatsen. Vidare bör du vara mellan 18 – 65 år och inte ha någon pågående medicinsk 
behandling för dina besvär i muskler, leder eller skelett. Termen medicinskt innebär en 
behandling av läkare, fysioterapeut eller läkemedel.  
!
Din medverkan i studien kommer att innebära: 
 

• Innan studiens start kommer du den 19 februari under en förmiddag få en 
individanpassad sula som du sedan skall få använda i studien. Sulan kommer inte 
att kosta något. 

• I studien som du ska medverka pågår i totalt fyra veckor, med start den 10 mars 
och slut den 4 april. första och fjärde veckan av studien kommer du inte få ha den 
individanpassade sulan i din sko, men vecka två och tre skall du ha det.  

• Sulan ska endast användas under arbetstid i din arbetssko under studien. 
• Efter varje avslutat arbetspass under fyra veckors tid skall du fylla i en enkät 

angående dina upplevda besvär i kroppsdelarna ländrygg, höft, knä och fot där en 
skala mellan 0 - 10 anger graden av besvär (0= inga besvär, 10=värsta tänkbara 
besvär). Enkäten postar du sedan i en inlämnings-box på arbetsplatsen. 

 
Studien kommer ni ha tillgång att läsa i början av juni 2014 efter att den har godkänts. Den 
publiceras på: http://epubl.ltu.se. Du som medverkar kommer förbli anonym i studien, 
varken namn eller arbetsplats kommer att nämnas. Dina resultat från studien kommer 
istället vara representerade som testperson: 1, 2, 3, 4 eller 5. 
Din medverkan i studien är helt frivillig och du får när som helst avbryta utan att behöva 
uppge en anledning.  
 
Tveka inte att höra av dig om du har frågor angående studien. 
Med vänliga hälsningar 
 
Amanda och Annamaria  
!
!
!
!
!
!
!
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Inga%
besvär%

!
!
!
!
Bilaga 2 
!

Det här formuläret måste fyllas i en gång om dagen. 
I slutet av varje arbetsskift/pass. 

 
Kroppslig besvärsteckning: 

 
Var god fyll i nedanstående besvärsteckning. 

Fyll i utifrån hur du känner dig just nu när du fyller i teckningen. 
Var vänlig skriv ett nummer i varje cirkel i diagrammet. 

Skattningsskala med nummer finner du under diagrammet. 
Besvär innefattar värk, smärta eller obehag.  

 
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! ! ! ! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!

Knän%

Fötter%

Ländrygg%
%

Extrema%
besvär%

10%2% 9%8%7%6%5%4%1% 3%

%

%

%

Höft%

%
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Bilaga 3 
 
Frågeformuläret innehåller frågor om dig, din hälsa och din arbetsmiljö. 
 
Bakgrundsfrågor   
Vilket år är du född?            
Är du man eller kvinna?       

�    Kvinna 
�    Man 

 
Hur lång är du? Svara i centimeter ………………..Cm 
Hur mycket väger du? Svara i hela kilo……………kg 
 
Anställningsförhållanden  
Hur länge har Du varit verksam vid arbetsplatsen? 

� nyanställd det senaste året 
� 1-5 år 
� 6-10 år 
� 11-20 år 
� 21-30 år 
� 31 år- 

 
Vilken befattning (tjänst, titel) har Du?.................................................... 
 
Vilken är Din nuvarande anställningsform? 

�  Fast anställd (tillsvidare anställd) 
�  Vikariat  
�  Annan tidsbegränsad anställning (projekt el. likn)  
�  Timanställd 
�  Annat, vad……………………………………………  
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Hur är Din arbetstid förlagd? 
 �  Enbart dagtid  
�  Dagtid och kvällstid  
�  Dagtid och nattetid 
�  Kvällstid och nattetid  
�  Enbart kvällstid  
�  Enbart nattetid 

 
Hur många timmar arbetar Du normalt en vecka? (Räkna inte in eventuell övertid) 

.............................tim 
 
Arbetsmiljö  
Fysisk arbetsmiljö 
Hur stor del av Din arbetstid arbetar Du stillasittande? 
 

Inte alls          Hela tiden 
�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

  0 10  20 30 40 50 60 70 80 90 100  procent 
 
Hur stor del av Din arbetstid har Du ett stående arbete där Du rör Dig inom en begränsad yta? 
( t ex stående receptions-, kassaarbete, vård-, städarbete, tandläkeri mm) 

Inte alls          Hela tiden 
�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

  0 10  20 30 40 50 60 70 80 90 100  procent 
 
Hur stor del av Din arbetstid har Du ett rörligt arbete där Du går långt och mycket? (t.ex. förflyttningar – inom och mellan vårdavdelningar, 

byggarbetsplatser mm.) 
 
Inte alls          Hela tiden 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
  0 10  20 30 40 50 60 70 80 90 100  procent 
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Lyfter, bär eller hanterar Du föremål eller personer som väger 5-15 kg? 
(t ex lite tyngre föremål mm)  
 
Nästan inte  1-3 dagar    En dag  2-4 dagar Varje 
alls/aldrig  per månad per vecka per vecka arbetsdag          

�   �   �   �   �  
     
Lyfter, bär eller hanterar Du föremål eller personer som väger mer än 15 kg? 

(t ex tyngre föremål  mm) 
 
Nästan inte  1-3 dagar    En dag  2-4 dagar Varje 
alls/aldrig  per månad per vecka per vecka arbetsdag          

�   �   �   �   �  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
!
!
!
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Hur!kroppsligt!ansträngande!upplever!Du!vanligtvis!Ditt!arbete? !
Kryssa!för!aktuell!siffra!på!skalan.!
6!innebär!ingen!ansträngning!alls!–!t!ex!ligga!på!sängen.!!
20!är!maximal!ansträngning!–!t!ex!springa!det!fortaste!man!kan!en!längre!sträcka.!

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 �!

!
Hälsa!
Hur!bedömer!Du!Ditt!hälsotillstånd!för!närvarande?!Är!det……!
! �!Mycket!bra!
! �!Ganska!bra!
! �!Varken!bra!eller!dåligt!
! �!Ganska!dåligt!
! �!Mycket!dåligt!
!
!
!
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        Hur ofta under den senaste  
        månaden  har Du haft ont i:     

  
Varje 
dag 

Ett par 
dagar per 

vecka 

En dag per 
vecka 

Ett par 
dagar per 

månad 

Mycket 
sällan eller 

aldrig 
 

! Nedre delen av ryggen o  o  o  o  o  
! Höfter o  o  o  o  o  
! Knän o  o  o  o  o  
! Fötter/fotleder o  o  o  o  o  

 
 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Bilaga 4 
 
 
Frågor om sulorna: 
Ringa in de alternativ som stämmer in bäst för dig. 
 
Vilka förväntningar hade Du på sulorna i början?   

� Ganska höga   
� Inga särskilda 
� Jag var ganska negativ 

 
 
Tror Du att sulorna kommer att användas vidare efter testperioden? / vill du använda 
sulorna efter studiens slut?  

� Ja 
� Nej 
� Vet ej 

 
 
Vilket är Din helhetsupplevelse av sulorna? 

� Mycket positiv 
� Positiv 
� Varken positiv eller negativ 
� Negativ 
� Mycket negativ 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Bilaga 5 

!

page 1

UPDATE:  14 / 04 / 11 NB PAGE: 2

Material :
Thickness : 
Color : 
Specific:
Cutting Shape : *

Material :
Thickness : 
Color : 
Specific:
Cutting Shape :

a/ MidFoot: Material : Transflux 1.1mm BLACK
Description :
Cutting Shape :

b/ RearFoot: Material : Transflux 1.1mm WHITE
Description :
Cutting Shape :

a/ Frontfoot: Material :
Description :
Cutting Shape :

b/ Rearfoot: Material :
Description :
Cutting Shape :

Hotstamped 
type SPORT

Material : 
Description :

XS / S / M / L / XL / XXL

Pear / round

front pad

ECO Ortholite 2 mm
4 - CUSHIONING

green  

Primtech 3mm + confortène 2mm

5 - PRINTING

Brown / Black

6- PACKAGING

Multi+

3 - REINFORCEMENTS

Explosé du modèle

1 - TOP COVER
PE 125 MP
2.5 mm
Charcual
SAN or POLYGIEN
Multi+

Carton box

7- SIZES

2 - BASE
Podiaflex N + PU film
0,9 mm (XS/S) / 1,3mm (M/L/XL/XXL)
Brown
Grid Direction 0°

TREK+ - 45°

new TREK+2010

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Custom OUTDOOR SS12

COMMENTS: 

  REF: CUOUTDOOR12-A


