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Sammanfattning 

Bakgrund: Smärta är vanligt bland byggarbetare och har visat sig kunna påverka individers 

upplevelse av livskvalitet. Vissa företag erbjuder morgonuppvärmning och stretching i syfte 

att förebygga arbetsskador och förtidspensioneringar.  

Det är oklart om personer som genomför morgonuppvärmning och stretching på arbetsplatsen 

skiljer sig från personer som inte genomför detta gällande smärta och livskvalitet.  

Syfte: Att identifiera förekomst och undersöka skillnader i självskattad smärta på olika 

kroppsområden och livskvalitet hos byggarbetare som genomför morgonuppvärmning och 

stretching på arbetet jämfört med byggarbetare som inte genomför detta.  

Metod: Studien är en tvärsnittsstudie där data samlats in via enkäter som fylldes i av anställda 

på tre byggföretag i Stockholm. NRS-11 och RAND-36 användes för att mäta smärta och 

hälsorelaterad livskvalitet. 

Resultat: Totalt 42 stycken manliga byggarbetare medverkade i studien. Total skattning av 

NRS-11 visade ett medianvärde mellan 0-2. Total skattning för RAND-36 hade ett 

medianvärde på 95-100 i dimensionerna PF, RP, SF, RE och 60-88 i BP, GH, VT och MH. 

Ingen skillnad fanns mellan grupperna varken i skattning av smärta eller livskvalitet då 

p>0,05.  

Konklusion: Denna studie fann ingen skillnad mellan byggarbetare som genomför 

morgonuppvärmning och stretching jämfört med byggarbetare som ej genomför detta 

avseende smärta eller livskvalitet.  
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Abstract 

Background: Pain is common among construction-workers and has been shown to effect 

individuals experience of quality of life (QoL). Some construction-companies offer morning-

warm-up and stretching exercises to prevent work-related injuries and early retirement.  

It is unclear whether people at workplaces who perform warm-up and stretching exercise 

differ from people who not implement this regarding pain and QoL.  

Aim: The purpose was to identify occurrence  and  investigate differences in self-assesed pain 

on different body areas and QoL on construction-workers who perform morning-warm up and 

stretching exercise compared with contruction-workers who do not. 

Method: Data for this cross-sectional study was gathered through questionnaires filled in by 

employees of three construction-companies in Stockholm. The NRS-11 and  

RAND-36 was used to measure pain and health-related QoL.  

Results: A total of 42 male construction workers participated in the study. Total estimation of 

NRS-11 showed a median value between 0-2. The total RAND-36 estimation had a median 

value of 95-100 in the dimensions PF, RP, SF, RE and 60-88 in BP, GH, VT and MH.  

There was no difference between the groups either in estimation of pain or QoL, p> 0.05. 

Conclusion: This study found no difference between construction-workers who perform 

morning warm-up exercise and stretching compared to construction workers who do not 

implement this in terms of pain or QoL.  
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1. Bakgrund 

Den vanligaste orsaken till arbetsskador och förtidspensionering inom byggindustrin är besvär 

i det muskuloskeletala systemet i form av påverkan på leder och muskler (1). De som arbetar 

inom byggindustrin har ofta påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser som till exempel 

arbete med händer ovanför axelhöjd, arbete med böjd, sned eller vriden rygg och arbete under 

knähöjd. Detta kan resultera i belastningsproblematik i muskler och leder som kan orsaka 

smärta och stelhet i bland annat skuldra, ländrygg och knä (2,3). I en studie sammanställning 

av muskuloskeletala besvär på grund av arbetsrelaterade faktorer, fann författarna att det 

fanns samband mellan problem i nacke, axlar, armar och ländrygg och fysiska och psykiska 

arbetsfaktorer. De fysiska faktorerna definieras som fysiskt tungt arbete och de psykosociala 

faktorerna som bland annat stressnivå på jobbet, familjesituation samt individens ekonomiska 

läge (4). En studie gjord i Finland fann att smärta var en vanlig orsak till att söka primärvård 

(5). Enligt arbetsmiljöverket är det viktigt att upptäcka besvären i tid och att arbeta 

förebyggande innan dessa besvär dyker upp (6). 

I arbetsmiljölagen kapitel 1§1 står det ”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall 

i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”. Arbetsmiljöverket hänvisar till att 

byggherren har huvudansvar för en god arbetsmiljö och att arbetarna ska ha möjlighet till god 

ergonomi (6). Vissa byggföretag applicerar detta bland annat genom att erbjuda 

morgonuppvärmning som avslutas med stretching till de som arbetar. Detta i syfte att 

förbereda kroppen för det tunga arbete som ska göras under dagen och därigenom förebygga 

arbetsskador och förtidspensioneringar (7). 

En studie som gjorts på byggarbetare där uppvärmning satts in som intervention under en 3 

månaders period med fokus på ryggbesvär visade att det kan vara gynnsamt för att öka eller 

underhålla led- och muskelrörlighet samt muskeluthållighet. Studien visade ingen signifikant 

skillnad gällande smärta (8). I en liknande dansk studie som gjorts under en 12-veckors period 

sågs heller ingen signifikant skillnad i smärta (9).  
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1.1 Byggarbetare 

Enligt arbetsmiljöverket hör många olika arbeten till byggnads- och 

anläggningsarbete.  Exempel på detta är bland annat att bygga en villa, ett kontor, en fabrik, 

en tunnel, att renovera genom att göra elinstallationer eller byta vatten- och avloppsstammar 

(10). Denna studie ville undersöka yrkeskategorier som arbetar inom dessa områden och 

lägger fokus på yrken som snickare, elektriker och rörmokare. Dessa yrken kommer i denna 

studie att benämnas med samlingsnamnet byggarbetare. 

1.2 Definition och klassificering av smärta 

“Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller möjlig 

vävnadsskada eller beskriven som sådan skada”, så lyder definitionen av smärta framtagen av 

International Association for the Study of Pain (IASP) (11,12). Smärta är en upplevelse som 

både är individuell och subjektiv, och beskrivs därför utifrån personens egen upplevelse. Vid 

undersökning av smärta är det individens subjektiva upplevelse som mäts. Detta kan göras 

genom skattning av individens upplevda smärtintensitet med hjälp av olika mätinstrument. De 

vanligaste använda är numerisk skala (NRS) och visuell analog skala (VAS) (12). 

Det finns olika sätt att klassificera smärta. Vid klassificering av akut eller långvarig smärta 

(smärta mer än 3 månader) är varaktigheten av smärtan det som avgör indelningen (12). 

Långvarig smärta är vanligt förekommande, då studier som gjorts i Sverige och Storbritannien 

visat på att upp till 50 % av befolkningen är drabbade (13,14). 

Smärta kan även klassificeras efter orsak till uppkomst, där indelningen är: nociceptiv (smärta 

där högtröskliga nociceptorer aktiverats till följd av vävnadsskada, vilket kan ske i all vävnad 

förutom nervvävnad), neuropatisk (smärta orsakad av skada i centrala nervsystemet eller 

perifera nerver), oklar orsak (smärta där orsaken är okänd) och psykogen (smärta som uppstått 

till följd av psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom) (12).  
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1.3 Livskvalitet 

World Health Organization (WHO) definierar livskvalitet som individens uppfattning om sin 

position i livet i förhållande till kulturen där de bor och i förhållande till sina mål, 

förväntningar, normer och oro. Individens fysiska hälsa, psykiska tillstånd, grad av 

självständighet, sociala relationer och personens övertygelser påverkar även hur de ser på sin 

livskvalitet (15). Livskvalitet kan mätas genom självskattningsfomulär som fokuserar på de 

olika delar som kan påverka individens syn på sin livskvalitet (16). Vanliga instrument som 

mäter generell hälsorelaterad livskvalitet är självskattningsformulären 36-item Short Form 

Survey (SF-36) och RAND-36, där RAND-36 bygger på SF-36 (17). 

Smärta kan påverka individens fysiska hälsa och psykiska tillstånd och kan därigenom 

påverka synen på livskvalitet. Studier gjorda på personer med kronisk smärta visar att de 

skattar lägre livskvalitet än den övriga populationen (18). Även en studie gjord på patienter 

med knäartros visade på att de skattade lägre livskvalitet jämfört med deras matchande 

kontrollgrupp i avseende på smärta (19).  

1.4 Fysisk aktivitet och uppvärmning 

Med fysisk aktivitet menas all rörelse av kroppen som leder till ökad energiförbrukning. 

Fysisk aktivitet kan delas in aerob- och muskelstärkande fysisk aktivitet. Den aeroba fysiska 

aktiviteten syftar till att öka eller bibehålla syreupptagningsförmågan och den 

muskelstärkande till att öka eller bibehålla styrkan i musklerna (20,21). 

Uppvärmning är viktigt av två orsaker, för att minska risken för skador och öka kroppens 

prestationsförmåga. Ökat fokus och alerthet har visat sig vara en positiv effekt hos vissa. 

Rörelserna i uppvärmningen bör anpassas efter den aktivitet som följer, samt pågå i minst 10 

minuter (22). 

Vid uppvärmning sker kemiska processer snabbare till följd av ökad enzymaktivitet i 

muskelcellerna. Detta leder till snabbare nervimpulser, ökad produktion av synovialvätska, 

samt att det blir lättare för blodet att avge syre. Andningsfrekvens, blodflöde och värmen i 

kroppen ökar (22).  
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Tidigare studier gjorda på byggarbetare där morgonuppvärmning satts in som intervention har 

syftet varit att förbereda arbetarna för arbetet och därigenom förebygga skador. 

Uppvärmningen som tidigare undersökts genomfördes fem dagar i veckan respektive tre 

dagar i veckan och pågick i cirka tio minuter. Den inleddes med rörelseövningar och lätt 

pulshöjande övningar som till exempel att jogga på stället, arm-svingar, knäböj, och har 

avslutats med stretching utav överkropp och ben(8,9). 

1.5 Stretching 

För att minska skaderisk och arbetsrelaterad muskuloskeletal smärta har stretching periodvis 

använts i profylaktiskt syfte. Stretching används även i klinik i syfte att minska muskelsmärta, 

samt öka rörlighet. Detta görs genom att under 30 sekunder ta ut hela rörelseomfånget passivt 

(12). 

Stretchingens smärtlindrande effekter sker troligen genom att endogena spinala 

smärthämmande system aktiveras till följd av ökat sensoriskt impulsflöde. Detta minskar även 

känsligheten hos muskelspolar vilket ökar toleransen för smärta och obehag. Dock finns 

endast få kliniska studier kring den smärtlindrande effekten (12). En systematisk 

sammanställning som undersökte arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär i förhållande till 

stretching kom fram till att stretching kan ha positiva effekter. Dock kunde endast ett fåtal av 

de sju inkluderade studier redovisa signifikanta skillnader (23). En av studierna som granskats 

gjordes på militära rekryter där interventionen var ett stretching program med  

18 stretchövningar som genomfördes på övre- och nedre extremiteter samt bålen. Programmet 

genomfördes före och efter fysisk träning och pågick i 20 minuter där varje övning tog  

30 sekunder att genomföra. Effekterna jämfördes med en kontrollgrupp som inte genomförde 

stretchprogrammet och visade på signifikanta skillnader där interventionsgruppen hade 

mindre muskel-och senskador, samt ländryggssmärta.  Dock fanns det enligt den systematiska 

sammanställningen brister i studien gällande kontrollgruppen. Det framgår heller inte hur 

länge interventionen pågick (23).  
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1.6 Fysisk aktivitet, smärta och livskvalitet 

Studier har visat att kortvarig fysisk aktivitet kan ha smärtlindrande effekt, och att durationen 

då bör vara minst 10 minuter (24). Det har även visat sig att 15 minuters träning två gånger i 

veckan i tio veckor som genomförs på arbetet kan ha effekt i form av reduktion av 

muskuloskeletal smärta i nacke, rygg, ben och fötter (25). 

En systematisk sammanställning undersökte om fysisk aktivitet kunde påverka livskvaliteten 

hos friska vuxna individer. Resultatet var att mängden fysisk aktivitet kan avgöra hur friska 

vuxna personer upplevde sin hälsorelaterade livskvalitet. Desto mer fysiskt aktiva deltagarna 

var, desto högre skattade de sin livskvalitet (26). 

1.7 Problemformulering 

Smärta är vanligt bland byggarbetare (1,2). Tidigare studier kring morgonuppvärmning hos 

byggarbetare har inte visat någon effekt gällande smärta (8,9). Smärta kan leda till minskad 

livskvalitet (18,19). Fysisk aktivitet kan verka smärtreducerande redan efter 10 minuter och 

kan öka livskvaliteten (24–26). Även stretching har visat sig kunna minska smärta och 

används i förebyggande och behandlande syfte mot muskuloskeletala besvär. Dock är detta ett 

område där studier har visat på olika resultat (23).  

Författarnas hypotes gällande denna studie var att byggarbetare som genomför 

morgonuppvärmning och stretching bör skatta lägre smärta och högre livskvalitet jämfört med 

byggarbetare som inte genomför detta. 

1.8 Syfte 

Att identifiera förekomst av självskattad smärta och livskvalitet samt undersöka om det finns 

någon skillnad i självskattad smärta i nacke, axlar, skuldra, ländrygg, arm, hand eller annat 

område på kroppen och livskvalitet hos byggarbetare som genomför morgonuppvärmning och 

stretching på arbetet jämfört med byggarbetare som inte genomför detta. 

Med byggarbetare menar författarna i denna studie individer som arbetar som snickare, 

rörmokare eller elektriker.  
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1.9 Frågeställningar 

1. Hur skattar byggarbetare på arbetsplatser som erbjuder eller inte erbjuder 

morgonuppvärmning och stretching smärta i nacke, axlar, skuldra, ländrygg, arm, hand 

eller annat område på kroppen, mätt vid ett tillfälle med NRS-11? 

2. Hur skiljer sig smärta åt mätt vid ett tillfälle med NRS-11 i nacke, axlar, skuldra, 

ländrygg, arm, hand eller annat område på kroppen åt mellan byggarbetare som genomför 

morgonuppvärmning och stretching på arbetet och byggarbetare som inte genomför 

detta? 

3. Hur skattar byggarbetare som arbetar på arbetsplatser som erbjuder eller inte erbjuder 

morgonuppvärmning och stretching livskvalitet, mätt vid ett tillfälle med RAND-36? 

4. Hur skiljer sig livskvalitet åt mätt vid ett tillfälle med RAND-36 mellan byggarbetare 

som genomför morgonuppvärmning och stretching på arbetet och byggarbetare som inte 

genomför detta? 

2. Metod 

2.1 Design 

Studien som genomförts är en tvärsnittsstudie med en icke experimentell design, den är både 

deskriptiv och komparativ. Detta innebär att data samlas in vid ett specifikt tillfälle för att 

beskriva hur olika grupper ser ut, samt undersöka skillnader mellan grupper (27,28). I och 

med studiens design går det inte att identifiera orsakssamband. 

Denna design har använts då syftet med studien varit att identifiera förekomst av självskattad 

smärta och livskvalitet samt undersöka om det finns någon skillnad i självskattad smärta i 

nacke, axlar, skuldra, ländrygg, arm, hand eller annat område på kroppen och livskvalitet hos 

byggarbetare som genomför morgonuppvärmning och stretching på arbetet jämfört med 

byggarbetare som inte genomför morgonuppvärmning och stretching.  
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2.2 Urval   

Totalt deltog 42 personer i studien vilket uppfyllde studiens mål på minst 40 deltagare.  

Av dessa genomförde 20 stycken morgongymnastik och stretching och 22 stycken 

genomförde det inte. De som kontaktades var byggarbetsplatser som arbetade med  

lägenhets- alternativt husbygge som erbjöd morgonuppvärmning och stretching till sina 

anställda, samt arbetsplatser som inte erbjöd detta. Byggarbetsplatser och deltagare utsågs 

genom bekvämlighetsurval. Vilket innebär att de företag som blev utvalda var de som fanns 

lättast tillgängliga (27). De deltagare som tillfrågades att delta i studien var de som arbetade 

på dessa byggarbetsplatser som rörmokare, snickare eller elektriker. 

Inklusionskriterier: Arbetat som rörmokare, snickare eller elektriker i minst 3 månader. Samt 

genomfört morgonuppvärmning och stretching minst 3 gånger i veckan i minst 3 månader 

eller genomför ingen morgonuppvärmning och stretching alls. Förstå svenska i tal och skrift.  

2.3 Datainsamlingsmetoder 

Data samlades in via en enkät, vilken inleddes med frågor för att kunna beskriva populationen 

som till exempel ålder, kön, yrke, och om deltagande i morgonuppvärmning och stretching  

(se Bilaga	1	–	Enkät). 

För att undersöka smärta användes NRS-11 (se Bilaga	 1	 –	 Enkät). NRS finns i tre olika 

utföranden antingen med 11, 21 eller 101 nivåer. Den version som användes i denna studie 

var den med 11 nivåer, där smärta skattas mellan 0-10 (0=ingen smärta, 10=värsta tänkbara 

smärta) utifrån olika lokalisationsområden på kroppen. Denna version valdes för att den 

upplevts som mest lättförstådd av användarna och visat sig ge tillräckligt med information för 

att kunna se skillnad i smärtans intensitet (29). I en sammanställning av tre 

smärtskattningsinstrument, Visuell Analog Skala (VAS), Verbal Beskrivande Skala (VRS) 

och NRS framkom det att alla tre är testade för reliabilitet och validitet i klinisk användning. 

Det som skilde smärtskattningsinstrumenten åt var att NRS hade god sensitivitet och 

genererar data som kan användas i statistiska analyser (30). I denna studie fick deltagarna 

skatta smärta med NRS-11 för olika kroppsområden som nacke, axlar, skuldra, ländrygg, arm, 

hand eller annat område på kroppen. Dessa områden har valts ut då de hos byggarbetare visat 

sig vara extra utsatta för smärta (2–4). För att kunna identifiera andra kroppsområden än de 

förvalda kunde deltagarna även fylla i alternativet ”annat område” och där också ange vilket.  
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För att undersöka generell hälsorelaterad livskvalitet användes det svenska 

självskattningsformuläret RAND-36 (se Bilaga	1	–	Enkät). Svenska RAND-36 bygger på den 

svenska versionen av SF-36 formuläret (17). SF-36 har använts i många forskningsstudier, där 

bland deskriptiva studier och är ett av det mest använda hälsostatus instrumentet (27).  

RAND-36 och SF-36 är tillräckligt lika för att medge jämförelser i data då frågorna i princip 

är detsamma. Formuläret består av 36 frågor kring hur informanten mår, ser på sin hälsa, samt 

ser på sitt dagliga liv (17).  

35 av frågorna är uppdelade i 8 olika skalor (hälsodimensioner):  

• Fysisk funktion (PF) undersöker begränsningar i fysisk aktivitet på grund av hälsan. 

• Rollfunktion (RP) undersöker om fysisk hälsa påverkar arbete och dagliga aktiviteter. 

• Smärta (BP) undersöker smärtpåverkan och begränsningar på grund av smärta. 

• Allmän hälsa (GH) undersöker upplevelsen av personlig hälsa. 

• Vitalitet (VT) undersöker energinivå och fatigue. 

• Social funktion (SF) undersöker begränsningar i normala sociala aktiviteter till följd 

av fysiska och emotionella problem. 

• Rollfunktion emotionell (RE) undersöker om emotionella problem påverkar arbete och 

andra dagliga aktiviteter. 

• Psykiskt välbefinnande (MH) undersöker upplevelsen av psykisk hälsa såsom till 

exempel ångest och depression. 

En av frågorna är fristående till dimensionerna och mäter förändring i upplevd hälsa de 

senaste 12 månaderna (31).  

Poängen beräknas med en speciell beräkningsalgoritm som transformeras till en skala från  

0-100 för varje skala (0 = sämst, 100 = bäst). Enligt manualen för RAND-36 finns det ännu 

ingen svensk norm eller scoring “mall” för varje dimensions högsta samt lägsta värde (17).   
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I manualen för SF-36 beskrivs de olika dimensionerna där PF, RP, BP, SF och RE var för sig 

kan uppnå 100 poäng när det ej förekommer några begränsningar eller funktionshinder. 

Dimensionerna GH, VT och MH skiljer sig från övriga dimensioner då dessa är “bipolära”. 

Detta innebär att ett mellanläge är uppnått när det ej förekommer några begränsningar eller 

funktionshinder. För att uppnå högre poäng, mellan 50-100, krävs även en upplevelse av ett 

positivt hälsotillstånd. Detta medför att det är vanligt att dessa tre dimensioner har lägre 

medelpoäng vilket gör att det inte går att jämföra dimensionerna med varandra (17). 

En svensk översättning av Rand-36 är framtagen och validerad men resultatet har ännu inte 

publicerats. Som det tidigare nämnts bygger RAND-36 på den svenska versionen av SF-36 

formuläret som är tillräckligt lika för att medge jämförelser i data (17). SF-36 är reliabilitets- 

och validitetstestat för att mäta hälsorelaterad livskvalitet av studier gjorda i USA. En serie av 

tre studier har gjorts för att testa validiteten och reliabiliteten av den svenska versionen av  

SF-36. Studierna kom fram till att testet är reliabelt och visade på liknande resultat gällande 

validiteten jämfört med studierna gjorda i USA. Dock finns det ännu ingen optimal metod för 

att mäta validiteten på livskvalitetsfrågor, vilket försvårar valideringen av instrumentet (32–

34). 

2.4 Genomförande 

Genom privata kontakter som arbetar inom byggbranschen kontaktades tre byggarbetsplatser i 

Stockholm skriftligen via mail till platschef/arbetsledare (se Bilaga	2	–	Informationsbrev	till	

företag	 ). Ett krav var att morgonuppvärmningen skulle ledas av en person eller inspelat 

program som innehåller uppvärmning- samt stretchingövningar. Detta säkerställdes via 

kontakt med anställda på byggarbetsplatsen. Arbetsplatser som deltog besöktes enligt 

överenskommelse. På plats gavs skriftlig och muntlig information till de anställda. De 

individer som valde att medverka, samt uppfyllde inklusionskriterierna fyllde i enkäten på 

plats. På en byggarbetsplats deltog 11/14 snickare, 10/10 elektriker och 6/8 rörmokare, på den 

andra arbetsplatsen 6/8 snickare och på den tredje 10/12 snickare. Författarna fanns 

tillgängliga under tiden för att svara på eventuella frågor.   
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2.5 Databearbetning 

Data från enkäterna överfördes gemensamt av författarna till ett Excel dokument. Varje enkät 

fick en kod som också används i Excel. 

Den första och tredje frågeställningen var deskriptiva och redovisas med median, samt 

spridningsmått (min-max). 

Den andra och fjärde frågeställningen var komparativ och redovisas med Mann-Whitneys test. 

Då variablerna för de två frågeställningarna var ordinala utfall gjordes en medianjämförelse 

med hjälp av icke-parametriska test. Då två oberoende mindre grupper jämförs, 

rekommenderas Mann-Whitneys test (28). Den signifikansnivå som används var p-värde 

<0,05. 

Populationen beskrivs med flera variabler. Ålder redovisas med ett medelvärde och 

standardavvikelse. Kön och antal deltagare som genomför uppvärmningen redovisas i 

procent. Yrke anges i procent. Antal månader som deltagarna arbetat redovisas med 

medelvärde och standardavvikelse. P-värde räknades ut för att se om det förekom skillnad 

gällande ålder och antal månader som deltagarna arbetat. För detta användes Mann-Whitneys 

test, då de var två mindre oberoende grupper som jämfördes (28)  
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3. Resultat 

Av totalt 50 stycken anställda på de arbetsplatser som besöktes deltog 42  

i enkätundersökningen vilket gav en svarsfrekvens på 84 %. Två interna bortfall kunde ses i 

frågeformuläret RAND-36 där ett formulär hade en icke ifylld sida, samt en icke ifylld fråga. 

Dessa formulär togs ändå med i analysen då det inte påverkade resultatet. Ett internt bortfall 

kunde ses i bakgrundsinformationen med ett icke trovärdigt svar gällande arbetad tid. Denna 

variabel togs ej med i analysen då det hade påverkat resultatet. 

Alla som deltog i studien var män. Två av de tre arbetsplatser som besöktes erbjöd 

morgonuppvärmning och stretching. Där genomfördes programmet efter instruktioner från 

CD-skiva. I det ingick uppvärmningsövningar som avslutades med stretching. Detta fanns 

tillgängligt varje vardagsmorgon och pågick i cirka 10 minuter. I genomsnitt genomförde 

personer från de aktuella yrkeskategorierna morgonuppvärmningen 4,85(sd 0,37) gånger i 

veckan. Vidare information avseende deltagarna i studien kan ses i tabell I.  

Tabell I – Bakgrundsinformation – Antal deltagare, yrkeskategorier, deltagarnas medelålder, 
antal månader inom yrket och antal personer med smärta för den totala gruppen samt för 
respektive grupp.  

 Alla deltagare Grupp 1 Grupp 2 P-värde  

Antal deltagare 42 20 22 - 

Yrke: (n(%)) 
              Snickare 

 
27 (64) 

 
20 (100) 

 
7 (32) 

- 

Rörmokare 5 (12) 0 (0) 5 (23) - 

Elektriker 10 (24) 0 (0) 10 (45) - 

Ålder (medelvärde (sd) 39,81 (14,82) 45,4 (13,34) 34,73 (14,52) 0,026 

Antal månader inom 
yrket (medelvärde (sd)) 

192,3 (194,36) 
 

282,9 (203,94) 115,7 (150,79) 0,005 

Antal personer med 
smärta (n(%)) 

35 (83) 17 (85) 18 (82) - 

Grupp 1 genomför morgonuppvärmning 
Grupp 2 genomför ej morgonuppvärmning 
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3.1 Byggarbetares skattade smärta  

Resultatet visar att den totala gruppen skattade smärta till ett medianvärde mellan 0-2 i 

samtliga utav de utvalda kroppsområdena. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna avseende smärta i de rapporterade områdena, då p>0,05.  

Där deltagarna har fyllt i att de har smärta på “annat område”, har grupp 1 angett armbåge, 

häl, höft, knä och grupp 2 har angett fötter, knä och ben som utsatta områden.  

Tabell II - Totalt skattad smärta på NRS-11 för respektive kroppsområde hos byggarbetare, 
samt skillnader mellan grupp 1 och grupp 2 

 Total  
skattning  
NRS-11 
(median  
(min-max)) 

Skattning NRS-
11  
Grupp 1 
(median 
(min-max)) 

Skattning NRS-
11  
Grupp 2 
(median  
(min-max))  

 
 
P-värde  

Nacke 1 (0-7) 1 (0-7) 0 (0-4) 0,10 

Axlar/skuldra 2 (0-7) 3 (0-6) 1 (0-7) 0,14 

Ländrygg 2 (0-7) 2,5 (0-6) 2 (0-7) 0,50 

Hand/arm 0 (0-7) 0,5 (0-7) 0 (0-5) 0,22 

Annat 0 (0-8) 0 (0-8) 0 (0-7) 0,80 

Grupp 1 genomför morgonuppvärmning 
Grupp 2 genomför ej morgonuppvärmning 
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3.2 Byggarbetares skattade livskvalitet 

Den totala gruppen visade ett medianvärde avseende livskvalitet som var skattat 95-100 i 

dimensionerna PF, RP, SF, RE. I dimensionerna BP, GH, VT och MH skattades en lägre 

livskvalitet med medianvärden 60-88. Det fanns ingen signifikant skillnad  

mellan grupp 1 och 2 gällande livskvalitet i någon av dimensionerna, då p >0.05 

Tabell III - Totalt skattad livskvalitet på RAND-36 för respektive dimension hos byggarbetare, 
samt skillnader mellan grupp 1 och grupp 2 

 Total skattning 
RAND-36  
(median 
(min-max)) 

Skattning 
RAND-36 
Grupp 1 
(median  
(min-max)) 

Skattning 
RAND-36 
Grupp 2 
(median  
(min-max)) 

 
 
P-värde  

Fysisk funktion 
(PF) 

95 (50-100) 92,5 (50-100) 100 (75-100) 0,06 

Roll funktion 
(RP) 

100 (25-100) 100 (50-100) 100 (25-100) 0,79 

Smärta  
(BP) 

68 (33-100) 68 (33-100) 78 (33-100) 0,28 

Allmän hälsa  
(GH) 

70 (30-100) 70 (35-100) 70 (30-100) 0,59 

Vitalitet 
(VT) 

60 (40-100) 60 (40-100) 75 (45-100) 0,32 

Social funktion 
(SF) 

100 (50-100) 100 (50 -100) 100 (63-100) 0,84 

Rollfunktion 
emotionell 
(RE) 

100 (0-100) 100 (0-100) 100 (33-100) 0,33 

Psykiskt 
välbefinnande  
(MH) 

88 (40-100) 84 (40-100) 86 (68-100) 0,64 

Grupp 1 genomför morgonuppvärmning 
Grupp 2 genomför ej morgonuppvärmning 

.
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4. Diskussion  

4.1 Resultatsammanfattning 

I studien ingick totalt 42 män. Gruppen som genomförde morgonuppvärmning och stretching 

(grupp 1) hade arbetat fler månader inom yrket än gruppen som inte deltog i 

morgonuppvärmning och stretching (grupp 2), p=0,005. Grupp 1 hade även högre medelålder 

på 45,4 år jämfört med 34,7 år hos grupp 2, p=0,026. Inom grupp 1 var alla snickare, medan 

grupp 2 innehöll alla inkluderade yrkeskategorier.  

I den undersökta gruppen av byggarbetare rapporterade 83 % att de upplevde smärta.  Den 

totala gruppen skattade smärta till medianvärde: 1 i nacken, 2 i axlar/skuldra och ländrygg 

samt 0 i hand/arm och “annat” med NRS-11. Det fanns ingen skillnad i smärta mellan 

byggarbetare som deltog i morgon uppvärmning och de som inte deltog, då p>0,05 inom alla 

kroppsområden.  

Byggarbetarnas totalt skattade livskvalitet hade medianvärde: 95 i fysisk funktion,  

100 i roll funktion, social funktion och rollfunktion emotionell, 68 i smärta, 70 i allmän hälsa, 

60 i vitalitet samt 88 i psykiskt välbefinnande med RAND-36. Ingen skillnad i livskvalitet ses 

mellan byggarbetare som deltog i morgon uppvärmning och de som inte deltog, då p>0,05  

i alla dimensioner. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Byggarbetares totala skattning av smärta 

Vid skattning på NRS-11 kunde ett högsta medianvärde på 2 på en skala från 0-10 redovisas 

hos de utvalda kroppsområdena. Studier som gjorts kring NRS har försökt att dela in skalan  

i mild, måttlig och svår smärta (35,36). En av dessa studier fann att ett skattad värde ≤5 var 

mild, 6-7 måttlig och ≥8 svår, i förhållande till funktion (36). Ett medianvärde på 2 på  

NRS-11 skalan kan därför uppfattas som lågt skattad smärtintensitet. Att ett högt antal 

deltagare i studien upplevde smärta stämmer överens med tidigare studier som visat på att 

smärta är vanligt bland byggarbetare (1,2). Smärta är en upplevelse som både är individuell 

och subjektiv, där det är individens subjektiva upplevelse som mäts (12). Detta gör det svårt 

att avgöra hur ont deltagarna i studien hade. Att deltagarna skattade mild smärta kan bero på 

att de i denna studie fick skatta sin smärta just den dagen som studien utfördes. Hade 

deltagarna fått skatta smärta över en längre period hade detta eventuellt påverkat resultatet. 
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4.2.2 Skillnad i smärta mellan grupperna 

Ingen skillnad kan ses gällande smärta mellan grupp 1 och grupp 2 inom något av de förvalda 

kroppsområdena. Smärtintensiteten var lågt skattad, och smärtfrekvensen var hög hos båda 

grupper. Med tanke på tidigare studier som kommit fram till att kortvarig fysisk aktivitet samt 

stretching kan ha en smärtlindrande effekt förväntas gruppen som genomförde 

morgonuppvärmning och stretching uppleva mindre smärta (12,23–25,37).  

Dock är stretchingens smärtlindrande effekt fortfarande omdiskuterad (12,23,37). Studier som 

gjorts har kunnat koppla förekomst av smärta till fysiskt tungt arbete (4). En annan studie kom 

fram till liknande resultat där förekomst av smärta kan kopplas till fysiskt tungt arbete, samt 

ökar med stigande ålder (3). En systematisk sammanställning av studier kunde också finna 

samband mellan förekomst av muskuloskeletala symtom och stigande ålder hos byggarbetare 

(38). I denna studie hade grupp 1 arbetat längre tid med detta fysiskt tunga arbete och hade 

högre medelålder än grupp 2. Hypotetiskt skulle grupp 1 ha mer smärta, då studier kommit 

fram till att förekomst av smärta ökar med stigande ålder och fysiskt tungt arbete. Det är 

därför oklart varför grupperna i denna studie inte skiljer sig åt varken i smärtintensitet eller 

smärtfrekvens. Att grupp 1 inte visat på mer smärta än grupp 2 skulle kunna vara ett resultat 

av att gruppen genomförde morgonuppvärmning och stretching. 

I denna studie framkom att morgonuppvärmningen genomfördes i snitt 4,85 gånger i veckan i 

ca 10 minuter. Ingen dos (intensitet, duration och frekvens) finns beskriven specifikt gällande 

uppvärmning- och stretchingövningarna. Inte heller exakt vilka övningar som deltagarna 

utövade. Detta medför att det är oklart om grupp 1 kom upp i den dos som krävs för att uppnå 

smärtlindring, vilket kan vara en anledning till att det inte var någon skillnad mellan 

grupperna gällande denna variabel. 

Eftersom detta är en tvärsnittsstudie har inte det kausala sambandet mellan 

morgonuppvärmning och smärta undersökts. Tidigare studier som undersökt 

morgonuppvärmning hos byggarbetare har inte kunnat se något samband mellan just 

morgonuppvärmning och smärta (8,9). Dessa studier hade en interventionsduration på  

3 månader, men hade deltagare som skattat låg smärtintensitet vid baseline vilket lämnar lite 

utrymme för förbättring. Detta gör det svårt att veta om tre månader var tillräckligt lång 

period för att kunna se skillnad i smärta. Denna studie valde därför att undersöka detta och ha 

“genomfört morgonuppvärmning i minst 3 månader” som inklusionskriterie. 
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4.2.3 Byggarbetares totala skattning av livskvalitet 

I denna studie visar resultatet för dimensionerna fysisk funktion (PF)=95, roll funktion 

(RP)=100, social funktion (SF)=100, rollfunktion emotionell (RE)=100, allmän hälsa 

(GH)=70, vitalitet (VT)=60 och psykiskt välbefinnande (MH)=88. Normvärden för vuxna 

amerikanska män finns beskrivna och kan ses i manualen för SF-36 (31). Dessa medianvärden 

för dimensionerna är: PF=95, RP =100, BP =84, GH=75, VT=65, SF=100, RE=100 och 

MH=80 (31). Detta innebär att dimensionerna PF, RP, SF och RE inte skiljer sig från 

normerna. Medianvärdena visar på lägre normvärden i GH och VT och att MH hade något 

högre poängresultat jämfört med normen. Det är vanligt att dessa kan ligga lägre än övriga 

dimensioner (31). Även BP hade ett lägre medianvärde på 68 vilket är lägre än normen. Detta 

stämmer överens med den höga smärtfrekvens som fanns i den totala gruppen och med att 

tidigare forskning visat på att smärta kan leda till sämre livskvalitet (18,19).  

4.2.4 Skillnad i livskvalitet mellan grupperna  

Gällande livskvalitet fanns det ingen skillnad mellan grupp 1 och grupp 2 inom någon av 

dimensionerna på RAND-36. Eftersom att grupp 1 hade arbetat längre tid med aktuellt fysiskt 

tungt arbete och var äldre än grupp 2 så kunde det eventuellt förväntas att grupp 1 hade sämre 

livskvalitet då tidigare studier visat på att fysiskt tungt arbete och stigande ålder ökar 

förekomst av smärta samt att smärta kan påverka livskvalitet negativt (3,4,18,19). Då grupp 1 

genomförde morgon uppvärmning och stretching som kan ha en smärtlindrande effekt skulle 

detta alltså kunna vara en orsak till att det inte fanns någon skillnad mellan grupperna 

gällande livskvalitet. 

Dimensionen PF, fysisk funktion, undersöker begränsningar i fysisk aktivitet på grund av 

individens nuvarande hälsa (31). Denna dimension PF visar ett medianvärde på 92,5 hos 

grupp 1 och 100 hos grupp 2 med p=0,06. Detta kan innebära att det kan förekomma en 

tendens till skillnad mellan grupperna inom denna dimension. Dock ser grupperna olika ut 

vilket gör resultatet mindre tillförlitligt.   
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4.3 Metoddisksussion 

En styrka med studien var att de båda grupperna var jämnstora, där totalt 42 personer deltog. 

Dock hade ännu fler deltagare bidragit till ett mer tillförlitligt resultat, men var tillräckligt för 

att kunna upptäcka skillnader mellan grupper med måttligt belägg mot nollhypotesen (p<0,05) 

(28). Att urvalet skedde genom bekvämlighetsurval gör det svårt att generalisera resultatet. 

Inklusionskriteriet att ha arbetat i minst tre månader, hade författarna missat att informera om 

i den skriftliga informationen. Denna information gavs muntligt innan deltagarna fyllt i 

enkäten. Enkätutformningen bidrog till god beskrivning av urvalsgruppen. Att det förekom en 

skillnad mellan grupperna gällande ålder, arbetad tid inom yrket och yrkestitel gör grupperna 

svårare att jämföra. En annan svaghet med studien var att det inte tagits hänsyn till vissa andra 

faktorer som t.ex. träning på fritiden och arbetsbelastning, då det har visat sig påverka smärta 

och livskvalitet (4,26). Dessa faktorer hade varit intressanta att få med för att få mer 

information om gruppen. En nackdel var också att det inte gick att veta hur aktiva deltagarna 

var på morgonuppvärmningen och stretchingen. Därför kunde aktivt deltagande varit ett 

inklusionskriterie för denna grupp. 

Två av de tre besökta arbetsplatserna erbjöd morgonuppvärmning och stretching till sina 

anställda, och en arbetsplats kunde inte erbjuda detta. Studiens mål var att besöka endast en 

arbetsplats med tillräckligt många deltagare för att säkerställa att deltagare som genomförde 

morgonuppvärmning och stretching genomförde samma typ av övningar, samt att alla 

deltagare i studien hade samma typ av arbetsuppgifter. Första företaget som kontaktades hade 

inte tillräckligt många anställda på byggarbetsplatsen och därför kontaktades ytterligare två 

företag för att uppfylla studiens mål. Alla företag som valdes ut hade liknande 

morgonuppvärmningsprogram i form av rörelse- och stretchingövningar som sammanlagt 

pågick i ca 10 minuter. För att ytterligare kunna ha säkerställt att morgonuppvärmningen var 

liknande hade författarna kunnat be om att få mer information angående detta eller varit på 

plats då morgonuppvärmningen genomfördes på de arbetsplatser som erbjöd detta. Deltagarna 

hade även liknande arbetsuppgifter i form av lägenhets- och husbygge vilket ger viss likhet 

mellan deltagarna.  Arbetsbelastningen kan säkert variera under byggprocessens gång samt 

mellan yrkeskategorierna vilket eventuellt kan påverka deltagarnas psykiska och fysiska 

arbetsbelastning. Detta kan i sin tur ha påverkat hur de skattade smärta och livskvalitet.  

Att besöka arbetsplatser krävde god planering och var tidskrävande, men var samtidigt ett bra 

sätt att få in data då det fanns tid avsatt för att fylla i enkäten. Detta kan ha varit anledningen 

till att många på plats valde att delta.  
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Både NRS-11 och RAND-36 bidrog med svar till frågeställningarna. I likhet med tidigare 

studier var NRS-11 tydlig och lättförstådd (29). Det var även ett instrument som gick snabbt 

att fylla i vilket passade bra för studieupplägget. Att deltagarna skattade låg smärtintensitet 

kan bero på att de i denna studie fick skatta sin smärta just den dagen som studien utfördes. 

Hade de istället fått frågan “skatta din smärta på NRS-11 den senaste månaden” hade det 

eventuellt sett annorlunda ut samt gett mer information kring deltagarnas smärta. Men att 

deltagarna fick skatta sin smärta just den dagen valdes dels på grund av studiens design, men 

också för att det kan vara svårt att sätta ett värde på sin smärta den senaste månaden. Smärta 

kan tillkomma av olika orsaker och ge olika typer av smärta (12). Denna studie har lagt fokus 

på att undersöka generell smärta och har därför inte tagit hänsyn till orsak till smärtan eller 

typ av smärta. Detta innebär att deltagarna kan ha smärta som uppstått av andra orsaker än 

t.ex. arbetsbelastning som orsak till muskuloskeletala besvär. Även RAND-36 skulle gå 

snabbt att fylla i vilket stämde bra (27). Två frågor (fråga 20 och 32) i instrumentet hade vissa 

deltagare svårt att tolka. Deltagarna upplevde att dessa frågor var svåra att skilja på, då 

formuleringen av frågorna var liknande. Gällande analysen hade det varit lättare att tolka 

resultatet av detta instrument om det funnits ett totalvärde som sammanfattade livskvaliteten. 

I SF-36, som RAND-36 har vidareutvecklas ifrån, kan beräkningar ske utifrån de  

2 domänerna fysisk hälsa (PCS) och psykisk hälsa (MCS). Vad gäller RAND-36 stöds endast 

beräkningar i de 8 dimensionerna, vilket beror på att beräkningar i domänerna PSC och MCS 

anses problematiskt (17). Detta på grund av en fortfarande aktuell debatt om ifall fysisk och 

psykisk hälsa anses vara oberoende eller beroende fenomen (39). 

Internt bortfall sågs endast på totalt tre utav frågeformulären. Ett där en hel sida av RAND-36 

ej var ifylld. Detta skulle kunna berott på att frågeformulären hade frågor på både fram och 

baksida, vilket kan göra det lätt att missa. I en annan enkät var det en fråga i RAND-36 som ej 

var ifylld. Dessa frågor fick inga poäng enligt RAND-36 manualen. De valdes att tas med i 

analysen då detta inte påverkade resultatet. Det tredje interna bortfallet var ett orimligt svar på 

hur många månader deltagaren arbetat inom yrket. Författarna valde då att inte ta med 

variabeln i analysen då det hade påverkat medelvärdet och gett ett missvisande resultat.  
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4.3.1 Etisk diskussion 

Skriftlig information skickades ut till arbetsledare som gav sitt godkännande till att 

enkätundersökningen kunde genomföras på arbetsplatsen. Deltagarna fick skriftlig och 

muntlig information innan enkäterna fylldes i vilket garanterade att de blev väl informerade 

om vad det innebar att vara med i studien. Genom att besvara enkäten gav deltagarna sitt 

samtycke till att delta i studien. Författarna fanns på plats under tiden enkäten fylldes i för att 

svara på frågor om studien och enkäten. Deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som 

helst. All information har hanterats konfidentiellt och förvarades av författarna på 

lösenordskyddade datorer. Förhoppningsvis har deltagarnas medverkan har bidragit till att öka 

kunskapen inom området.  

4.3.2 Klinisk och samhällsenlig nytta 

Studien har bekräftat att smärta är vanligt bland manliga byggarbetare. Den har även visat på 

hur byggarbetare skattar smärta och livskvalitet. Smärta har visat sig kunna vara en vanlig 

orsak till att söka primärvård (5). Det är relevant för både kliniker och anställda inom 

byggarbetsbranschen att känna till vilken problematik yrkesområdet kan medföra. Studien 

kunde inte visa något resultat om att gruppen som genomförde morgonuppvärmning och 

stretching hade mindre smärta eller skattade högre livskvalitet jämfört med gruppen som ej 

genomför detta. Denna studiedesign gör det heller inte möjligt att påvisa vad 

morgonuppvärmning och stretching har för effekt på skador. Men då inga negativa effekter 

har påvisats i tidigare studier finns det ingen anledning för anställda inom 

byggarbetsbranschen att sluta med morgonuppvärmning och stretching på arbetet. 

Morgonuppvärmningen skulle även kunna öka samhörigheten i arbetsgruppen, då de anställda 

träffas och gör en aktivitet tillsammans. Dessutom är arbetsplatser ett bra sätt att nå ut och 

påverka ett större antal personer.   
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4.4 Konklusion 

Smärta är vanligt förekommande hos manliga byggarbetare. I denna studie fanns det inte 

någon signifikant skillnad mellan byggarbetare som genomförde morgonuppvärmning och 

stretching jämfört med byggarbetare som ej genomförde detta avseende smärta eller 

livskvalitet.  

Vidare föreslås att fler studier inom området genomförs, då med fler deltagare samt bättre 

fördelning gällande ålder, yrke och arbetad tid mellan grupperna för att få ett mer tillförlitligt 

resultat. Även studier kring deltagarnas upplevelser kring morgonuppvärmning och stretching 

rekommenderas.   
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6.	Bilagor	

Bilaga	1	–	Enkät	

Hej! 

Vi	 är	 två	 studenter	 som	 går	 fysioterapeutprogrammet	 termin	 6	 på	 Uppsala	
Universitet.	 Inom	 utbildningen	 ingår	 det	 att	 skriva	 ett	 examensarbete,	 och	 det	
ämne	vi	valt	att	undersöka	är	morgonuppvärmning	hos	byggarbetare.	 

Studier	har	visat	att	smärta	är	vanligt	bland	byggarbetare	till	följd	av	fysisk	tungt	
arbete	 och	 psykosociala	 faktorer.	 Smärta	 i	 sin	 tur	 har	 visat	 sig	 kunna	 påverka	
individers	upplevelse	av	livskvalitet.	Syftet	med	denna	studie	är	att	undersöka	om	
det	 finns	 någon	 skillnad	 i	 självskattad	 livskvalitet	 och	 smärta	 i	 nacke,	 axlar,	
skuldra,	 ländrygg,	 arm,	 hand	 eller	 annat	 område	 på	 kroppen	 hos	 byggarbetare	
som	 genomför	 morgonuppvärmning	 och	 stretching	 på	 arbetet	 jämfört	 med	
byggarbetare	som	inte	genomför	morgonuppvärmning	och	stretching. 
Data	samlas	in	via	en	enkät,	som	beräknas	ta	ca	15	minuter	att	fylla	i.	De	personer	
vi	 vill	 ska	 fylla	 i	 enkäten	 är	 de	 som	 jobbar	 som	 snickare,	 elektriker	 eller	
rörmokare.	 Samt	 genomför	morgonuppvärmningen	 3ggr	 i	 veckan	 eller	mer	 och	
har	 gjort	 detta	 kontinuerligt	 under	 minst	 3	 månader	 eller	 genomför	 ingen	
morgonuppvärmning	alls.	Enkäten	kommer	att	vara	konfidentiell,	vilket	innebär	
att	 enskilda	 individer	ej	kan	 spåras	 till	 varje	enkät.	Deltagandet	är	 frivilligt	och	
kan	avbrytas	när	som	helst.	Genom	att	lämna	in	enkäten	lämnar	du	ditt	samtycke	
till	att	vara	med	i	studien.	En	sammanställning	av	den	insamlade	datan	kommer	
att	redovisas	i	en	uppsats	och	kan	skickas	ut	till	deltagare	vid	intresse.	 

Under	tiden	som	enkäten	fylls	i	finns	vi	tillgängliga	för	eventuella	frågor.	Det	går	
även	bra	att	höra	av	sig	efteråt	vid	behov.		 

	

Linda	Brolin	 
073	724	28	40 
linda.brolin86@gmail.com 
	
Emma	Värnqvist 
076	109	88	89 
emmavarnqvist@live.se 
	
Handledare:	Sören	Spörndly-Nees		
Med	dr,	Uppsala	Universitet 
018-471	4767 
Soren.Sporndly-Nees@neuro.uu.se	 
	
2017-06-02	Uppsala	
	 	



25 	 [Skriv	text]	 [Skriv	text]25	

	
Vänligen	 besvara	 frågorna	 nedan	 genom	 att	 skriva	 svaret	 eller	 ringa	 in	
svarsalternativet.	
	
	
1.	Hur	gammal	är	du?	 	
	

____________år	
	
	
2.	Jag	är		 	
	

	Man	 	Kvinna	 Annat	
	
	
3a.	Vilket	yrke	arbetar	du	med?	
	
	 Snickare										Rörmokare										Elektriker		
	
	
3b.	Hur	länge	har	du	arbetat	inom	branschen?	 	
	

____________månader	
	
	
4a.	Genomför	du	morgonuppvärmning	kontinuerligt?	(Om	ja,	svara	på	4b,	gå	annars	
vidare	till	nästa	del)	
	

Ja		 	Nej		
	
	
4b.	Hur	många	gånger	genomför	du	morgonuppvärmningen	en	vanlig	vecka?		
	

3	ggr	 4ggr	 5ggr	
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28 	 [Skriv	text]	 [Skriv	text]28	

Detta	 formulär	 innehåller	 frågor	 gällande	 smärta	 och	 kommer	 mätas	 med	
numerisk	skala	-11	(NRS-11).	Utifrån	områden	på	din	kropp	kommer	du	få	skatta	
smärta	på	en	skala	mellan	0-10,	där	0	är	ingen	smärta	och	10	är	värsta	tänkbara	
smärta.		
	
Ringa	in	det	alternativ	som	passar	in	bäst	på	dig	just	idag.		
	
	
1a.	Har	du	smärta	någon	gång	under	dagen?	(Om	ja,	svara	på	1b)	
	

Ja	 Nej	
	

1b.	Hur	ont	har	du:	
	
I	nacken		
Ingen	
smärta	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Värsta	
tänkbara	
smärta	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
	
I	axlar/skuldra		
Ingen	
smärta	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Värsta	
tänkbara	
smärta	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
	
	
I	ländrygg		
Ingen	
smärta	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Värsta	
tänkbara	
smärta	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
	
	
I	hand/arm		
Ingen	
smärta	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Värsta	
tänkbara	
smärta	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
	
	
Annat?	Skriv	vart:_________		
Ingen	
smärta	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Värsta	
tänkbara	
smärta	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
	
Stort	tack	för	din	medverkan!		 	
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Bilaga	2	–	Informationsbrev	till	företag		

	

Hej! 
Vi	är	två	studenter	som	går	fysioterapeutprogrammet	termin	6	på	Uppsala	Universitet. 

Inom	utbildningen	 ingår	det	att	skriva	ett	examensarbete,	och	det	ämne	vi	har	valt	att	
undersöka	är	morgonuppvärmning	hos	byggarbetare.		 
Det	har	kommit	till	vår	kännedom	att	vissa	byggföretag	erbjuder	morgonuppvärmning	
till	sina	anställda	i	 form	av	uppvärmningsövningar	och	stretching.	Studier	har	visat	att	
smärta	 är	 vanligt	 bland	byggarbetare	 till	 följd	 av	 fysisk	 tungt	 arbete	 och	psykosociala	
faktorer.	 Smärta	 i	 sin	 tur	 har	 visat	 sig	 kunna	 påverka	 individers	 upplevelse	 av	
livskvalitet.	 Studier	 där	 morgonuppvärmning	 satts	 in	 som	 intervention	 på	
byggarbetsplatser	 har	 ej	 visat	 på	 förbättring	 avseende	 smärta.	 Ingen	 tidigare	
undersökning	 har	 gjorts	 gällande	 morgonuppvärmning	 på	 byggarbetsplats	 och	
livskvalitet.	 
Syftet	 med	 denna	 studie	 är	 att	 undersöka	 om	 det	 finns	 någon	 skillnad	 i	 självskattad	
livskvalitet	och	smärta	i	nacke,	axlar,	skuldra,	ländrygg,	arm,	hand	eller	annat	område	på	
kroppen	 hos	 byggarbetare	 som	 genomför	 morgonuppvärmning	 och	 stretching	 på	
arbetet	 jämfört	 med	 byggarbetare	 som	 inte	 genomför	 morgonuppvärmning	 och	
stretching.	Detta	kommer	att	mätas	med	hjälp	av	 frågeformulär	som	mäter	 livskvalitet	
(RAND-36)	och	smärta	(NRS-11)	och	tar	ca	15	minuter	att	fylla	i.	 

De	 som	 vi	 vill	 ska	 svara	 på	 enkäten	 är	 byggarbetare,	 tex	 snickare,	 elektriker	 eller	
rörmokare,	 som	 genomför	 morgonuppvärmning	 eller	 inte	 genomför	
morgonuppvärmning.	 Deltagandet	 är	 frivilligt	 och	 kan	 avbrytas	 när	 som	 helst.	
Enkäterna	 kommer	 att	 vara	 konfidentiella,	 och	 företaget	 kommer	 inte	 att	 nämnas	 vid	
namn	i	uppsatsen. 

Om	ni	väljer	att	delta	önskar	vi	besöka	arbetsplatsen	om	2	veckor	och	dela	ut	enkäten. 

Är	ni	intresserade	av	att	delta	i	denna	studie	eller	har	fler	frågor	så	kontakta	gärna	oss	
via	 mailen	 så	 kontaktar	 vi	 er	 och	 diskuterar	 när	 det	 kan	 passa	 att	 vi	 kommer	 och	
besöker	byggarbetsplatsen.	 
Linda	Brolin	 
073	724	28	40 
linda.brolin86@gmail.com 
	
Emma	Värnqvist 
076	109	88	89 
emmavarnqvist@live.se 
	
Handledare:	Sören	Spörndly-Nees		
Med	dr,	Uppsala	Universitet 
018-471	4767 
Soren.Sporndly-Nees@neuro.uu.se	 
	
2017-06-02	Uppsala	


