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Sammanfattning 
 

Rapporten utformades med hjälp av intervjuer, undersökningar och ett experiment om 

morgonuppvärmning. Experimentet var en period med morgonuppvärmning för ett antal 

yrkesarbetare. Experimentet evaluerades, analyserades och de berörda fick även ge 

feedback. Detta tillsammans med intervjuer av särskilt utvalda personer och andra mindre 

undersökningar om effekterna av uppvärmning, utgjorde basen på de argument som tas 

upp. Både argument för och emot tas upp i en diskussion och analys för att konstatera 

slutresultatet av både experimentet och argumenten. 

De flesta yrkesarbetarna i experimentet tyckte om morgonuppvärmningen och tyckte att det 

var skönt för kroppen. Även intervjuer och andra argument styrker tesen att 

morgonuppvärmning ökar produktivitet, hälsonivåer och motivation. Dock lämnar rapporten 

dåligt med faktiska siffror som skulle kunna bevisa att morgonuppvärmning ökar 

produktiviteten och minskar sjukfrånvaron. Detta eftersom experimentet inte höll på i sådan 

pass utsträckning att det uppkom ett underlag att jämföra skillnaden mellan att ha 

regelbunden morgonuppvärmning och att inte ha det. För att kunna bevisa detta med hårda 

siffror skulle ett nytt experiment behövas göra under en längre period. För att sedan jämföra 

resultatet mot innan. 

 

Under rapporten behandlas argument och kunskap för att komma fram till tesen att det är 

högst troligt att morgonuppvärmning faktiskt har en stor positiv sida och bör utföras för att 

få en höjd motivationsnivå, bättre prestationer och sänkt sjukfrånvaro. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

I universitetsprogrammet "Bygg och 

Anläggning" vid Luleå Tekniska 

Universitet, ingår ett examensarbete som 

är integrerat i praktiken som varje elev 

gör under sista året av programmet. 

Rapporten ska exempelvis utgöra en 

fördjupning av ett ämne och om möjligt 

förbättra någonting inom verksamheten. 

Hos mig finns grundläggande kunskaper 

om träning och kostvanor. Intresset om 

ergonomi och sjukfrånvaron styrde och 

gjorde att rapporten blev en 

undersökning om morgonuppvärmning 

potentiellt skulle kunna förbättra produktionen och eller hälsoförhållanden hos 

yrkesarbetarna. Undersökningen gjordes under sommarhalvåret 2011, tillsammans med 

yrkesarbetare hos NCC1 ”Nordic Construction Company” samt underentreprenörer och 

maskinförare. 

 

 

1.2 NCC 

NCC är ett av nordens ledande bygg- och 

fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen 

år 2010 var 49 miljarder kronor och antalet 

anställda ca 17 000 personer. 

NCC utvecklar och bygger bostäder, 

kommersiella fastigheter, industrilokaler och 

offentliga byggnader, väger och anläggningar 

samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, såsom kross 

och asfalt, samt svara för beläggning, drift och underhåll av vägar. 

 

Formellt sett bildades NCC-koncernern 1989 men har sina rötter ända sen 1988 då JCC 

och ABV samlades under en och samma symbol.2 

 

 

1.3 Frågeställning 

Går det att öka produktionen och effektiviteten i ett företag genom 

morgonuppvärmning? Skulle ett mer ergonomiskt tankesätt bidra till minskad 

sjukfrånvaro? Går det att effektivisera verksamheten genom dessa faktorer? 

                                                           
1
 http://www.ncc.se 

2
 http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/Var-historia/ 

Bild 1 ”Anteckningar”. 
Anteckning som visar uträkning angående isolerskivor. 
Foto: Thomas Edström 

Bild 2” Logotype”. 
Källa: http:// www.ncc.se 
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1.4 Syfte 

Rapportens syfte är att ge en djupare förståelse för vad uppvärmning inför ett fysisk 

moment innebär. Den ska ge nya tankebanor vad gäller gruppsammanhållning, 

ergonomi, produktivitet och sjukfrånvaro. Målsättningen är att ge en klarare bild av 

morgonuppvärmning samt lägga upp för- och motargument till morgonuppvärmning. På 

grund av den begränsade skalan av uppsatsen riktar den sig främst mot argumentation 

snarare än att ge en övergripande empirisk bild av hur morgonuppvärmning påverkar 

arbetet och yrkesarbetarna. 

 

1.5 Avgränsning 

Endast uppvärmning på morgonen, inför en arbetsdag evalueras i denna rapport. 

Uppvärmning inför varje enskilt fysiskt moment skulle kunna argumenteras för, med i 

princip samma eller liknande argument, men avgränsning gjordes till just 

morgonuppvärmning. 

 

1.6 Metod 

För att få en så klar bild som möjligt av vad just uppvärmning gör för kroppen gjordes 

intervjuer med särskilt utvalda personer, med beaktande av deras respektive bakgrunder 

inom träning. De valdes ut med omsorg på grund av deras respektive bakgrunder. 

Intervjuerna i komplement med enkätundersökningar och mindre undersökningar gjorde 

det möjligt att få fram argument, för och emot morgonuppvärmning. 

 

Enkäterna skrevs och gavs ut till en grupp byggnadsarbetare som fick utföra 

morgongymnastik under en kortare period. De fick ge feedback muntligt och genom 

enkäterna. Allmänt snack och diskussioner fördes under perioden, samt efter 

experimentet, om uppvärmning, träning och kost. Dels styrdes samtalen in på dessa 

banor av författaren, men även egna initiativ till dessa diskussioner togs av arbetarna. 

Intervjuerna gjordes löpande då det passade dessa personer.  

 

Efter insamlandet av data analyserades materialet och slutsatser drogs av för- och emot-

argument. 
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2. Morgonuppvärmning 
 

2.1 Teori, Fördelar 

Det finns många potentiella fördelar med morgonuppvärmning. Kroppen aktiveras och 

kommer igång, för att minska belastningsskador. 

 

 Bättre blodcirkulation. 

Morgonuppvärmning kan fungera som en mindre konditionsträning. Någon eller 

några konditionsövningar senare kommer blodcirkulationen att ha ökat och 

pumpat ut blod till alla kroppens delar för att hjälpa kroppen kontrollera 

blodtryck och kolesterol i det långa loppet. 

 Muskelstyrka och uthållighet 

Träning i alla former ger ökad uthållighet och kondition genom ökad syretillförsel 

i musklerna.  

 

 Blodsockerkontroll 

Enligt studier från American Medical Association framgår att människor som 

regelbundet tränar på morgnarna har en bättre kontroll över sitt blodsocker och 

begär under dagen. Särskilt för diabetiker som använder Insulin. 

 

 Förbättrad hud 

Morgondagg, frisk luft och morgonsol har alla goda egenskaper på huden. 

Morgondagg eller dimma har en återfuktande effekt på din hy. I morgonsolen 

finns D-vitamin som huden absorberar. 

 

 Bättre sömn 

Träna på morgonen så sover du bättre på kvällen. Detta har forskning, gjord på 

Fred Hutchison Cancer Research Center i Seattle, påvisat. Detta har att göra med 

kroppens egna ”klocka”. Kroppen söker rutin. 

 

 Uppmjukning av leder 

Leder behöver ledvätska för att fungera optimalt. Uppvärmning på morgonen 

hjälper lederna att komma igång och bli mjukare. Allt för att hjälpa resten av 

dagen. 

 

 Förbättrad metabolism 

Vid sömn sjunker vår ämnesomsättning drastiskt och ett bra sätt att kickstarta 

kroppens ämnesomsättning är med någon form av träning på morgonen. Detta 

gör att du kommer känna dig vaknare mentalt och kroppsligt. 
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2.2 Teori, Nackdelar 

Nackdelar med att ha återkommande morgonuppvärmning har mycket med ekonomiska 

frågor att göra. Men även andra hinder finns. 

 

 Ekonomiska förluster 

Den tiden som den enskilde arbetaren inte producerar, skulle man kunna se som 

förlorad tid. Det är tid som inte inbringar ekonomiska medel. Förlorad tid är 

alltså negativ tid. 

 

 Utbildning 

Felaktigt utförda övningar, dåligt utformat program, stressigt utförande eller 

dålig motivation är alla exempel på problem som kan uppstå om 

morgonuppvärmningen saknar en passande person som leder uppvärmningen. 

Att utbilda en sådan person kostar också tid och eventuellt ekonomiska medel. 

 

 Samordningsproblem 

Förutom den tid som själva uppvärmningen tar, kommer det även att gå åt tid till 

uppsamling och allmän samordning. Hur löser man en uppsamling på ett smidigt 

sätt om arbetsplatsen är väldigt stor och utspridd? Det kan vara svårt att 

samordna många individer med många olika tider och sysselsättningar. Risk för 

ännu mer förlorad tid är överhängande. 

 

 Lokaler 

Oftast är det lätt, samt mest optimerat att bara ställa sig utomhus och köra 

igenom ett uppvärmningsprogram. Men det finns naturligtvis tillfällen då detta 

kan ställa till med små problem. Uselt väder är ett exempel på det, då det kan 

sänka moralen ordentligt, samt kosta mer tid. 

 

2.3 Programutformning 

Morgonuppvärmningen som gjordes till detta examensarbete skapades under principen 

att utforma ett återkommande program med små variationer. Alltså ett basprogram att 

följa med några nya eller ändrade övningar vid lämpligt tillfälle, för att programmet inte 

ska bli enformigt och tråkigt. 

 

Övningarna tänktes igenom och testades i förväg. Till hjälp fanns erfarenhet från olika 

idrottsutövare. Bland annat de intervjuade personerna. 

 

Övningarna är utformade för att få med så stora delar av kroppen som möjligt med så få 

övningar som möjligt. Stor vikt lades även på uppmjukning av leder, då äldre personer 

kan komma att dra stor nytta av detta.  
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Programmet som användes 

bestod av följande 

basövningar: 

 

 Rulla knän 

 Rulla höfter 

 Vagga sida till sida 

 Sträck överkroppen 

 Andning 

 

 

 

Små förändringar gjordes vid några 

tillfällen för att få variation. 

Däribland olika sätt att sträcka på 

överkroppen, olika 

andningsövningar samt kortare 

stretchövningar. Detta för att 

undvika att programmet blev 

tråkigt och enformigt, men ändå 

värma upp samma delar av 

kroppen. 

 

 

  

Bild 3 "Hårt Arbete". Exempel på hårt fysiskt arbete en typisk markarbetare kan 
tvingas utföra. 
Foto: Thomas Edström 

Bild 4 "Mätning". Exempel på mer markarbete. 
Foto: Thomas Edström 
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2.4 Moral 

 Vad är det enklaste 

sättet att få en 

arbetare att trivas på 

jobbet samt vara så 

produktiv som 

möjligt? Med hög 

moral. En av 

fördelarna med 

morgonuppvärmning 

är lag-uppbyggnaden 

som alla tillsammans 

bygger starkare varje 

gång man samlas och 

umgås. Med låg 

moral finns risk för ”tids-fusk”, 

”slappande” eller andra negativa 

effekter. Teambuilding motverkar detta på ett naturligt och roligt sätt. Få arbetarna att 

trivas med varandra genom rolig och innovativ morgonuppvärmning och du kommer få 

moralen att stiga på grund av förbättrad gruppsammanhållning.  

 

Moral är en viktig fråga som borde uppmärksammas. Det räcker inte med att arbetarna 

är friska i kroppen, de måste även vilja arbeta och trivas för att uppnå bästa resultat, 

produktion och effektivitet. Bra motivation föder bra prestation. 

 

2.5 Enkäter 

För att få en överblick på hur typiska 

byggnadsarbetare ställer sig till 

morgonuppvärmning gjordes två 

stycken enkäter som ett antal 

byggnadsarbetare bads fylla i. En 

enkät gavs ut före 

morgonuppvärmningen3 började och 

en andra delades ut när det sista 

planerade passet avslutats4. 

Den första enkäten innehöll frågor 

om personens inställning till 

                                                           
3 Se bilaga 2, Enkäter. ”Enkät före.” 

4 Se bilaga 3, Enkäter. ”Enkät efter.” 

 

Bild 5 "Glada Markarbetare".  Hög moral och god laganda visas på bilden. 
Foto: Thomas Edström 

Bild 6 "Underentreprenörer och Huvudentreprenörer jobbar tillsammans". 
Visar att Teambuilding behövs för alla som arbetar tillsammans. Inte bara 
företagsvis. 
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morgonuppvärmning samt om denne hade några särskilda problem, till exempel ledvärk. 

Den andra enkäten hade frågor på hur de hade upplevt morgonuppvärmningen, om de 

kände att morgonuppvärmningen hade givit resultat och om de ville fortsätta göra 

morgonuppvärmning. 

 

2.5.1 Enkätsvar 

Enkäterna gav följande svar. 5 

 

 

Resultat av enkät som delades ut före experimentet 

 

Samtliga har arbetat som byggnadsarbetare längre än två år. 

11% trodde det skulle kännas fånigt att utföra morgonuppvärmning. 

33% hade utfört någon form av morgonuppvärmning tidigare. 

33% kände sig stela, omotiverade och/eller sömniga på morgnarna. 

44% led utav ledproblem eller liknande åkommor. 

Endast en person av de med ledproblem trodde att morgonuppvärmning kunde hjälpa. 

44% ville inte göra morgonuppvärmning under eget initiativ och ville ha en person som 

ledde aktiviteten. 

Ingen av personerna gjorde morgonuppvärmning i nuläget. 

Ingen av personerna tyckte att de hade lätt för att bli förkyld eller allmänt hängig. 

 

 

 

Resultat från enkät som delades ut efter experimentet  

 

43% tyckte att morgonuppvärmningen gjorde dem mjukare, smidigare och/eller piggare. 

72% ville fortsätta med daglig morgonuppvärmning. 

29% ville ha ett längre program med fler övningar. 

71% tyckte att programmet var lagom långt. 

100% tyckte övningarna och programmet kändes seriöst och genomtänkt. De tyckte även 

att alla övningar var bra. 

86% tyckte att övningarna aktiverade hela kroppen. 

14% var intresserad av att inkludera stretchning i programmet. 

  

                                                           
5
 Se bilaga 4, Enkätsvar 
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3. Evaluering 

 
3.1 Analys 

I allmänhet verkade inställningen till morgongymnastik vara negativ. Vad detta beror på 

är svårt att definiera, men den intervjuade gruppen verkade byta inställning efter att 

morgonuppvärmningspassen var klara. 72% ville trots allt fortsätta med 

uppvärmningarna. 

 

Endast 43% tyckte däremot att morgonuppvärmningen faktiskt hjälpte dem i deras 

dagliga arbete genom att göra dem smidigare och piggare. En teori om varför de flesta 

ville fortsätta med uppvärmningspassen men generellt inte tyckte att de tillförde 

någonting, är att morgonuppvärmning är en skön mjukstart på dagen och har en positiv 

verkan på gruppsammanfogning. Slutsatsen av arbetarnas åsikter är att även om själva 

morgonuppvärmningen inte gör särskilt stor nytta så är det ändå en bra aktivitet att 

syssla med varje dag för att stärka gruppens sociala band till varandra. Detta gör det 

roligare att arbeta med varandra och en allmänt bättre stämning på arbetsplatsen. 

 

3.2 Räkneargument 

Eftersom det är väldigt svårt att göra matematiska argument av morgonuppvärmning 

kommer följande argument baseras på antaganden och logiska följder. 

Programmet som kördes varje morgon tog upp till fem minuter att genomföra. Om man 

lägger på fem minuter till för uppsamling och avslut så går det att påstå att 

morgonuppvärmningen tog ungefär tio minuter varje dag. Tio minuter av en åtta 

timmars arbetsdag är ca 2,1 % av den arbetsdagen. Frågan är då om 

morgonuppvärmningen gör att den enskilde arbetaren mer än 2,1 % effektivare till följd 

av morgonuppvärmningen.  

 

Om en arbetare är i god fysisk form kommer sjukfrånvaron att minska. God fysisk form 

kommer exempelvis genom ergonomiskt arbetssätt, regelbunden träning, bra med sömn 

och bra kost. Morgonuppvärmning gör hela arbetsdagen bättre ur ett ergonomiskt 

perspektiv, därför minskar förslitningsskador och andra skador som uppstår av ett ej 

ergonomiskt arbetssätt. Detta leder alltså i långa loppet till mindre sjukskrivningar vilket 

alltså ökar den produktion en arbetare möjligt skulle göra under en viss period. 

På ett år finns det ca 226 arbetsdagar. Av dessa 226 dagar sjukskriver sig den 

genomsnittlige arbetaren nästan 37 dagar. Dessa 37 dagar vill man naturligt minska för 

att öka produktionen över året. Enligt en hälsoprofilbedömning gjord på SAAB Linköping 

har en individ som inte är fysiskt aktiv en tredjedel mer sjukfrånvaro än en individ som är 

fysiskt aktiv och har god kondition. Det verkar som att ingen är sjuk oftare än den andre i 

snitt, däremot har individer med sämre fysik längre sjukfrånvaro när de väl blir sjuka, 

enligt hälsoprofilbedömningen.  

 

Om en individ som inte är fysiskt aktiv är sjuk  en tredjedel längre än en som är fysiskt 

aktiv, skulle det då betyda att morgonuppvärmning alltså är bra? Skulle det betyda att 
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man kan räkna morgonuppvärmning som tillräckligt med fysisk aktivitet för att hålla 

arbetarna friskare? 

 

3.3 Intervjuer 

Totalt gjordes en intervju6 med dessa frågor som underlag: 

 

Vem är du? 

Vad har du för bakgrund inom träning och hälsa? 

Vad tycker du om morgonuppvärmning? 

Tror du att morgonuppvärmning kan öka produktiviteten hos en individ? 

Tror du att morgonuppvärmning kan minska graden av sjukskrivningar? 

 

Dessa intervjuer ses som ett komplement till enkäterna, som fylldes i av arbetarna själva. 

 

 

3.3.1 Val av personer till intervju 

Med beaktande av bakgrund valdes ett mindre antal nyckelpersoner ut till intervjuer. 

Dessa personer är följande, Jan Nyman, Tomas Eriksson, Max Enberg, David Backteman 

och Stina Sikblad. 

De här nyckelpersonerna har alla år av erfarenhet inom träning, kost och logi, i 

varierande grad. De har alla varit eller är, någon form av tränare inom sina respektive 

sporter. Förtroendeuppdraget att vara tränare för en klubb eller förening visar på goda 

kunskaper inom områdets ramar. 

 

3.3.2 Analys av intervjuer 

Samtliga av de intervjuade personerna tyckte att uppvärmning inför fysisk aktivitet är 

viktigt och att de har en positiv påverkan på kroppen. De var även positivt inställda till att 

göra morgonuppvärmning inför en arbetsdag. Stina Sikblad sa till exempel, "När man 

tränar utsöndras flera olika "lyckoämnen" i kroppen, vilket gör att man generellt sett blir 

en piggare och gladare människa." 

 

Uppvärmning minskar även skaderisken, detta i sin tur hjälper att förhindra vissa 

sjukskrivningar och skador. Många av de intervjuade talar om hur viktigt det är med 

uppvärmda leder och att lederna har gott om ledvätska.  

 

Det framkom även andra positiva egenskaper man kan få av morgonuppvärmning. Det 

pratades om de positiva effekterna av ökade endorfin-nivåer, bli psykiskt redo inför 

arbetsdagen, stimulerande för hjärnan och pigghet. Det framkommer tydligt att det finns 

många positiva effekter av uppvärmning, även psykiska. 

Försvarsmakten har länge utfört daglig morgonuppvärmning och i en av intervjuerna 

stärks detta och visar på att morgonuppvärmning främjar den dagliga arbetsinsatsen. 

  

                                                           
6 Se bilaga 3, ”Intervjuer”. 
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4. Framtiden 
 

4.1 Visioner 

Ökad produktion, mindre sjukfrånvaro och högre moral är en konkret grundidé som de 

allra flesta företag torde följa. Morgonuppvärmning är en möjlighet för att om möjligt 

uppnå eller komma närmare dessa mål. Förutom morgonuppvärmning är ett allmänt 

tänk om ökad ergonomi ett bra sätt att komma närmare grundmålen. 

 

4.2 Kostnadsfråga och välmående för arbetarna 

Då det tar ca 2,1 % av en arbetares dag att utföra morgonuppvärmning, kan man inte 

undgå att inse den ekonomiska förlusten av det hela. En byggarbetare kostar idag ett 

företag ungefär 350kr per timme. Den tiden, 2,1% av en arbetsdag, eller pengen på 79kr 

per dag, som inte har någon direktkoppling mot produktion eftersom tiden används till 

just morgonuppvärmning, måste vägas upp mot den potentiellt ökade produktionen över 

lång sikt. 

 

 Man skulle kunna 

argumentera för att 

exempelvis säsongsarbetare, 

och/eller sommarjobbare 

inte borde få fri tid till 

morgonuppvärmning, då 

effekten av förminskade 

förslitningsskador och 

sjukskrivning inte kan ses på 

så pass kort sikt. Däremot 

finns en stor reklambild utåt 

sett, att vinna om man 

istället fokuserar på att hålla 

sina arbetare friska och 

hälsosamma. Alltså, även 

fokusera på säsongs- och sommararbetares hälsa, då 

kortsiktigt tänk inte alltid är av godo. Detta höjer i 

sin tur moralen bland arbetarna på grund av den tankekraft och engagemang som läggs 

ner för att få de att förbli hälsosamma. En arbetare som känner sig uppskattad och 

omtänkt bör rimligtvis känna sig positivare inställd till arbetsplatsen och arbetet i fråga. 

 

4.3 Utbildning 

Det är naturligtvis inte bara tiden man avsätter för morgonuppvärmningen, eller annan 

friskvård för den delen, som kostar ekonomiska medel för företaget. Det krävs ett Know-

How för att kunna utföra god friskvård inom företaget. Detta kan uppnås via utbildning 

eller inhyrning av kunskapen. 

 

Bild 7 "En Sten". Metafor för välmående  hos arbetarna. 
Foto: Thomas Edström 
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Att utbilda sin egen personal kan ses som en engångskostnad och en god planering för 

framtiden. Medan inhyrning av kunskapen kan bli en återkommande kostnad om man 

fortsätter hyra in tjänsten kontinuerligt. 

 

Bägge lösningar har sina egna för- och nackdelar, men båda har gemensamt att 

utbildningen inte kan komma ifrån tomma luften. I undersökningen till den här rapporten 

hade personen, som höll i morgonuppvärmningen, redan grundläggande kunskaper inom 

träning, uppvärmning, kost och fysiskt arbete. (Fysisk arbete som till exempel 

byggnadsarbetare.) 

 

Detta gjorde att morgonuppvärmningen inte krävde inhyrd resurs eller på annat sätt 

utbildning för att genomföras. Det finns säkerligen arbetare som är intresserad av träning 

och välmående och därför redan har detta Know-How. Att använda kunskap och resurser 

som redan finns inom företaget är bra för att spara in på kostnader. 
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5. Slutsats 
 

5.1 Conclaudo 

En frisk människa är en fungerande arbetare. Man kan med stor säkerhet påstå att inget 

företag vill ha sjukskrivna arbetare, då produktionen de tillför företaget i det tillståndet 

är väldigt låg eller lika med noll. Inom byggbranschen finns det många tillfällen i det 

vardagliga arbetet då skaderisken är högre än vad man helst hade velat. Dels finns det 

farliga arbetsmoment, och dels finns det oergonomiska arbetsmoment, till exempel 

tunga lyft. De farliga arbetsmomenten går ofta att förenkla med hjälp av maskinhjälp  

 

 

eller säkerhetsutrustning. Men för att förebygga de oergonomiska arbetsmomenten som 

kan ge upphov till sjukskrivningar eller skador, behöver vi gå in djupare på problemet.  

 

Inför exempelvis ett tungt lyft, räcker det inte med att bara ge byggarbetaren ordentliga 

arbetshandskar. Har denne ingen tidigare erfarenhet av ergonomi och dess viktighet, 

höjs skaderisken.  

 

Även äldre människor kan ha utvecklat problem som förhindrar dem att utföra sitt 

arbete på bästa sätt. Exempel på detta kan vara ömma leder, stelhet eller andra 

Bild 8 "Samarbete". Visar att det är viktigt att samarbeta vid svåra arbetsmoment. 
Foto: Thomas Edström 
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krämpor. Även här ökar skaderisken och risken för sjukskrivning om man inte ser över 

deras behov. Dessa sjukskrivningar och skador kan minskas med hjälp utav rätt tänk och 

mer ergonomiskt utformade arbetsdagar. 

 

Som all data, intervjuer och enkäter visar, tycks det vara positivt med 

morgonuppvärmning inför en arbetsdag. Dock går det ej att få fram hårda siffror som 

bevisar att exempelvis sjukfrånvaron skulle sjunka med hjälp av kontinuerlig 

morgonuppvärmning. För att få fram dessa siffror skulle ett större experiment behövas 

göras. 

 

Enkelt sätt skulle man kunna få fram resultat genom att titta på sjukfrånvaron och skador 

som uppkommit hos en utvald grupp yrkesarbetare under en längre period. Ju längre 

period desto klarare svar kommer uppkomma. Håll sedan morgonuppvärmning varje dag 

med denna grupp under en lika lång period och jämför efter det resultatet. Att göra en 

individ starkare, uthålligare och friskare, syns inte på några få veckor. Byggbranschen är 

en tung bransch. Morgonuppvärmning är bara ett steg ett företag kan ta för att få 

optimala arbetare. Uppmuntran till vardagsmotion och styrketräning på fritiden är ett 

annat steg. Det hela handlar om att se på sina arbetare som goda investeringar, som man 

kan lägga ner mycket tid och pengar på för att få ut maximal prestation. Ett långsiktigt 

tänk har stor chans att gynna företaget i längden just på grund av de positiva effekterna 

som uppkommer av friska arbetare. 

 



Tabell1

Sida 1

Blankett, Före

0-29 30-45 46-70
Ålder:

Ja Nej
Jag har jobbat som byggnadsarbetare längre än 2år.

Jag tycker morgonuppvärmning känns som en god ide´.

Jag tycker morgonuppvärmning känns som en dålig ide´.

Jag har gjort morgonuppvärmning på jobbet förut.

Jag har problem med leder eller annat liknande problem.

Jag vill göra morgonuppvärmning och gör det redan.

Jag blir lätt förkyld och hängig.

Övriga synpunkter om några:

Jag tycker det känns som en god ide´men tror det känns 
fånigt att utföra.

Jag vill inte syssla med någon jobbig fysisk aktivitet före 
jobbet.

Jag känner mig stel, omotiverad och sömnig på 
morgnarna.

Jag har inga problem att köra hårt på jobbet ända från 
morgonen.

Jag tror att uppmjukning av dessa delar skulle hjälpa mig 
att arbeta.

Jag vill göra morgonuppvärmning men har ingen 
motivation och/eller självdisciplin att göra det.



Blankett Efter
Ålder: 0-29 30-45 46-70

Stämmer Stämmer Inte

Jag vill fortsätta göra morgonuppvärmning.

Oftare Mindre

Övningarna höll på en lagom lång tid. Stämmer Stämmer Inte

Om inte, vill du köra längre eller kortare?
Längre Kortare

Om de olika övningarna tyckte jag att de var: Bra Dålig
Böj och Sträck
Rulla Knän
Rulla Höft
Sträcka ut Överkropp
Andning

Stämmer Stämmer Inte

Övrig feedback, kan även tas muntligt:

Morgonuppvärmningen gjorde mig mjukare, 
smidigare och piggare.

Morgonuppvärmningen gjorde mig tröttare, 
mer omotiverad eller flamsig.

Om ja på föregående fråga: Vill du göra 
morgonuppvärmning oftare eller mer sällan?

Övningarna kändes i större delarna av 
kroppen.

Övningarna samt upplägget kändes seriöst 
och genomtänkt.

Allt prat om ergonomi och uppvärmning har 
gjort mig mer förtänksam inför svåra 
moment i jobbet, tex tunga lyft.

Jag är även intresserad av ett kort stretch-
pass en gång om dagen.



Bilaga 3, Intervjuer

Jan Nyman

Vem är du? Är 37 år har fru och två barn.
Vad har du för bakgrund inom träning och hälsa? Har tränat olika sorters kampsporter sedan 
början av grundskolan. Driver kampsportsklubben Kalix Karate-Förening sedan 1999.
Vad tycker du om morgonuppvärmning? Ett bra sätt att “få igång” kroppen.
Tror du att morgonuppvärmning kan öka produktiviteten hos en individ? Ja i teorin, i 
praktiken tror jag inte den ökar nämnvärt.
Tror du att morgonuppvärmning kan minska graden av sjukskrivningar? Ja

Stina Sikblad

Vem är du? 24 årig student.
Vad har du för bakgrund inom träning och hälsa? Har själv tränat och tävlat i cheerleading (upp 
till EM-nivå) samt gymnastik sedan 1998. Har även varit ledare och har ett antal idrotts-och 
ledarskapsutbildningar inom båda områdena.
Vad tycker du om morgonuppvärmning? Det är ett väldigt bra sätt att starta dagen på, för att få 
igång kroppen och även som hjälp till att stimulera hjärnfunktionen bland annat.
Tror du att morgonuppvärmning kan öka produktiviteten hos en individ? Ja, absolut. Det kan 
iallafall göra så att individen bli piggare och till viss mån även mer vältränad/uthållig (antaget att 
träningen sker kontinuerligt!), vilket kan resultera i en ökad produktivitet. Det är dock inte säkert att 
det måste bli utfallet av morgonuppvärmning, men det kan bli så.
Tror du att morgonuppvärmning kan minska graden av sjukskrivningar? Ja, definitivt! För 
när man tränar utsöndras flera olika "lyckoämnen" i kroppen, vilket gör att man generellt sett blir en 
piggare och gladare människa, vilket i sin tur leder till att man har mindre värk och liknande.

Max Enberg

Vem är du? 16 årig kille som bor i Luleå, går första året på gymnasiet och tränar kampsport och 
gym totalt 6 dagar i veckan.
Vad har du för bakgrund inom träning och hälsa?  Tränat bandy, innebandy och fotboll som 
liten men först när jag började högstadiet år 2008 började jag träna kamsport ca 6 dagar i veckan.
Vad tycker du om morgonuppvärmning? Det är bra ifall man ska utföra fysiskt arbete.
Tror du att morgonuppvärmning kan öka produktiviteten hos en individ? Ja, 
morgonuppvärmning gör kroppen redo för ev. fysiskt arbete och ifall man är stel och ouppvärmd 
kan det bli lika jobbigt psykiskt som fysiskt och motivationen minskar.
Tror du att morgonuppvärmning kan minska graden av sjukskrivningar? Ja, eftersom man 
värmer upp och mjukar upp lederna så minskar skaderisken.

Tomas Eriksson

Vem är du? 29 årig student.



Vad har du för bakgrund inom träning och hälsa? Tränar kampsport i tolv år, meriterad på VM, 
SM samt öppna tävlingar inom stående kampsport.
Vad tycker du om morgonuppvärmning? När jag tränar eller arbetar på morgonen så är 
uppvärmning en viktig del för att undvika skador som kan uppkomma.
Tror du att morgonuppvärmning kan öka produktiviteten hos en individ? Ja, absolut. Är 
kroppen uppvärmd och redo för aktivitet så utför man arbete eller träning på ett effektivare sätt.
Tror du att morgonuppvärmning kan minska graden av sjukskrivningar? Ja, när leder är stela 
och det inte finns någon ledvätska så är skaderisken betydligt större.

David Backteman

Vem är du? 26 årig kille, hemmahörande i luleå men studerar utanför linköping till specialist 
officer inom markstrid
Vad har du för bakgrund inom träning och hälsa? Började träna karate vid 7 år, tränat lite av 
varje som amerikansk fotboll, styrke och i slutändan gått tillbaka till kampsport, har tävlat inom 
samtliga idrotter jag hållt på med
Vad tycker du om morgonuppvärmning? Jag tycker att lättare morgonträning är sunt och 
stärkande för kroppen, tydligt bevisat inom försvarsmakten
Tror du att morgonuppvärmning kan öka produktiviteten hos en individ? Utifrån ovanstående 
så anser jag det eftersom endorfiner bidrar till harmoni 
Tror du att morgonuppvärmning kan minska graden av sjukskrivningar? Ja absolut, om så så 
handlar det inte om fysiska åkommor om man aktivt jobbar för att kroppen skall må bra (morgonfys 
ex)



Bilaga 4, Enkätsvar

Resultatet från enkät som delades ut före experimentet
Alla har varit byggnadsarbetare längre än två år.
5 % tycker morgonuppvärmning är en bra ide’.
33 % tycker det är en dålig ide’.
11 % tycker det känns fånigt.
33 % har gjort morgonuppvärmning förut.
33 % känner sig stel, omotiverade och sömniga på morgnarna.
33 % har svårt att jobba hårt direkt från morgonen.
44 % har ledproblem eller liknande.
1 av 4 med ledproblem eller liknande, tror att morgonuppvärmning kan hjälpa.
44 % vill inte göra morgonuppvärmning under eget initiativ.
Ingen sysslar kontinuerligt med morgonuppvärmning just nu.
Ingen blir lätt förkyld och/eller hängig.

Resultat  från enkät som delades ut efter experimentet 

43% tyckte att de blev mjukare, smidigare och piggare av morgonuppvärmningen.
Ingen tyckte de blev tröttare, mindre motiverad eller flamsig.
72 % vill fortsätta med morgonuppvärmningen.
1 person ville göra morgonuppvärmning oftare och 1 person ville göra det mer sällan.
29% ville ha ett längre program medan resten tyckte att övningarna tog lagom lång tid.
Alla övningarna var bra i allmänhet.
86 % tyckte att övningarna kändes i hela kroppen.
Alla tyckte upplägget kändes seriöst och genomtänkt.
Ingen har börjat fundera mer på ergonomi på grund av morgonuppvärmningen.
14 % är intresserad av en inkludering av stretchning i morgonuppvärmningen.


