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Sammanfattning 

Enligt världshälsoorganisationen är fysisk inaktivitet, stillasittande, den 

fjärde största orsaken till den globala dödligheten. För att främja hälsa, 

minska risk för sjukdomar, förebygga förtidig död samt bevara/förbättra 

fysisk kapacitet rekommenderas att alla vuxna är fysiskt aktiva i minst 150 

minuter/vecka med måttlig intensitet. Arbetsgivarna har en viktig roll i att 

uppmuntra arbetstagarna till en hälsosam livsstil. Regelbundet fysiskt aktiva 

arbetstagare har högre fysisk motståndskraft, högre stresstålighet, bättre 

prestationsförmåga, ökad motivation och högre produktivitet. Maskinförare 

har ett stillasittande arbete, repetitiva arbetsrörelser och långa arbetspass 

samt utsätts för helkroppsvibrationer som kan bidra till belastningsskador. 

Syftet med denna enkätundersökning har varit att kartlägga maskinförares 

fysiska aktivitet och förekomsten av och orsaken till funktionsbegränsning i 

arbetet på grund av smärta. Ett bisyfte har varit att utreda om och hur 

maskinförare anser att arbetsgivaren kan främja fysisk aktivitet. Resultatet 

visar att 8/9 av maskinförare i studien är fysiskt aktiva mer än 150 

min/vecka med måttlig intensitet. Det förekommer smärta och 

funktionsbegränsning i arbetet men det finns ingen signifikant påverkan 

beroende på kön, ålder, BMI eller aktivitetsnivå. Maskinförarna anser att 

arbetsgivaren kan främja fysisk aktivitet genom ett mindre ekonomiskt 

bidrag, tillgång till gym samt träning på arbetstid. 
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Abstract 

According to the World Health Organization, physical inactivity is the 

fourth largest cause of global mortality. To promote health, reduce the risk 

of disease, prevent premature death, and maintain/improve exercise capacity 

it is recommended that all adults are physically active for at least 150 

minutes/week of moderate intensity. Employers have an important role to 

encourage employees to a healthy lifestyle. Regularly physically active have 

higher physical resistance, higher stress tolerance, better performance, 

increased motivation and higher productivity. Machine operators has a 

sedentary job, repetitive movements and long shifts and are exposed to 

whole body vibrations which could contribute to musculoskeletal disorder. 

The aim was to survey machine operators’ physical activity and the 

prevalence and cause of functional limitation in work due to pain. A further 

purpose was to investigate if and how the machine operators believe that the 

employer can promote physical activity? The method was quantitative 

method. The results show that 8/9 of the machine operators in the study are 

physically active for more than 150 min/week of moderate intensity. There 

is pain and functional limitation in the work but this can´t be explained by 

sex, age, BMI or activity level. Respondents believe that the employer can 

promote physical activity through smaller grants, access to the gym and 

exercise during working hours. 

 

 

Keywords: Promotion, employers, musculoskeletal disorders, workplace, 

exercise 
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1 Bakgrund 

En stor del av människors vakna tid tillbringas idag stillasittande t.ex. arbete vid 

skrivbord, skärmbaserad underhållning (TV, dator) och vi förflyttar oss med motordrivna 

fordon. Forskning visar att den moderna människan utför hälsofrämjande aktiviteter 

mindre än en timma per dag. Objektiva mätningar (med hjälp av rörelsemätare, s.k. 

accelerometrar) av människors rörelsemönster under vaken tid visar att stillasittande 

beteenden i snitt uppgår till 9,3 timmar/dag (58 %), hälsofrämjande fysisk aktivitet 

utfördes i 0,7 timmar/dag (4 %). Resten av tiden, 6,5 timmar/dag, ägnades åt lågintensiva 

aktiviteter som att stå upp och förflytta sig i långsam takt (1). 

1.1 Världen 

Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är fysisk inaktivitet- stillasittande, den fjärde (6 

%) största orsaken till den globala dödligheten (högt blodtryck 13 %, tobaksbruk 9 %, 

högt blodsocker 6 %, övervikt och fetma 5 %). Fysisk inaktivitet ökar i många länder och 

medför stora konsekvenser med sjukdomar och försämrad allmän hälsa hos befolkningen 

i hela världen. Det finns evidens för att regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för 

koronar hjärtsjukdom, stroke, diabetes, högt blodtryck, tjocktarmscancer, bröstcancer, fall 

och benbrott, psykisk ohälsa och depression. Fysisk aktivitet är även en viktig faktor för 

energiförbrukningen och därmed grundläggande för energibalans och viktkontroll (2). 

FN:s resolution har uppmärksammat och godkänt fysisk aktivitet som bra förebyggande 

insats för att bevara folkhälsan och fysisk aktivitet har erkänts vara potent i 

sjukdomsbehandling (3).  

1.2 Fysisk aktivitet 

Med fysisk aktivitet avses alla kroppsrörelser som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning. Begreppet fysisk aktivitet 

innefattar kroppsrörelser under både arbetstid och fritid samt alla olika former av 

kroppsövningar t.ex. gymnastik, motion och friluftsliv (4). Fysisk aktivitet tillsammans 

med hälsosam kost är nödvändigt för att våra kroppar ska fungera, och är grundpelarna 

för en bra folkhälsa. Genom att vara fysiskt aktiv får vi positiva effekter på både den 

psykiska och fysiska hälsan i alla åldrar (5). 
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1.3 Rekommendationer för fysisk aktivitet 

Betydelsen av fysisk aktivitet för folkhälsan har medfört att WHO utvecklat globala 

rekommendationer gällande fysisk aktivitet (3). Dessa rekommendationer har 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) och Svenska Läkaresällskapet antagit och 

gäller i Sverige (6). 

 

Enligt WHO kan fysisk aktivitet innefatta fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, 

motion/idrott/ fysiskträning, trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet samt aktiv 

transport i vardagslivet t.ex. promenader och cykling. För att främja hälsa, minska risk för 

kroniska sjukdomar, förebygga förtidig död samt för att bevara eller förbättra fysisk 

kapacitet rekommenderas att (2): 

Det finns evidens för att högre volymer av aktivitet (dvs. mer än 150 minuter per vecka) 

ger ytterligare hälsovinster. Men det finns ingen evidens för att större volymer än 300 

minuter/ vecka ger bättre hälsa (2).  

 

 

- Alla vuxna från 18 år och uppåt, är fysiskt aktiva i sammanlagt minst 

150 minuter/vecka. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög 

intensitet rekommenderas minst 75 minuter/ vecka. Aktivitet av måttlig 

och hög intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas ut över 

flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter.  

- Aktiviteten ska vara av aerob karaktär, där måttlig intensitet ger en 

ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning 

av puls och andning. 

-  Exempel på fysisk aktivitet som uppfyller denna rekommendation är 30 

minuters rask promenad 5 dagar/vecka eller 20 – 30 minuters löpning 3 

dagar/ vecka eller en kombination av dessa.  

- Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om man utöver detta ökar mängden 

fysisk aktivitet. Detta kan ske genom att öka intensiteten eller antal 

minuter per vecka eller bådadera. 

- Muskelstärkande fysisk aktivitet – styrketräning för kroppens stora 

muskelgrupper bör utföras minst 2 gånger/vecka. 

--- 

-  Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser 

”bensträckare” med någon form av muskelaktivitet under några minuter 

rekommenderas för dem som har stillasittande arbete eller sitter mycket 

på fritiden.  
 

SLS -Svenska läkaresällskapets rekommendationer för fysisk aktivitet, utdraget från 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (6).  
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1.4 Hinder 

Hinder för fysisk aktivitet kan vara tidsbrist, upplevelsen av att inte vara en 

träningsmänniska, inte ha tillgång till träningslokal eller att de föredrar att vila istället för 

att vara fysiskt aktiv (7). Andra hinder kan vara brist på motivation, svårigheter att 

komma igång med fysisk aktivitet, risk för skador, upplevd övervikt och att fysisk 

aktivitet inte är värt att prioriteras (8). Även ekonomin och brist på samhörighet upplevs 

som hinder för fysisk aktivitet (9). Regelbunden fysisk aktivitet förebygger kronisk 

sjukdom. Det finns risk för skador framför allt i rörelseapparaten (ben, muskler, leder 

m.m.) men även på hjärt/kärl systemet. Trots riskerna är vinsterna med fysisk aktivitet 

övervägande. Fysisk aktivitet av måttlig intensitet är förenad med mycket små risker. För 

att minska riskerna för skador rekommenderas gradvis ökning av tid och intensitet (4). 

1.5 Hälsoekonomi 

Hälsoekonomer har beräknat att kostnaderna för otillräcklig fysisk aktivitet i Sverige är 

drygt 6 miljarder kronor per år, varav 5,3 miljarder är kostnader för produktionsbortfall 

(68 procent till förtidspensioner och 32 procent till förtidig död) (10). I Sverige beräknas 

cirka 50 % av befolkningen inte uppfylla de nationella riktlinjerna om att dagligen utföra 

minst 30 minuter fysisk aktivitet med måttlig intensitet (11) och motsvarande siffror för 

självrapporterade data är 30 % (12).  

1.6 Att främja fysisk aktivitet 

Ansvaret för den arbetsrelaterade hälsan är ett samhällsansvar. Den delas mellan hälso- 

och sjukvården, arbetsgivare, fackliga organisationer, stadsplanerare, näringsliv och 

individens sociala nätverk. Den enskilda individen har ett eget ansvar för sin hälsa och 

kan påverka den genom förändrade levnadsvanor. Det är viktigt att så många som möjligt 

i arbetslivet ges förutsättningar att kunna och orka arbeta upp till pensionsåldern. Det 

kräver tidiga insatser (13). Arbetsgivarna rekommenderas samarbeta med 

företagshälsovården som ofta finns knutna till de flesta arbetsplatser. Tillsammans har de 

stor potential i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Arbetsgivarna bör vara 

aktiva i det hälsofrämjande arbetet på flera plan. Möjliggöra fysisk aktivitet genom att 

erbjuda fysisk aktivitet på arbetstid och att planera de enskilda arbetsplatserna så att långa 

stunder av stillasittande motverkas (14). I en studie gjord på Försvarsmakten 

framkommer att de anställda är mer fysiskt aktiva än genomsnittet. Förklaringen antas 
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vara obligatorisk träning på arbetstid, individuellt anpassade träningsråd, tillgång till ett 

stort antal kostnadsfria motionsaktiviteter att välja mellan, både i interna faciliteter (t ex 

idrottshallar, gym, orienteringsslingor mm.) och vid externa offentliga 

träningsanläggningar (t ex Nautilus, Friskis & svettis) Försvarsmakten erbjuder även sina 

anställda personlig support i form av exempelvis träningsprogram, kostrådgivning, 

konditionstester, massage och rehabiliteringsträning (15).  

Företagshälsovården kan främja fysisk aktivitet med motiverande samtal (MI) eller att 

skriva ut fysisk aktivitet på recept (FaR), som kan vara allt ifrån ett enkelt skriftligt råd på 

en aktivitet till en helhetslösning med en stödjande struktur (5). Det finns evidens för att 

hälso- och sjukvårdspersonals rådgivning, en dialog mellan vårdare och patienter i klinisk 

vardagsmiljö leder till ökad fysisk aktivitet med 12–50 procent under minst sex månader 

efter rådgivningstillfället (16).  

1.7 Arbetsplatsen 

Arbetsplatsen har visat sig vara en bra arena för främjande av fysisk aktivitet. Det är en 

unik miljö där främjande aktiviteter kan nå ett stort antal människor över en längre 

tidsperiod och ökar därmed sannolikheten för framgångsrikt resultat (17). Arbetstagare 

som är fysiskt inaktiva har högre sjukfrånvaro än fysiskt aktiva arbetare. Denna effekt är 

förstorad för arbetstagare i stillasittande yrken (18). Enligt Hildebrand och medarbetare 

kan antalet sjukdagar minska med 4 dagar/ år då arbetstagare är fysiskt aktiva minst tre 

gånger i veckan á 20 minuter (19). För arbetsgivare finns det uppenbara vinster med att 

ha personal som är fysiskt aktiva. Dels genom minskade sjukskrivnings- och 

rehabiliteringskostnader, men även genom bättre prestationsförmåga, stresstålighet, ökad 

motivation och högre produktivitet. Arbetsgivarna har en viktig roll när det gäller att 

uppmuntra arbetstagarna till en hälsosam livsstil. Varje Euro som investeras i 

hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen resulterar i en avkastning på 2,5- 4,8 Euro i 

minskade frånvarokostnader och bättre hälsa för de anställda. En hälsosam livsstil lönar 

sig för alla. Det gynnar både de anställda och deras arbetsgivare men bidrar även till 

samhället i stort genom minskad belastningen på hälso- och sjukvårdssystemen (20).  

Regelbundet fysiskt aktiva har högre fysisk motståndskraft (ex. lägre blodtryck och 

vilopuls).  Det innebär att vid psykosocial stress belastas de mindre rent fysiologiskt 

genom en lägre påverkan på arbetspuls, blodtryck, kärlmotstånd och utsöndring av 

stresshormoner (21). Fysisk aktivitet förbättrar den psykosociala arbetsmiljön (22) och 
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bidrar till bättre sömnkvalitet, dessutom är den hälsorelaterade livskvaliten högre bland 

fysiskt aktiva (17).  

1.8 Maskinförare 

Maskinförare är ett samlingsnamn för alla som arbetar med jordförflyttande maskiner. 

Här ingår bland annat grävmaskin, grävlastare, truckar och hjullastare. Maskinförare har 

ett stillasittande arbete, arbetar utomhus och yrket är tekniskt avancerat och kräver både 

kunskap och precision (23). Belastningsskador är den vanligaste och allvarligaste 

arbetssjukdomen och anses främst bero på upprepning av arbetsrörelser, korta 

arbetscykeltider, för långa arbetspass, för kort vila, stillasittande och dåliga 

arbetsställningar. Under nästan hela arbetspasset utsätts förarna för helkroppsvibrationer 

vilket sannolikt ytterligare bidrar till belastningsskadorna. Den vanligaste arbetsolyckan 

är fall av person. Buller, stress och risken att skada andra runt maskinen upplevs som 

påfrestande av förarna (24). I en studie från Finland framkommer att kollektivanställda är 

mindre fysiskt aktiva på fritiden jämfört med tjänstemän. Kollektivanställda utsattes 

dessutom för mer ansträngande arbetsvillkor och rapporterade fler belastningssjukdomar 

(25). Maskinförare är en stor grupp kollektivanställda där belastningsskador och 

belastningssjukdomar är vanligt förekommande (24). 

2 Syfte  

Syftet med studien var att kartlägga maskinförares fysiska aktivitet och förekomsten av 

funktionsbegränsning i arbetet på grund av smärta. Vidare var syftet att utreda om och 

hur maskinförare anser att arbetsgivaren kan främja fysisk aktivitet?  

 

Frågeställningarna var: 

1) Hur fysiskt aktiva är maskinförare? Följer de rekommendationen om att utföra 

fysisk aktivitet under minst 150 min/vecka av måttlig intensitet? 

2) Förekommer funktionsbegränsning i arbetet på grund av smärta i olika 

kroppsdelar? och finns det riskfaktorer för smärta som leder till 

funktionsbegränsning? 

3) Kan arbetsgivaren bidra till ökad fysisk aktivitet?  Om Ja, hur? 
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3 Metod 

För att besvara frågeställningen genomfördes en enkätstudie, metoden som användes var 

kvantitativ metod. En kvantitativ studie går inte in på djupet utan mäter frekvenser och 

förekomster (26). Förutsättningen för kvantitativ metod är att det finns en objektiv 

verklighet som man genom kvantitativ forskning försöker mäta på olika sätt, för att få 

information om denna verklighet. I en kvantitativ studie är data objektiv och påverkas 

inte av subjektiva upplevelser. Ett villkor i kvantitativ metod är stora 

undersökningsgrupper, det ger ett större urval för att kunna dra slutsatser kring hur 

mycket, hur ofta, variation, samband och skillnader etc.(27). Studien gjordes på 

maskinförare anställda i ett gruvföretag i norra Sverige. Antalet maskinförare är 60 

stycken och alla erbjöds möjlighet att delta i studien. Enkäter kan ge en bra överblick om 

den fysiska aktivitetsnivån, om upplevelsen av funktionsbegränsning i arbetet på grund 

av smärta och om maskinförare anser arbetsgivaren kan främja fysisk aktivitet. Ett 

problem med enkäter är att respondenterna kan ge de svar som de önskar för att hamna i 

bättre dager inför författaren och inför sig själv (28).  

3.1 Mäta fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är ett värdeladdat ämne, som kan vara utsatt för social önskvärdhet det 

vill säga där människor gärna överskattar sin egentliga prestation. Respondenten svarar 

på vad som frågas, därför måste enkätens frågor väljas med omsorg för att inte ge en 

felaktig bild (28). Därför föll valet att mäta den fysiska aktiviteten med den svenska 

kortversionen av självrapporterat formulär International Physical Activity Questionnaire 

(IPAQ) (bilaga 1). IPAQ är framtaget av Internationella Konsensus Group 1998-1999 på 

uppdrag av WHO för att upprätta ett standardiserat och kulturellt anpassningsbart 

mätverktyg över olika befolkningar i världen. IPAQ är utformad för att utvärdera nivåer 

av vanlig fysisk aktivitet för personer från unga till medelålders vuxna (15-69 år). IPAQ 

finns i två versioner, kort och lång och i olika administreringssätt (självrapport eller 

intervju baserad). Kort versionen består av fyra frågor avseende aktivitetsnivå (mycket 

ansträngande fysisk aktivitet, något ansträngande fysisk aktivitet, promenadtakt och 

stillasittande), antal aktivitetstillfällen samt genomsnittliga tid/tillfälle som respondenten 

varit fysiskt aktiv under de senaste sju dagarna. Strax efter att IPAQ utvecklades är den 

översatt till flera olika språk och många studier har utförts för att undersöka 

tillförlitligheten och giltigheten av dessa versioner i olika länder (29). 
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3.2 Mäta funktionsbegränsning i arbetet på grund av smärta  

Eventuell funktionsbegränsning i arbetet på grund av smärta mättes med enkäten SEFIP 

(self estimated functional inhability because of pain, självskattad funktionsbegränsning 

på grund av smärta) som Prevent distribuerar (bilaga 2). Enkäten är konstruerad från 

Nordiska ministerrådets frågeformulär, men med mer specifik indelning av kroppen till 

14 regioner istället för nio. Enkäten är testad för validitet och reliabilitet (30). Enkäten 

från Prevent är avsedd för dansare, varvid ordet dansa/dansen byttes ut till ordet 

arbeta/arbetet.  

3.3 Mäta: Kan arbetsgivaren bidra till fysisk aktivitet? Hur? 

En enkät framställdes med alternativ på åtgärder som arbetsgivaren kan bidra med för att 

främja fysisk aktivitet (bilaga 3). Dessa åtgärder rangordnades av deltagarna i studien, det 

de föredrar i första hand, andra hand och så vidare. Förslagen på åtgärder: Träningsbidrag 

på 2000 kr/ år till ex. träningskort (gym, simhall, gruppträning) är det företaget erbjuder 

idag. Schemalagd träning på arbetstid 1 timme/vecka eller 2x 30min/ vecka, fysisk 

aktivitet på recept, företagsledd gruppträning, tillgång till gym på arbetsplatsen och 

tillgång till motionsspår på arbetsplatsen är exempel på åtgärder som studier visat kan ha 

effekt (5, 14, 15, 16). Tävlingar i företaget (stegtävling, skidtävling, etc.) och ”Morötter”, 

utlottning av priser vid deltagande av motionsaktivitet ex. tipspromenad är förslag som 

diskuterats på arbetsplatsen. 

4 Procedur 

Maskinförarna är uppdelade i fem skiftlag. För att ha möjlighet att träffa alla fem skiftlag 

så pågick studien i 17 dagar. Alla fem skiftlag besöktes vid två tillfällen, först för att dela 

ut enkäten och förklara syftet med studien, därefter ytterligare ett besök för att påminna 

om studien. Respondenterna lämnade den ifyllda enkäten i en plomberad svarslåda.  

5 Analys 

Dataprogrammet SPSS användes för att sortera och analysera data. Descriptive statistics 

användes för att räkna ut medianvärde. För att analysera skillnader och samband mellan 

varje smärtvariabel (nacke/ ländrygg/ bröstrygg/skuldror/ knän) i kombination med kön, 
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ålderskategori, aktivitetsnivå eller BMI och mellan fysiskaktivitet/ kön samt 

fysiskaktivitet/BMI användes Fischer´s Exact test som är ett tillförlitligt test för att 

analysera små grupper (31). För att presentera data i form av diagram användes Microsoft 

Excel. 

6 Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådet bör fyra forskningsetiska krav beaktas: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär 

att författaren informerar respondenterna om enkätens syfte på ett grundligt sätt och 

personerna informeras om att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att 

respondenterna ger ett samtycke över sin medverkan i enkäten. Konfidentialitetskravet 

innebär att respondenterna inte ska kunna identifieras av någon utomstående. 

Nyttjandekravet innebär att informationen i enkäten endast får användas för det ändamål 

som respondenterna informerats om (32). I denna studie har alla fyra forskningsetiska 

krav beaktats. Respondenterna informerades muntligt om syftet och att deltagande är 

frivilligt i samband med utdelning av enkäterna och skriftligt i ett brev som följde med 

enkäten (bilaga4). Genom att fylla i enkäten och lämna in den gav respondenterna sitt 

samtycke. Konfidentialitetskravet uppnås genom att enkäten är helt anonym endast 

födelseår, BMI och kön efterfrågas. Materialet kommer att förstöras då studien är 

slutförd. 

 

7 Resultat 

54 personer, 90 % av de anställda maskinförarna valde att delta i studien.  

Tabell 1. Informanternas ålder och BMI fördelat på kön. 

Födda 1951-1993 Antal % Medelålder 

(median) 

BMI 

(genomsnitt) 

Kvinnor  14st 25,9% 34,2 år  (28år) 23,9 

Män  40st 74,1% 40,5 år  (42år) 28,2 

 n=54st 100% 39,1 år  (42år)  
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7.1 Fysisk aktivitet, enkäten IPAQ 

Frågeformuläret är konstruerat för att mäta fysisk aktivitet som utförts de senaste sju 

dagarna. 

34 personer hade utfört mycket ansträngande fysisk aktivitet (ex. löpning, tunga lyft, 

tungt trädgårdsarbete) i 1-7 dagar, median 2 dagar. De utförde mycket ansträngande 

fysisk aktivitet i 60 minuter/tillfälle (median). 

26 personer hade utfört något ansträngande fysisk aktivitet (cykla, simma, jogga) i 1-7 

dagar, median 1 dag. De ägnade sig åt något ansträngande fysisk aktivitet i 60 minuter/ 

tillfälle (median). 

47 personer hade promenerat (i arbetet, hemmet, fritiden) 5,5 dagar (median). Av dessa 

svarade 42 personer på frågan: hur lång tid promenerade du under en veckodag? 

Resultatet var 60 minuter/ tillfälle (median). 

50 personer svarade på frågan om hur mycket tid de i genomsnitt sitter stilla (på arbetet, 

hemmet, fritiden). Resultatet visar att respondenterna sitter stilla mellan 0,5- 24 

timmar/dygn. Medianvärde 5 timmar/dygn. 

För att få svar på frågorna: Hur fysiskt aktiva är maskinförarna? Följer de 

rekommendationen om att utföra fysisk aktivitet på 150 min/vecka av måttlig intensitet? 

delades respondenterna in i tre kategorier utifrån aktivitetsnivå. Nivåerna låg, medel och 

hög utformades utifrån de svenska rekommendationerna gällande fysisk aktivitet (2). 

  

Tabell 2. Procentuellfördelning av informanternas aktivitetsnivå. 

Aktivitetsnivå Omfattning Deltagare 

Låg aktiv  < 150 minuter/ vecka 11,1 % 

Medel aktiv  > 150 minuter/ vecka 37 % 

Hög aktiv  >300 minuter/ vecka och vid minst två tillfällen på 

mycket ansträngande nivå. 

51,9 % 

 

88,9% av deltagarna i studien var fysiskt aktiva i 150 minuter eller mer under de senaste 

sju dagarna. Intensiteten var minst promenadtakt. Det var ingen signifikant skillnad i 

aktivitetsnivå relaterat till kön (P= 0,488) eller relaterat till BMI  (P=0,598).  
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7.2 Enkäten SEFIP- självskattad funktionsbegränsning på grund av 

smärta 

45 personer svarade på SEFIP enkäten, det interna bortfallet var därmed nio personer. 

Enkäten är utformad så att respondenterna graderar sina besvär i fem nivåer: 1) smärtfri 

2) ont-men inget problem 3) ont- går att arbeta om jag tänker mig för 4) mycket ont- 

undviker rörelser 5) mycket besvärligt- kan inte delta i produktionen.  

 

13,3% av respondenterna var helt smärtfria, 86,7% rapporterade smärta i minst en 

variabel. 64,5% av dem rapporterade lite ont, men inget problem och 22,2% angav 

funktionsbegränsning i arbetet på grund av smärta. I resultatet redovisas nivåerna 2-5 i 

kolumnen upplevd smärta, i kolumnen funktionsbegränsning ingår nivåerna 3-5 (tabell 

3). 

Tabell 3. Procentuell upplevd smärta och funktionsbegränsning i olika kroppsdelarhos informanterna. 

n= 45 Upplevd smärta Funktionsbegränsning i arbetet 

Nacke 44,4% 17,7 % 

Skuldror 35,5% 15,5 % 

Bröstrygg 26,7 %  9 % 

Ländrygg 51,1 %  9 % 

Knän 24,4 %  7 % 

 

51,1% hade ont i ländryggen den dagen då de fyllde i enkäten (9 % av dem upplevde 

funktionsbegränsning i arbetet). I nacke och skuldror upplevde 44,4% respektive 35,5% 

att de hade ont (17,7 % respektive 15,5% upplevde funktionsbegränsning i arbetet). Det 

var ingen signifikant skillnad i smärtupplevelsen relaterat till kön (nacke P= 0,603; 

skuldror P=0,153; bröstrygg P=0,356; ländrygg P= 0,493; knän P=0,129).  
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Diagram 1: Antal respondenter som upplever smärta 

 

För att analysera om det fanns något samband mellan ålder och smärta så delades 

respondenterna in i två ålderskategorier 20-40 år och 41 år- och äldre. Ingen signifikant 

skillnad mellan de två ålderskategorierna och smärtupplevelse kunde påvisas (nacke P= 

0,678; skuldror P= 0,353; bröstrygg P=0,515; ländrygg; P=0,335; knän P=1,000). 

Analyser gjordes även för att relatera smärta gentemot aktivitetsnivå och gentemot BMI 

utan att påvisa någon signifikant skillnad. 

7.3 Enkäten: Kan arbetsgivaren bidra till att du ökar din fysiska aktivitet? 

90,7 % av respondenterna anser att arbetsgivaren kan bidra till att de ökar sin fysiska 

aktivitet. I studien var uppgiften att rangordna i första hand, andra hand och så vidare de 

alternativ som individen föredrar (bilaga 3). Att rangordna alternativ fungerade dåligt. 

Flertalet respondenter valde att markera 1-3 alternativ som de trodde på utan rangordning. 

Därför presenteras de tre alternativ som markerats och som rangordnats i 1:a- 3:e hand av 

flest respondenter. 

Tabell 4. Informanternas högst rankade önskemål om arbetsgivarens stöd för fysisk aktivitet. 

Alternativ Markerats av Procent 

Bidrag 2000 kr 36 personer 73,5% 

Tillgång till gym på arbetsplatsen 34 personer 69 % 

Träning på arbetstid 25 personer 51 % 

 

Bröstrygg Knän Ländrygg Nacke Skuldror

Smärtfri 33 34 22 25 29

Lite ont - inget problem 8 8 19 12 9

Rätt ont - måste tänka mig för 3 2 3 6 6

Mycket ont 1 1 1 2 1
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Möjlighet fanns för respondenterna att ge egna förslag: massage, variera arbetsuppgifter, 

byte av maskin var förslag som gavs. 

7.4 Studiens huvudresultat 

Resultatet visar att 8/9 av maskinförare i studien är fysiskt aktiva mer än 150 min/vecka 

med måttlig intensitet. Det förekommer smärta och funktionsbegränsning i arbetet men 

det finns ingen signifikant skillnad i smärtupplevelsen relaterat till kön, ålder, BMI eller 

aktivitetsnivå. Framförallt upplevs smärta, värk eller obehag i rygg, nacke, skuldror och 

knän. Respondenterna anser att arbetsgivaren kan bidra till att de anställda blir mer 

fysiskt aktiva genom bidrag på 2000 kr/ år, tillgång till gym samt träning på arbetstid. 

8 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att kartlägga maskinförares fysiska aktivitet och förekomsten av 

funktionsbegränsning i arbetslivet på grund av smärta. Vidare var syftet att utreda om och 

hur maskinförare anser att arbetsgivaren kan främja fysisk aktivitet?  

 

Frågeställningarna var: 

1) Hur fysiskt aktiva är maskinförare? Följer de rekommendationen om att utföra 

fysisk aktivitet under minst 150 min/vecka av måttlig intensitet? 

2) Förekommer funktionsbegränsning i arbetet på grund av smärta i olika 

kroppsdelar? och finns det riskfaktorer för smärta som leder till 

funktionsbegränsning? 

3) Kan arbetsgivaren bidra till ökad fysisk aktivitet?  Om Ja, hur? 

 

I resultatet framkommer att 8/9 av maskinförare (88,9%) i studien utförde fysisk aktivitet 

under minst 150 minuter/ vecka med måttlig intensitet (promenad). Detta kan jämföras 

med Riksidrottförbundets undersökning av svenska folkets fysiska aktivitet år 2011som 

visade att endast 30-47% av svenska folket i arbetsför ålder utövar motion mer än två 

dagar/vecka och minst 20 minuter/ tillfälle (33). I en studie där den långa versionen av 

IPAQ testats framkommer att respondenterna har en tendens att överskatta nivån av 

fysisk aktivitet (34) liknande resultat framkommer i andra studier (26). En annan 

förklaring till studiens resultat kan vara att IPAQ:s kortversion inte skiljer på 

promenadens intensitet, det vill säga om man promenerar/ strosar eller om man går i rask 
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takt. Därför räknas alla intensiteter av promenad som fysisk aktivitet i denna studie, trots 

att rekommendationerna grundar sig på 150 min/vecka av måttlig intensitet -ökning av 

puls och andning (2).  I resultatet framkommer att respondenterna promenerade i 

genomsnitt 4,73 dagar/vecka och 60 minuter/ tillfälle vilket ger ett genomsnitt på 284 

minuter/ vecka, och därmed betydligt överstiger rekommenderad nivå.  Dessutom var mer 

än hälften av respondenterna hög aktiva, de utförde fysisk aktivitet >300 minuter/ vecka 

och minst två tillfällen på mycket ansträngande nivå.  

 

I denna studie valdes att inte göra beräkningar med variabeln stillasittande, detta eftersom 

spridningen var stor 0,5- 24 timmar/ dygn. Tolkningen av frågan verkade göras på olika 

sätt. Flertalet räknade inte in arbetstiden utan svarade antal timmar som individen satt 

stilla på fritiden. Det hade varit intressant att använda variabeln eftersom stillasittande är 

en riskafaktor för förtidig död (2,35) men hade gett en felaktig bild av verkligheten i 

denna studie. 

 

I en studie gjord på Sveriges sysselsatta befolkning framkommer att 

sjukpenningskostnaderna för arbetsorsakade besvär i rygg- och armdelen av kroppen 

beräknades till 2,1 miljarder kronor år 2009. I alla ålderskategorier visade sig kvinnorna 

har högre sjukfrånvaro än männen. Kvinnorna stod för 58,4% och männen för 41,6% av 

sjukpenningskostnaderna (36). Studier visar att förhöjt BMI ökar risken för 

belastningsskador (37) och att stigande ålder medför ökad risk för smärta och 

funktionsbegränsning i arbetet (38). I denna studie visas att det förekommer 

funktionsbegränsning i arbetet på grund av smärta, framför allt i nacke, skuldror, rygg 

och knän. Ingen skillnad eller något samband i smärtupplevelsen relaterat till kön, BMI, 

ålder eller aktivitetsnivå kunde påvisas. Studiens resultat om att mer än hälften av 

respondenterna hade ont i ryggen och att 44 % respektive 35 % hade besvär i 

nacke/skuldror bör tas på största allvar och kan vara tidiga tecken på belastningsskador. 

Gruv- och mineralindustrins sammanställning över arbetsskador och sjukfrånvaro visar 

att belastningsbesvär är den vanligaste anmälda arbetssjukdomen i gruvindustrin (39). 

Nio personer valde att inte fylla i enkäten SEFIP. Då svarslådan hämtades meddelade ett 

par respondenter att de inte fyllt i smärtenkäten eftersom de inte har någon smärta, vilket 

kan vara en rimlig förklaring till en del av bortfallet. Trots dessa bortfall, borde resultatet 

ändå vara tillförlitligt eftersom nästan 87 % upplevde sig ha ont dagen då de fyllde i 

enkäten. 
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I studien framkommer att 90,7% av maskinförare anser att arbetsgivaren kan bidra till att 

de anställda ökar sin fysiska aktivitet genom bidrag på 2000 kr/ år, tillgång till gym samt 

träning på arbetstid. Nästan 10 % ansåg att arbetsgivaren inte kan bidra till ökad fysisk 

aktivitet, förklaringen kan vara att respondenten redan tillhör gruppen hög aktiv eller 

gruppen låg aktiv utan ambition att bli mer aktiv. En enkätundersökning med förslag på 

åtgärder är inte neutral, det finns en risk för påverkan. Det innebär att resultatet ska 

behandlas med hänsyn till detta. Ur ett arbetsgivarperspektiv kan undersökningen ändå 

vara intressant eftersom det är viktigt att de anställda är delaktiga och att de tillfrågas om 

deras behov och åsikter (40). 

9 Metoddiskussion 

Eftersom studiens syfte var kartläggning valdes en enkätundersökning med kvantitativ 

analys. Fördelar med enkätundersökningar är att det kan göras på ett stort urval och 

kräver relativt liten arbetsinsats innan materialbearbetning kan ske. Respondenterna kan i 

lugn och ro besvara frågorna och överväga svarsalternativen, möjligheten till anonymitet 

gör det lättare att vara ärlig då respondenten slipper uttala sig till en främmande person. 

Nackdelar kan vara risk för stort bortfall och att det inte går att ställa följdfrågor om 

något är oklart (26). Svar som grundar sig på missförstånd kan inte korrigeras. Vilket 

tydligt framkom i studien framför allt på frågan om stillasittande och i enkäten där 

uppgiften var att rangordna alternativ för att främja fysisk aktivitet.  Personer som har läs- 

och skrivsvårigheter eller som inte behärskar svenska kan lätt falla bort. Flertalet 

respondenterna påtalade att IPAQ enkäten var svår och otydlig trots att den endast bestod 

av fyra frågor. SEFIP enkäten upplevdes som mycket bra. En brist som upptäcktes med 

enkäten var att smärta i tummar/fingrar inte efterfrågades, då flertalet maskiner idag 

manövreras med joystick finns risk för belastningsbesvär i tummar/fingrar. För att en 

kvantitativ studie ska vara trovärdig används begreppen validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet, vilket innefattar hur sanningsenlig, neutralt och hur användbart 

resultatet är (26). Studiens validitet och reliabilitet stärks av att enkäten IPAQ och SEFIP 

testats och använts i flertalet tidigare studier i olika länder. Studien hade 90 % 

svarsfrekvens vilket ökar reliabiliteten. Studiens generaliserbarhet är tveksam angående 

fysisk aktivitet då den fysiska aktiviteten klart överstiger det svenska genomsnittet. 

Dessutom saknas tidigare studier för yrkesgruppen maskinförare och fysisk aktivitet 

varför denna studies resultat inte går att validera. Resultatet från SEFIP enkäten kan 
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överföras på andra maskinförare i gruvindustrin, men även på maskinförare i andra 

branscher ex. maskinförare i skogsindustrin som också utsätts för stillasittande i 

vibrerande maskiner.  

10 Slutsats 

Att kartlägga en yrkesgrupps fysiska aktivitet och förekomst av smärtrelaterad 

funktionsbegränsning är viktigt avseende arbetsliv och hälsa. Regelbundet fysiskt aktiva 

arbetstagare har högre fysisk motståndskraft, högre stresstålighet och högre produktivitet. 

Det är även viktigt att ha kännedom om arbetsrelaterad smärta förekommer och därefter 

utreda orsaken till smärtan. Detta för att kunna sätta in rätt åtgärder för att förebygga 

inaktivitet, smärtrelaterad funktionsbegränsning och arbetssjukdom. Det är viktigt att så 

många som möjligt i arbetslivet ges förutsättningar att kunna och orka arbeta upp till 

pensionsåldern. 

Studien visar att maskinförare har stora problem med arbetsrelaterad smärta. Den största 

andelen av maskinförarna som ingick i studien är fysiskt aktiva enligt rekommendationer. 

Nära 90 % självskattar smärta i minst en variabel på undersökningsdagen och en person 

av fem rapporterar funktionsbegränsning i arbetet på grund av smärta. Detta kan inte 

förklaras utav kön, ålder, BMI eller fysiskaktivitetsgrad. Arbetsgivare kan främja fysisk 

aktivitet genom ett mindre ekonomiskt bidrag, tillgång till gym samt träning på arbetstid. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 rågeformulär om aktivitetsvanor 
 

 
För att beskriva graden av ansträngning för den fysiska aktiviteten används två termer:  

 Mycket ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som mycket 
arbetsamma och får dig att andas mycket kraftigare än normalt. 

 Något ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs något 
arbetsamma och får dig att andas något kraftigare än normalt. 

1 Under hur många av de senaste 7 dagarna har du utfört mycket ansträngande fysisk 
aktivitet såsom tunga lyft, tyngre bygg- eller trädgårdsarbete, aerobics eller löpning och 
cykling i högre tempo? Svara endast för de aktiviteter som pågick minst 10 minuter i 
sträck. 

________ Dagar   
Hur mycket tid spenderade du i genomsnitt på 
mycket ansträngande fysisk aktivitet? 

eller 

  Inga dagar 

  

____ timmar ___ minuter 

   

2 Under hur många av de senaste 7 dagarna har du utfört något ansträngande fysisk 
aktivitet såsom bära cykling, simning eller andra motionsaktiviteter i måttligt tempo? 
Svara endast för de aktiviteter som pågick minst 10 minuter i sträck. Inkludera ej gång 
eller promenad. 

________ Dagar   
Hur mycket tid spenderade du i genomsnitt på 
något ansträngande fysisk aktivitet? 

eller 

  Inga dagar 

  

____ timmar ___ minuter 

   

3 Under hur många av de senaste 7 dagarna har du gått eller promenerat i minst 10 
minuter i sträck? Detta innefattar gång i del av arbete, i hemmet, för att göra ärenden 
och all gång och promenad på din fritid.  

 

________ Dagar   
Hur mycket tid spenderade du i genomsnitt på att 
gå eller promenera under en veckodag baserat på 
de 7 senaste dagarna 

eller 

  Inga dagar 

  

____ timmar ___ minuter 

   

4 Denna sista fråga handlar om den tid som du spenderat sittande i samband med arbete 
eller studier, i hemmet och på din fritid. Exempelvis tid vid skrivbordet, hemma hos 
vänner eller i TV-soffan.  Hur mycket tid i genomsnitt spenderade du sittande under en 
veckodag baserat på de senaste 7 dagarna? 

 
____ timmar ___ minuter

 



Bilaga 2 

 

 

  

 



Bilaga 3 

 

 

Vad kan arbetsgivaren göra för att främja fysisk aktivitet? 

Rangordna i första hand, andra hand etc. det du tror arbetsgivaren kan bidra med för att du 

ska bli mer fysiskt aktiv. 

____  Träningsbidrag på 2000 kr/ år till ex. träningskort (gym, simhall, gruppträning) 

____  Schemalagd träning på arbetstid 1 timme/vecka eller 2x 30min/ vecka 

____ Fysisk aktivitet på recept (Företagshälsovården utfärdar ett recept med 

individanpassat träningsschema och återkommande uppföljning)   

____  Företagsledd gruppträning  

____  Tillgång till gym på arbetsplatsen 

____  Tillgång till motionsspår på arbetsplatsen 

____  Tävlingar i företaget (stegtävling, skidtävling, etc.) 

____  ”Morötter” - utlottning av priser vid deltagande av motionsaktivitet ex. 

tipspromenad 

 

Vem är du? 

____ Man ____ Kvinna 

 

Födelseår: ________________ 



Bilaga 4 

 

 

Hej 

Jag studerar i Umeå på programmet arbetsliv & hälsa med inriktning företagssköterska. I 

min utbildning ingår att göra en D-uppsats. Jag har valt att kartlägga maskinförares 

fysiska aktivitet och vad maskinförare anser att arbetsgivaren kan bidra med för att öka 

den fysiska aktiviteten samt om ni upplever er ha funktionsbegränsningar på grund av 

smärta.  

Kartläggningen kommer att göras med medföljande enkät. Där första sidan är fyra frågor 

om fysisk aktivitet och på sidan två ska du rangordna förslag samt gärna ge förslag på hur 

du anser att arbetsgivaren kan bidra till ökad fysisk aktivitet. På sidan tre finns ett 

formulär för självskattad funktionsbegränsning på grund av smärta. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Dina svar kommer att behandlas helt anonymt. Min 

förhoppning är att alla maskinförare deltar i studien för att resultatet ska bli rättvisande. 

Enkäterna kommer att sammanställas i en rapport som publiceras via Umeå Universitet. 

Rapporten syftar till att ge ett utgångsläge för fysisk aktivitetsnivå idag, identifiera om ni 

har smärta som ger funktionsbegränsning samt vad ni anser arbetsgivaren kan bidra med 

för ökad fysisk aktivitet. 

 

Om Du har några frågor om enkäten eller undersökningen får Du gärna höra av dig.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Studerande Mona Hannu   Handledare Börje Rehn 

                 072-72 xx xx   070-354 xx xx  

    MHannu@ xxxx.com   borje.rehn@xxx.com 

 


