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Abstrakt 

Pauser och återhämtning tenderar att få allt mindre utrymme både i arbetet och på fritiden  

och en stillasittande livsstil har kommit att bli en av de allra största riskfaktorerna för ohälsa. 

Syftet med studien var att undersöka hur personer med stillasittande arbete upplever 

rörelsepauser. Metoden som användes för att svara på forskningsfrågorna var en kvalitativ 

datainsamling i form av öppna brev. En intervention med ett rörelseprogram utfördes på två 

arbetsplatser i norra Sverige. Sammanlagt deltog 32 personer. Den kvalitativa innehålls-

analysen resulterade i ett tema; givande för kroppen, sinnet och gemenskapen samt även tre 

subteman; väcker kroppen, mentalt närvarande, stärks av andra. Deltagarna upplevde 

rörelsepauserna positiva och hälsofrämjande, att de genererade återhämtning, ny energi, lugn 

och ro och en upplevelse av rolig stund tillsammans. Slutsatsen som kan dras är att rörelse-

pauser i grupp kan motivera till deltagande vilket stärker arbetsmiljön och gemenskapen. Att 

aktivera kroppen med långsamma rörelser och fokusering på andningen kan resultera i 

piggare och mer fokuserad personal. 

 

Nyckelord: Hälsopromotion, hälsovägledning, rörelse, paus, återhämtning, avslappning, 

stillasittande, stress, gemenskap, intervention 
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Abstract 

Pauses and recuperation tend to get less and less space both at work and at leisure, and a 

sedentary lifestyle has become one of the biggest risk factors for poor health. The aim of  

this study was to examine how people with sedentary work experience motion pauses. The 

method used to answer the research questions was a qualitative data collection in the form of 

open letters. An intervention with a motion program was conducted in two workplaces in 

northern Sweden. A total of 32 people participated. The qualitative content analysis resulted 

in one theme; beneficial for the body, for the mind and for the social environment as well as 

three subthemes; wake up the body, mentally present, reinforced by others. The participants 

experienced motion pauses to be positive and health promoting, that it generated recuperation, 

new energy, peace and quietness and an experience of fun time together. The conclusion that 

can be drawn is that motion pauses in a group can motivate participation, which strengthens 

both the working and social environment. To activate the body with slow movements and to 

focus on breathing can result in more alert and more focused staff. 

 

Keywords: Health promotion, health counseling, motion, pause, recuperation, relaxation, 

sedentary, stress, social environment, intervention 
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Förord 

Vi har ett gemensamt intresse och egna erfarenheter i mental träning, avslappning och 

stresshantering och upplever att återhämtning är ett ouppmärksammat område. Det är viktigt 

för välbefinnande och motivation på arbetsplatsen och i vardagen. Allt fler upplever stress och 

ökad trötthet då möjligheten för återhämtning minskar. Kraven i samhället har ökat och 

tempot har drivits upp både i arbetslivet och privatlivet. Utifrån ett hälsopromotivt intresse 

tittar vi i vår studie närmare på hälsofrämjande faktorer för återhämtning på arbetsplatser med 

stillasittande personal. Genomförandet av den här studien har gjort att vi har lärt oss och 

utvecklats inom hälsopromotivt arbete. 

 

Ett stor tack till de fantastiska personerna som vi fick träffa och som deltog, utan er hade vi 

inte kunnat genomföra denna studie. Vi vill även tacka Anitha Risberg som har inspirerat oss 

under hela vår studietid och vår handledare Catrine Kostenius som har gett oss stöd under 

studien vilket vi är glada för. Vi har uppskattat dina konstruktiva kommentarer, idéer och den 

inspiration som du har gett. Det har varit värdefullt för oss. 
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Introduktion 

Idag har människor en alltmer stillasittande livsstil, studier visar att även om man är fysiskt 

aktiv så medför långvarigt stillasittande ökade hälsorisker (Statens folkhälsoinstitut, 2012). 

Healy et al. (2008) menar att individer som tar korta pauser i sitt stillasittande minskar risken 

för många vanliga folksjukdomar som tillexempel diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdomar och 

fetma. Att minska stillasittandet är lika viktigt som att öka den fysiska aktiviteten (Ekblom-

Bak, Ekblom och Hellénius, 2010). Enligt Arbetsmiljöverket (2014) har nästan var fjärde 

sysselsatt person i Sverige besvär relaterat till arbetet, de beskriver besvären som fysiskt 

kroppsliga eller stressrelaterade. Vanligast är stress och psykiska påfrestningar och också det 

som ökat mest enligt tidigare undersökning från 2012 och den största ökningen är bland 

kvinnor, från cirka 10 procent 2012 till 15 procent 2014. Påfrestande arbetsställning är både 

bland kvinnor och män den näst vanligaste orsaken till besvär (ibid.). Även statistik från 

Försäkringskassan (2009) visar att stressrelaterade sjukdomar i Sverige är vanliga, och ökar 

allt mer. De två vanligaste diagnoserna för sjukpenning var i september 2009, depression och 

reaktion på svår stress (ibid.). En faktor som starkt kan bidra till den ökade förekomsten av 

dessa sjukdomar är den moderna urbana livsstilen menar Sonntag-Öström et al. (2011) 

eftersom denna livsstil ställer höga krav på människor, både på arbetet och i vardagen, och 

som lämnar lite tid för återhämtning.  

 

Det har skett en rad förändringar i livsmiljön under de senaste århundradena menar Währborg 

(2009). Ekbom-Bak (2013) beskriver att människan är designad för att röra på sig och så sent 

som på 1900-talet var lågintensiv daglig rörelse fortfarande vanligt. Under senare år har dock 

kravet ökat på ett mer stillasittande arbete, även användningen av dator och tv tittande har 

ökat och har kommit att bli ett stort fritidsintresse för många, vilket enligt Ekbom-Bak (2013) 

gör att människor sitter mer i dagens samhälle. Enligt Währborg (2009) har den föränderliga 

sociala miljön satt sina spår i form av att den psykiska ohälsan ökar. Åsberg et. al. (2003) 

anser att långvarig stress som ofta är psykosocial och i enskilda fall även fysisk kan leda till 

utmattningssyndrom om inte individen har möjlighet till tillräcklig återhämtning. Exempel på 

symptom vid långvarig stress kan vara spänningsvärk i nacke och rygg, mag- och 

tarmproblem, hjärtklappning, sömnstörning och koncentrationssvårigheter (ibid.). När något 

upplevs som hotfullt är människan programmerad för kamp eller flykt, “ett felmeddelande på 

datorn kan upplevas lika hotfullt som en björn i skogen” (Währborg, 2009, s. 27).  
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Enligt Donovan, Doody och Lyons (2013) kan stress vara funktionell och dysfunktionell, där 

funktionell är en påfrestning som systemet klarar av och återvänder till normalt tillstånd när 

det som aktiverat processen är åtgärdat. Dysfunktionell är när orsaken till påfrestningen 

kvarstår eller system inte kan återgå till ett normalt tillstånd. Människokroppens sympatiska 

nervsystem har förhöjd aktivitet vid kroppsarbete, kamp- flyktsituationer och det 

parasympatiska nervsystemet har förhöjd aktivitet vid vila (Henriksson & Rasmusson, 2013). 

Vid stress skickar det sympatiska nervsystemet ut nervimpulser längs ryggraden till hjärnan, 

stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol produceras och frisätts i blodet. När 

dessa hormon utsöndras slår hjärtat snabbare för att mer blod ska kunna pumpas till kroppens 

organ (ibid.). Henriksson och Rasmusson (2013) beskriver att när vi blir oroliga eller råkar ut 

för fara eller stress sker ett fysiskt eller psykiskt påslag via hypotalamus, hypofysen, 

binjurebarken (HPA-axeln) och sympatiska adrenomedulla (SAM-axeln). 

Kortisolutsöndringen ökar under början av stressreaktionen vilket kan leda till störningar i 

HPA-axeln om stressreaktionen pågår länge (ibid.). Vad som utlöser en stressreaktion kan 

variera menar Henriksson och Rasmusson (2013) samt innefatta olika situationer eller krav 

som upplevs pressande och ohanterliga. Fler stressreaktioner blir mer påfrestande för kroppen 

(ibid.). Allender, Hutchinson och Foster (2008) anser att det kan handla om olika 

livshändelser. Ju fler livshändelser individen har varit med om desto större är risken att 

drabbas av stress-relaterade problem (O’Dougherty, Hearst, Syed, Kurzer & Schmitz, 2012). 

För att förebygga stress menar Währborg (2009) att fysisk aktivitet är viktigt. Vid fysisk 

ansträngning har individer som tränar regelbundet lägre halter av stresshormoner i blodet, 

vilket enligt Grahn och Stigsdotter (2003) kan bero på att stresshormonerna bryts ner snabbare 

vid fysisk aktivitet än när individen är stillasittande. Dessa effekter gäller även för aktiviteter 

av lägre intensitet (Jonsdottir, Rödjer, Hadzibajramovic, Börjesson & Ahlborg, 2010).   

 

World Health Organisation [WHO] (2015) definierar fysisk aktivitet som någon form av 

kroppslig rörelse som produceras av muskler som kräver energiförbrukning. Fysisk aktivitet 

omfattar all medveten och planerad typ av muskelaktivitet som involverar kroppsrörelse, 

exempelvis promenader, fritidsaktiviteter, hushållssysslor, motion och träning med mera.  

Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) främjar fysisk aktivitet hälsan då risken för sjukdomar 

som hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa 

och cancer minskar. Genom att vara fysiskt aktiv bevaras eller förbättras även individers 

fysiska kapacitet samt att för tidig död kan förebyggas (ibid.). Även Toomingas (2008) anser 
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att fysisk träning är viktigt för förebyggandet av olika folksjukdomar, det psykiska väl-

befinnandet och för att det tycks minska känsligheten för stresspåverkan. Fysisk aktivitet 

skulle i större utsträckning kunna användas förebyggande vid stresshantering menar Asztalos, 

De Bourdeaudhuij och Cardon (2010), vilket kan vara av betydelse för ett hälsopromotivt 

arbete. Arnetz och Ekman (2013) beskriver att fysisk aktivitet kan fungera som behandling 

vid stressrelaterad ohälsa och ökar stresståligheten hos individer.  

 

Individer över 18 år rekommenderas att vara fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan med 

måttlig intensitet samt minst 75 minuter per vecka med hög intensitet och att aktiviteterna 

utförs i pass om minst 10 minuter och sprids ut på veckans alla dagar (WHO, 2015). Aktivitet 

av låg intensitet rekommenderas dagligen och är bra att dela upp i flera separata 10-15 

minutersperioder (Folkhälsomyndigheten, 2013). När inte tillräckliga nivåer av fysisk 

aktivitet uppnås menar Ekblom-Bak, Ekblom och Hellénius (2010) att man är fysisk inaktiv 

vilket har varit en synonym till stillasittande. Enligt Hamilton, Hamilton och Zderic (2007) 

bör fysisk aktivitet och stillasittande ses som två skilda beteenden, att stillasittande definieras 

som muskulär inaktivitet istället för fysisk inaktivitet. Vidare menar de att de negativa 

fysiologiska effekterna av stillasittande kan vara oberoende av de positiva effekterna som 

följer av fysisk aktivitet. Även Thorp, Owen, Neuhaus och Dunstan (2011) anser att längre 

stunder av stilla-sittande ökar risken för flertalet av de stora folksjukdomarna, oberoende av 

vilken medel- och högintensiv fysisk aktivitet som utförs. Inaktivitet försämrar inte bara 

balansen i kroppen beskriver Toomingas (2008), utan även koordinationen av 

muskelrörelserna. Enligt Sjögren et al. (2014) får individer som är stillasittande, överviktiga 

och har bukfetma längre telomerer om de bryter stillasittandet. Telomerer är bärare av 

individers arvsanlag och skyddar arvsmassan mot sjukdom och åldrande, vilka är viktiga för 

att kroppen ska reparera sig och därmed även för hälsan och livslängden (ibid.). I framtiden 

bör man därför inte bara rekommendera och förskriva fysisk aktivitet menar Ekblom-Bak, 

Ekblom och Hellénius (2010) då de anser att långa stunder av stillasittande kan vara lika 

viktiga att undvikas. De menar att ta trapporna istället för hissen, gå till jobbet istället för att ta 

bilen eller att ta fem minuters pausgympa på jobbet får en annan betydelse nu än tidigare. 

 

Att bryta stillasittandetiden med många korta pauser menar Healy et al. (2008) har positiva 

effekter på hälsan. Ett effektivt sätt att motverka de negativa effekterna av långvarig muskulär 

inaktivitet är enligt Ekblom-Bak (2013) regelbundna avbrott i sittandet. Kontorsarbete innebär 
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ofta många timmars datoranvändning vilket kräver långvarigt sittande, detta kan leda till en 

minskad ledrörlighet och muskeluthållighet. Sihawong, Janwantanakul och Jiamjarasrangsi 

(2014) menar att dålig rörlighet i ländryggen samt dålig uthållighet i muskler är riskfaktorer 

för problem och smärta i nedre delen av ryggen. Stillasittande och långvarigt lågintensiva 

arbeten som exempelvis datorarbete bör anser Toomingas (2008), varieras med andra mer 

rörliga arbetsaktiviteter och kompletteras med regelbunden träning. Vidare hävdar han att 

dessa typer av arbeten kan förorsaka besvär, speciellt från nacke och övre extremiteter och 

risken för besvär kan minska vid varierade aktiviteter, avslappande pauser och variation i 

arbetsställningar och rörelser. När rörelseomfånget är begränsat exempelvis när musklerna 

stramar eller av en felaktig rörelse måste kroppen beskriver Elphinston (2014), kompensera 

detta för att kunna röra sig. Regelbunden rörlighetsträning är bra för att behålla en smidig och 

mjuk kropp hävdar Woxnerud och Nunez, (2011) samt för att undvika onödig felbelastning. 

Enligt Hallén och Ronglan, (2011) kan dynamisk rörlighet öka elasticiteten och ledkänslan 

samt minska stelheten i muskler. Leon, Oh och Rana (2012) menar att dynamisk stretch, som 

definieras som stora kroppsrörelser, kan minska stelheten i muskler och leder. Muskler som 

sitter i nacken, bröstet, ländryggen, höftens framsida, lårets baksida och vaden har en ökad 

tendens att bli strama beskriver Woxnerud och Nunez (2011) och kan därför med fördel 

sträckas ut regelbundet för att behålla smidighet. 

 

Enligt Kietrys, Galper och Verno (2007) kan motståndsövningar och stretchövningar tjäna till 

att ge en paus från statiska arbetsställningar och uppmuntra rörelse för personer som arbetar 

vid dator. De menar att övningarna kan användas för att sträcka och främja flexibilitet i 

muskler och är effektiva för att minska obehag i nacke och rygg (ibid.). Henning, Jacques, 

Kissel, Sullivan, och Alteras-Webb (1997) anser att korta pauser med vila från datorarbete 

med 15-minuters intervall under hela arbetsdagen, kan förbättra produktivitet och 

välbefinnande på arbetsplatsen. De beskriver också att korta vilopauser som inkluderar fysisk 

aktivitet kan vara effektivare än passiva vilopauser. Enligt Ramsay (2014) tål en smidig 

muskel mer belastning än en stel muskel vilket gör att skaderisken minskar och balansen 

förbättras. När kroppen blir smidigare och musklerna slappnar av förbättras prestations- och 

koncentrationsförmågan och energin ökar (ibid.). 

 

Inte bara kroppen påverkas positivt av vila utan även sinnet som Kabat-Zinn (2005) hävdar är 

avgörande för att vara här och nu, vilket gör att individer kan komma ur sina vanor och vara 
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medvetet närvarande kring tankar och känslor. Medvetenhet om reaktioner på våra inre och 

externa händelser kan få individen att uppmärksamma sitt förhållningssätt till livet vilket kan 

vara till nytta för anställda och arbetsgivare (Klatt, Buckworth & Malarkey 2009). 

Människors vana att hela tiden tänka och planera gör enligt Kabat-Zinn (2005) det svårt att 

vara helt uppmärksam på nuet, att då uppmärksamma andningen kan vara ett sätt att föra 

tillbaka tankarna till nuet. Pausen i vardagen hjälper till att ge perspektiv på det som oroar och 

inger en känsla av otillräcklighet (ibid.). Vikten av den lilla vilopausen jämför Söderström 

(2009) med pendeln. 

 

”Pendeln har perfekt balans. Den svänger åt ett håll och sedan åt det andra, i oändlighet.  

Det som skapar balansen är det lilla stoppet. Den korta stund i varje ytterläge där pendeln  

står stilla. Den korta pausen gör att pendeln inte bara snurrar runt, runt” (Söderström, 2009,  

s. 100). 

 

Ett sätt att vara i nuet är genom att koncentrera sig på andning eller kroppsrörelser, Kabat-

Zinn (2005) beskriver att hjärnan då vilar från ett ständigt flöde av tankar och sinnesintryck. 

Människor kan inte leva utan andningen, den finns alltid med i människors liv och förankrar 

medvetenheten i kroppen i ett rytmiskt flöde (Kabat-Zinn, 2013). När människor blir oroliga 

kan de ha svårt att andas eftersom andningen då blir snabbare och mer ytlig vilket gör att de 

inte får tillräckligt med syre (ibid.). Detta menar Kabat-Zinn (2013) kan leda till yrsel, tryck 

över bröstet och känslan av att inte få luft, vilket kan göra att rädsla eller smärta uppstår.  

 

Daglig utövning av qigong på arbetstid kan ha markanta förbättringar i fysiskt välbefinnande 

(Skoglund & Jansson, 2007). Enligt Ghiţiu Dragoş (2014) är qigong avslappnande och ger 

lugnande effekt, det kan även vara utmanande och förbättra individens fysiska kondition. 

Qigong som består av fysisk träning, andnings- och meditationstekniker menar Ghiţiu Dragoş 

(2014) kan vara alternativa övningar för att förebygga de negativa effekterna av stillasittande. 

Lan, Chen, Lai och Wong (2013) beskriver att tai chi är en kropp-själ motion där andning och 

kroppsrörelser integreras för att uppnå balans mellan kropp och själ och underlätta flödet av 

inre energi (Qi). Tai chi har betydande fördelar för hälsan vid kontinuerlig övning då det 

förbättrar muskelstyrka, balans, livskvalitet och psykiskt välbefinnande (ibid.). 

 

Hälsa definierar Kostenius och Lindqvist (2006) som ett jämviktstillstånd där det fysiska, 

psykiska, emotionella, sociala och andliga samverkar och kompenserar med varandra.  
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WHO antog 1948 följande definition för hälsa "Health is a state of complete physical, mental 

and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity" (WHO, 1948). 

Hälsopromotion baseras på Antonovskys salutogena perspektiv och representerar ett synsätt 

där hälsa är något mer än frånvaro av sjukdom till skillnad från patogena som innebär botande 

(Kostenius & Lindqvist, 2006). Med hälsopromotion menas enligt Kostenius och Lindqvist 

(2006) att främja hälsa ur ett holistiskt och positivt perspektiv, att fokusera och stärka det 

friska, öka egenmakten och kontrollen över individens egen hälsa. Det salutogena 

perspektivet, som enligt Antonovsky (1996) bygger på kunskap om hälsa och friskfaktorer, 

handlar om att se individen och dennes sammanhang och använda sig av ett hälsofrämjande 

arbetssätt, vilket används som strategi för att identifiera stödjande faktorer och resurser inom 

organisationer. Detta för att främja den psykiska och fysiska hälsan hos individer vilket 

baseras på KASAM (ibid.). De tre huvudsakliga komponenterna i KASAM är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Meningsfullhet menar Graeser (2011) 

har visat sig ha hälsofrämjande betydelse inom organisationer för den mentala hälsan. Att 

fokusera på hälsofrämjande är att undersöka vilka faktorer som bidrar till ökad hälsa och 

genom att använda salutogena strategier utvecklas detta genomförande till både botande och 

förebyggande för hälsan (Antonovsky, 2005). Hälsofrämjande arbete kan göra det möjligt att 

öka kontrollen av attityd, beteende, sociala och miljömässiga förändringar menar Nutbeam 

(1998), vilket kan vara en kombination av utbildning, organisatoriska, ekonomiska och 

politiska åtgärder. Hälsopromotion som enligt Kostenius och Lindqvist (2006) ofta kopplas 

ihop med empowermentbegreppet innebär att stärka individens kunskap, kompetens och 

självförtroende. Tenglan (2008) definierar empowerment som egenmakt, en egenskap som 

ökar med individens färdighet och relation. En förändring eller ökning av individens förmåga 

och möjlighet till att styra sitt eget liv (ibid.). Empowerment respekterar individens rätt till 

autonomi och möjligheten för självständighet (Tenglan, 2012). Välbefinnande och livskvalitet 

främjas hos individer beskriver Ghaye et al. (2008) som ges möjlighet till inflytande när de 

deltar i processer som rör deras egna beslut. Enligt Kostenius och Lindqvist (2006) gör detta 

att individen kan öka kontrollen över sin egen hälsa och göra självständiga och medvetna val. 

 

Hälsovägledning handlar om att vägleda och uppmuntra individer till att göra egna val för att 

uppnå hälsa (ibid.). Enligt Faskunger och Nylund (2014) vet många redan att det är nyttigt att 

röra på sig, men människor påverkas av omgivande faktorer såsom hinder, sociala normer och 

värderingar. Hälsovägledning kan då vara effektiv menar Faskunger och Nylund (2014) 
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eftersom det handlar om att hjälpa individer att "utveckla relevanta färdigheter, att övertyga 

om att förändring är möjlig och genomförbart samt att locka fram en nyfikenhet och en lust att 

vilja lära sig något nytt och skaffa nya erfarenheter" (s. 69). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur personer med stillasittande arbete upplever 

rörelsepauser. 

 

Metod 

För att söka svar på studiens syfte om upplevelser av rörelsepauser användes kvalitativ metod 

med öppna brev (bilaga 3), vilket gav utrymme för reflektion hos deltagarna (Kostenius, 

2008). Kvalitativa metoder ger beskrivande data i form av individers egna skrivna ord menar 

Olsson och Sörensen (2011) och fokuserar ofta på det unika. Enligt Ghaye et al. (2008) och 

Kostenius (2008) får deltagarna i ett öppet brev skriftligen beskriva sina upplevelser, det 

skrivna ordet är mer permanent och därmed blir berättelsen kraftfull. De öppna breven 

utformades i samråd med handledaren, dessa bestod av två sidor och började med frågor om 

kön, ålder samt antal tillfällen av rörelsepauser, för att samla information om deltagarna. 

Därefter kom inledningen till berättelsen ”Nu ska jag berätta om mina upplevelser av 

rörelsepaus på arbetet” och följdes av blanka rader för att uppmuntra deltagaren att skriva så 

uttömmande som möjligt. Det var upp till deltagaren att välja vilka personliga upplevelser av 

rörelsepaus på arbetet de ville dela med sig av. 

 

I enighet med Ghaye et al. (2008) gavs deltagarna möjlighet att se sin egen kraft genom att de 

själva valde vad de ville berätta i de öppna breven, vilket kan få hälsofrämjande effekter. För 

att det inte ska uppstå några missförstånd gällande deltagarnas medverkan och berättelser är 

det viktigt menar Olsson och Sörensen (2011) att informationen är så tydlig och klar som 

möjligt. Detta eftersom skriftliga berättelser inte kan kompletteras och oklarheter inte kan 

förtydligas (ibid.). För att bygga förtroende hos deltagarna genomfördes en intervention 

bestående av ett rörelseprogram för att ge deltagarna möjlighet att uppleva rörelsepauser och 

då lättare kunna beskriva upplevelsen (Alerby & Kostenius, 2011).  
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Urval 

Studien genomfördes på två arbetsplatser i Norrland med kontorsarbetande personal. All 

personal inbjöds att delta på de båda arbetsplatserna vilket var 55 personer, könsfördelningen 

var övervägande kvinnor. Sammanlagt deltog 32 personer varav 25 kvinnor och 7 män i 

åldrarna 28-66 år. Två av deltagarna uppgav ingen ålder. Deltagarna valdes genom ett 

subjektivt urval, det vill säga ett icke slumpmässigt urval, genom att forskarna valde ut 

arbetsplatserna (Olsson & Sörensen, 2011). Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle  

ha ett kontorsarbete där större delen av dagen innefattade stillasittande. Genom information 

från kontaktpersonerna på arbetsplatserna säkerställdes att deltagarna uppfyllde inklusions-

kriterierna. 

Intervention 

Interventionen bestod av ett rörelseprogram (bilaga 4) som var 10 minuter och innehöll olika 

rörelser med fokus på avslappning och som erbjöds dagligen under en vecka på arbetstid. En 

av hälsovägledarstudenterna instruerade rörelseprogrammet på den ena arbetsplatsen och den 

andra hälsovägledarstudenten instruerade ett likadant program på den andra arbetsplatsen. 

Rörelseprogrammet genomfördes i grupp varje dag under veckan på en fast tid som bestämdes 

av arbetsplatserna. På den ena arbetsplatsen genomfördes rörelseprogrammet under 

förmiddagen och på den andra arbetsplatsen under eftermiddagen. Interventionen var som 

helhet inspirerad av empowerment, den var upplagd så att deltagarna själva kunde välja hur 

ofta de ville delta och de hade möjlighet att själva anpassa rörelserna i sin egen takt. Eftersom 

arbetsplatsen är en plats där man har ett socialt sammanhang och som de flesta människor 

återkommer till, kan arbetsgruppen enligt Toomingas (2008) utnyttjas för att motivera och 

stimulera till fysisk aktivitet. Deltagande i olika arbetsplatsinterventioner som exempelvis 

aktivitetsprogram kan minska stillasittande tid, man får en ökning i antalet avbrott under 

arbetsdagen (Parry, Straker, Gilson & Smith, 2013). Plotnikoff och Karunamuni (2012) anser 

att arbetsplatsinterventioner erbjuder stora möjligheter för främjande av fysisk aktivitet som 

kan leda till bättre hälsa, minskad stress, mindre frånvaro och förbättrad produktivitet.  

 

Rörelseprogrammet som ingick i interventionen utgick från dynamiska rörelser, som 

engagerar stora muskelgrupper och i enighet med Woxnerud och Nunez, (2011) utfördes 

rörelserna lugnt och kontrollerat. Stora kroppsrörelser anser Leon et al. (2012) förbättrar 

flexibiliteten, ökar blodflödet och kroppsvärmen. Även nacke, huvud och skuldror 
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engagerades i rörelseprogrammet eftersom Van der Pals (2014) påpekar att hållningen är 

viktig vid alla former av nack-, huvud- och skulderbesvär och underlättas om man ofta under 

dagen korrigerar hållningen både stående och sittande. Genom att sträcka kroppen bakåt 

motverkas framåtböjning och stelhet i bröstryggen, det ger en bra hållning, rak rygg och  

friare andning vilket är extra viktigt vid sittande arbete (ibid.). Rörelseprogrammet 

inspirerades av rörelser från qigong som enligt Johansson, Hassmén och Jouper (2008) 

karakteriseras av långsamma avsiktliga rörelser, avslappnad andning och djup mental 

fokusering. Detta kan reducera stress, främja hälsan och välbefinnandet och Skoglund och 

Jansson (2007) menar att qigong kan medföra ett lugn andning och minskad puls.  

Fördelarna med att träna qigong enligt Skoglund, Josephson, Wahlstedt, Lampa och Norbäck 

(2011) är att huvudets hållning i qigongträning liknar den rekommenderade hållning för 

kontorsarbetare, vilket kan förebygga och hjälpa personer med smärta i ryggen och nacken. 

Rörelseprogrammet inspirerades även av rörelser från tai chi som enligt Esch, Duckstein, 

Wike, Stefano och Braun (2007) kombinerar lätt träning med inslag av avslappning och 

meditation. Regelbunden meditation kan reducera kronisk smärta menar Brown och Jones 

(2010). Andning med magen tillsammans med rörelserna instruerades för att få andningen 

långsammare och djupare än andning med bröstet som tenderar att vara snabb och ytlig 

(Kabat-Zinn, 2013). Genom avslappning och medveten närvaro lär individen känna kroppen 

och sinnet, beskriver Van der Pals (2014), vilket gör att individen kan släppa taget och vara 

här och nu.  

Datainsamling 

Förfrågan om medverkan till studien skickades ut via e-post till arbetsplatser i Norrland där 

personal fanns som kunde tänkas uppfylla inklusionskriterierna, det vill säga ett stillasittande 

kontorsarbete. Två arbetsplatser tackade ja till inbjudan att delta i studien. Efter kontakt med 

ansvarig på arbetsplatsen skickades ett informationsbrev (bilaga 1), som beskrev studiens 

syfte, procedur och etiska principer. Kontaktpersonerna vidarebefordrade informationsbrevet 

till personalen som kunde välja om de ville delta eller inte. Kontaktpersonen informerades 

därefter om interventionen (bilaga 2) och tid och plats för genomförandet fastställdes med de 

ansvariga på företagen. Informationen vidarebefordrades sedan till personalen.  

 

Vi är båda hälsovägledarstudenter och agerade i denna roll när vi genomförde interventionen. 

För att deltagarna inte skulle känna att de utvärderade oss som personer särskilde vi rollen 

som hälsovägledare och forskare på följande sätt. Under en vecka instruerade en av oss daglig 
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rörelsepaus på en av arbetsplatserna. Den andra skickade instruktioner och öppna brev till 

kontaktpersonen på arbetsplatsen för vidare befordran till deltagarna. Alla brev var numrerade 

och hade ett medföljande kuvert. Deltagarna fick lägga det färdigskrivna öppna brevet utan 

namn i det medföljande kuvertet, försluta och returnera till kontaktpersonen på arbetsplatsen 

för vidare befordran till forskaren. Samma procedur genomfördes på den andra arbetsplatsen 

där forskarna hade ombytta roller.  

Dataanalys 

Materialet bearbetades genom latent innehållsanalys där deltagarnas upplevelser av 

rörelsepaus på arbetsplatsen fångades upp och tolkades (Olsson & Sörensen, 2011, Birkler, 

2012). Deltagarna beskrev sina upplevelser och erfarenheter av rörelsepaus i skriftlig form 

vilket Olsson och Sörensen (2011) menar kan bidra med en djupare förståelse för det som 

studeras. I enighet med Kvale och Brinkmann (2014) tolkades deltagarnas berättelser för att 

försöka förstå deras upplevelser och agerande av rörelsepaus på arbetsplatsen. Enligt 

Backman (2008) leder tolkningsarbetet fram till en helhetsbild och förståelse. 

 

Med utgångspunkt från Kostenius (2008) bearbetades materialet i flera steg för att få ett 

helhetsperspektiv. I enighet med Backman (2008) organiserades, strukturerades och tolkades 

den insamlade datamassan. De öppna breven transkriberades till datorskriven text och lästes 

därefter igenom flera gånger var för sig för att få ett helhetsperspektiv av deltagarnas 

upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014). Därefter identifierades relevanta meningar och de 

med liknande innebörd grupperades till subteman. Genom att sammanfoga subteman som 

liknade varandra bildades huvudteman som sedan tolkades för få en förståelse och utökad 

mening i de funna huvudtemana (Olsson & Sörensen, 2011). I enighet med Elo & Kyngäs 

(2008) speglades ämnet i studien, för att säkerställa att resultatet var tillförlitligt. 

Trovärdigheten i forskningsresultatet menar Graneheim och Lundman (2004) behandlar hur 

väl teman täcker data. Jämförelse mellan teman och studiens syfte gjordes för att säkerställa 

att det fanns ett samband mellan analysresultatet och syftet (Olsson & Sörensen, 2011). 

Berättelserna i de öppna breven strukturerades, analyserades och tolkades fritt för att skapa en 

förståelse som synliggjordes i olika teman. Kriteriet för huvudtema menar Olsson och 

Sörensen (2011) är bland annat att den ska förekomma ofta och vara central i insamlade data.  
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Etik 

Datainsamlingen följde de etiska principerna enligt svensk lag (SFS, 2003: 460). Lagen om 

etikprövning beskriver bestämmelserna kring informerat samtycke, som enligt Olsson och 

Sörensen (2011) innebär att deltagarna i studien ska få information om undersökningen och 

därefter lämna sitt samtycke. För att säkerställa ett etiskt förhållningsätt i studien delades ett 

informationsbrev ut med hänsyn till principen om informerat samtycke (bilaga 1). 

Deltagandet i studien var frivillig och deltagarna hade rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan utan konsekvenser. En grundläggande princip inom forskning är enligt Olsson och 

Sörensen (2011) autonomi vilket betyder att man visar respekt för individens förmåga att själv 

kunna ta ställning till information och handlingsalternativ. Det var av vikt att alla deltagare 

kände sig värdefulla, uppskattade och behandlade med respekt därför togs hänsyn till 

individens autonomi vilket enligt Miller och Rollnick (2013) innebär att förstå individens 

värde och självbestämmande.  

 

Människor har rätt till integritet hävdar Olsson och Sörensen (2011) och får inte utsättas för 

fysiskt eller psyksikt obehag eller skada. För att säkerställa detta skickades de öppna breven 

med post till deltagarna och returnerades utan namn, försedda endast med en siffra för att 

tydliggöra sekretessen. Ingen persondata registrerades. Deltagarna samtyckte genom att delta i 

rörelseprogrammet. Informationen som samlades in med de öppna breven behandlades 

konfidentiellt med hänsyn till deltagarna, vilket innebar att endast vi och vår handledare hade 

tillgång till dessa. Studiens resultat presenterades i examensarbetet som finns tillgänglig för 

allmänheten på Luleå tekniska universitetsbibliotek samt på webbplatsen Examensarbete 

(http://epubl.ltu.se). 

 

Resultat 

De öppna breven analyserades noga med en latent innehållsanalys som resulterade i ett tema: 

givande för kroppen, sinnet och gemenskapen och följande tre subteman kunde utformas: 

väcker kroppen, mentalt närvarande, stärks av andra (tabell 1). Citat från deltagarnas 

berättelser används i den löpande texten för att illustrera slutsatser som har dragits. 

http://epubl.ltu.se/
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Tabell 1: Ett tema och tre subteman som visar hur personer med stillasittande arbete upplever rörelsepauser 

Tema Subtema 

Givande för kroppen, sinnet och gemenskapen Väcker kroppen  

 Mentalt närvarande 

 Stärks av andra 

 

Väcker kroppen 

Deltagarna upplevde att behovet av rörelse var viktigt för kroppen, bland annat för att bryta 

stillasittandetiden och väcka kroppen. Deltagarna upplevde att de fick ett välbehövligt avbrott, 

och det var bra att röra på kroppen. Deltagarna skrev att det är viktigt med paus när man sitter 

still så mycket i arbetet. Avbrott i stillasittandetid är viktigt för att “undvika snedbelastning 

och dålig hållning” skrev en deltagare.  

 

Deltagarna uttryckte att de önskade ha rörelsepaus varje dag eftersom det kändes så bra i 

kroppen, och att det borde finnas som ett naturligt inslag på arbetsplatsen. En kombination av 

lugn paus och att man rör på sig gav en behaglig känsla i kroppen beskrev deltagarna. En av 

deltagarna upplevde att “Det var bra rörelser, lagom jobbiga för att vara på arbetet. Tiden var 

också bra, inte för lång. Det kändes bra i kroppen när vi fortsatte mötet. En bra känsla”. 

Deltagarna gav uttryck för att de kände sig stela, men att de efter rörelsepauserna fått en skön 

känsla i kroppen bland annat eftersom blodcirkulationen kommit igång. En deltagare beskrev 

det på detta sätt “Efter varje tillfälle spreds en skön känsla i kroppen, fullt jämförbar med den 

som man får efter ett träningspass”. Deltagarna upplevde att rörelser under arbetsdagen 

behövdes just för att öka cirkulationen och för att kroppen ska vakna till liv. Att aktivera hela 

kroppen är ett bra sätt att förebygga krämpor och komma ner i varv. Deltagarna uttryckte att 

stillasittandet gör dem stela i kroppen vilket en av deltagarna beskrev på detta sätt ”Känner 

mig ofta stel så denna paus är viktig!” En deltagare beskrev rörelsepauserna på följande sätt 

 

”Min känsla är att det är något som vi verkligen behöver. Om inte annat för att bryta det 

stillasittande arbete som vi ofta har. Jag känner fort att min rygg blir lidande om jag inte 

tränar. Sen tror jag också att det ofta blir för långa stunder på kontorsstolen.” 
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En annan deltagare skrev att ”Rörelsepauser på arbetet är mycket viktigt när man har ett 

stillasittande arbete. Man känner att kroppen vaknar till liv och blodgenomströmningen sätts 

igång”. Ytterligare en deltagare upplever rörelsepauserna på följande sätt ”Efter varje tillfälle 

kände jag att blodtillförseln ökade i berörda muskler. Jag upplevde även att jag kände mig 

mycket piggare efter varje tillfälle” Deltagarna upplevde att det är bra att sträcka ut kroppen 

vid stillasittande arbete, framförallt för att mjuka upp rygg, nacke och axlar. Beskrivningen 

från en av deltagarna är "Man kände hur stel man är och hur bra det var att få igång 

blodcirkulationen i hela kroppen. Främst nacke och axlar. Har ofta problem med spännings-

huvudvärk”. En annan deltagare uttryckte att “Rörelserna var mycket stimulerande och jag 

kände att rygg och axlar mjuknade upp”. Deltagarna uttryckte att det finns ett behov av 

rörelsepauser. En deltagare skrev ”Jag inser att jag har ett behov av rörelse framförallt för 

rygg och nacke men kan inte se hur jag ska få till det konsekvent varje dag på jobbet". En 

deltagare upplevde rörelsepauserna på följande sätt 

 

”En positiv upplevelse. Det skapar mer energi och mer rörelse. Eftersom vi har ett 

stillasittande jobb är det viktigt med mer rörelsepaus. Axlar behöver mjukas upp för att inte bli 

spända, även armar behöver rörelse. Rörelsepaus medför uppmjukning av kroppen [...] Mer 

rörelsepaus “stillasittande jobb är livsfarligt”. 

 

Mentalt närvarande  

Deltagarna upplevde att de genom rörelsepauser kände sig mentalt närvarande och att det var 

skönt och nyttigt att ta pauser under arbetsdagen vilket kan minska stressnivån. Deltagarna 

uttryckte att de har ett väldigt stillasittande arbete och upplevde att avbrott i form av olika 

pauser är positivt. En av deltagarna beskrev att det var ett skönt program och ser hellre att 

pausrörelserna är just avslappnande än ren pausträning. Deltagarna upplevde att långsamma 

rörelser var ett bra sätt att få en lugnare andning, möjlighet till avslappning, få mer energi och 

en bra känsla i kroppen.  

 

Deltagarna berättade att de under en längre tid har haft en hektisk arbetsperiod, och genom att 

röra på sig och samtidigt bli påmind om andningen kan minska stressen för stunden. Vid 

stress kan man bli både spänd och irriterade, då kan det vara bra att vara mentalt närvarande 

för att kunna fatta bra och snabba beslut. Med rörelsepaus som fokuserar på andning ges 

möjligheten att stanna upp och hinna ikapp sig själv. Det var “Bra att fokusera på andningen 



 

Liz Thelin och Maria Olsson  19 

så mycket som gjordes” skrev en av deltagarna. En annan deltagare beskrev sin upplevelse på 

följande sätt.  

 

”Vid ett tillfälle blev rörelsepausen väldigt effektfull. Jag kom till fikapausen stressad, spänd 

och uppretad, men efter att ha fokuserat på min andning och tänjt på kroppen kom jag 

verkligen ner i varv. Jag tror att vi skulle må väldigt bra av att ha något liknande några gånger 

i veckan”. 

 

Deltagarna upplevde att de kände sig skönt avslappnade efter rörelsepauserna, en deltagare 

uttryckte att det var “Mycket bra rörelser med andningsövningar, känns att man blir av-

slappnad i hela kroppen och andningen blir lugnare”. Deltagarna beskrev att rörelsepauserna 

var ett bra sätt att rensa huvudet, att få fokusera på något annat en kort stund. En deltagare 

skrev ”Jag upplever att det känns skönt i kroppen och sinnet. Jag märker en skillnad i min 

stressnivå före och efter passet”. Deltagarna upplevde att det var ett skönt avbrott för kroppen, 

man rensade huvudet och kunde fokusera bättre på arbetet. En annan deltagare beskrev sin 

upplevelse på följande sätt ”Enkla och lugna rörelser som gav ett välbehövligt avbrott när 

man har ett stillasittande jobb”. En paus kan innehålla så många olika delar vilket uttrycktes 

av en deltagare på detta sätt ”Att ta en kortare promenad på lunchen påverkar också hur 

eftermiddagen upplevs. Har man inte varit ute och rört på sig utan blivit sittandes i 

lunchrummet är man betydligt tröttare än om man rört på sig”.  

 

En av deltagare skrev ”En bra känsla av att fokusera på något annat en kort stund. Avbrottet i 

sig är positivt [...]. Ett sätt att rensa huvudet”. Att bryta datorarbetet genom att ta paus kan 

vara fördelaktigt och en av deltagarna uttryckte att ”Det kändes bra att mentalt bryta för något 

helt annat”. Deltagarna upplevde att koncentrationen förbättras, att de blev piggare och att de 

orkade mer under arbetsdagen. Detta beskrevs av en deltagare på följande sätt ”Upplever att 

koncentrationen förbättras. Upplever även att man blir piggare när man haft kortare rörelse-

paus”. En annan deltagare beskrev det på detta sätt “orkade arbeta längre än jag tänkt/trott 

från början”. Deltagarna upplevde att det kändes bra och välbehövligt att ha rörelsepaus när 

man har ett stillasittande arbete eftersom det, som en deltagare uttryckte, "skapar mer energi”. 
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Stärks av andra 

Deltagarna upplevde att det var positivt att genomföra rörelserna i grupp eftersom det skapar 

gemenskap. De upplevde också att det finns ett behov av att röra på kroppen och att rörelse-

pauser under arbetsdagen kan vara ett bra sätt att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. 

Deltagarna uttryckte att rörelsepauser och fikapauser var bra avbrott under dagen och att de 

kände sig motiverad av gemenskapen. En deltagare beskrev sin upplevelse på detta sätt. 

 

”Det kändes också bra att mentalt bryta för något helt annat mitt förslag är att liknande pauser 

borde ingå som ett stående inslag. Det skulle förbättra vår arbetsmiljö och det är minst lika 

viktigt som fikapauserna. […] det skulle ingå för alla”. 

 

Deltagarna skrev att de blev påminda av varandra om att röra på sig, vilket var betydande för 

att en rörelsepaus under arbetsdagen skulle bli av. En deltagare skrev “Att det utfördes i grupp 

tycker jag var bra, bättre att bli påmind att det var dags”. Deltagarna upplevde att det är lätt att 

bli sittande på kontorsstolen utan att ta pauser under dagen. Att röra på kroppen under 

arbetsdagen kan kombineras med att ha en trevlig stund med arbetskamraterna. Deltagarna 

uttryckte att det var roligt att ha rörelsepauser i grupp och att det var bra att ha en fast tid varje 

dag. En deltagare skrev “Roligt att göra något tillsammans på avdelningen”. En annan 

deltagare skrev ”Man ska inte göra rörelserna själv utan i grupp, annars tror jag inte de blir 

gjorda”. Deltagarna upplever att det skulle vara bra att ha en avsatt tid på schemat för 

rörelsepauser och att det borde vara ett återkommande inslag att ta paus under arbetsdagen 

och göra rörelser gemensamt. En av deltagarna funderade över möjligheten att röra på sig 

regelbundet under arbetsdagen, och skrev följande ”Möjligen behövs det någon form av 

gruppövning ungefär som vi har haft det under den gångna veckan, kanske en fast tid och 

plats varje dag”. 

 

Sammanfattning av resultat 

Deltagarna upplevde att de mår bra av att ha rörelsepaus under arbetsdagen och det borde 

finnas som ett naturligt inslag på arbetsplatsen. Ett avbrott i stillasittandet har varit mycket 

positivt beskriver deltagarna. Att aktivera kroppen med rörelser och samtidigt fokusera på 

andningen har upplevts som en hälsofrämjande kombination. Fler av deltagarna uttrycker att 

stillasittandet gör dem stela och att rörelserna har gjort att de känt sig mjukare i kroppen, 

främst i rygg, nacke, axlar och armar samt fått blodgenomströmning i hela kroppen. Kroppen 
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vaknar till liv beskriver deltagarna samtidigt som de kommer ner i varv och känner sig 

avslappnade. Deltagarna upplever också att de under rörelsepauserna har kunnat rensa 

huvudet och fått ny energi, att de känt sig piggare och efteråt kunnat koncentrera sig bättre. 

Det är trevligt att göra rörelsepauserna tillsammans, det skapar gemenskap, man blir 

motiverad att vara med och det förbättrar arbetsmiljön beskriver deltagarna.  

 

Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i underrubrikerna metoddiskussion, resultatdiskussion, fortsatt 

forskning och relevans för hälsovägledaryrket samt slutsatser. 

 

I metoddiskussion diskuteras den valda metoden för arbetet och processen av data-

insamlingen. Under resultatdiskussion tolkas och diskuteras resultatet utifrån syftet av 

undersökningen. I framtida forskning och relevans för hälsovägledaryrket lyfts framtida 

forskningsmöjligheter samt resultatet av undersökningen knyts ihop med hälsopromotiva 

tankar och funderingar. Avsnittet avrundas med delen slutsatser där kunskapen som studien 

har gett lyfts fram. 

Metoddiskussion 

För studien valdes en kvalitativ metod vilket Nutbeam (1998) menar kan ge djup och insikt i 

personalens erfarenheter och det social sammanhang som stärker eller minskar hälsan. Öppet 

brev användes för datainsamling och analys för att beskriva och utveckla förståelse hur 

kontorsarbetare upplever rörelsepaus på arbetsplatsen. Ghaye et al. (2008) och Kostenius 

(2008) anser att deltagarna ges mer utrymme till att reflektera över sina upplevelser vid öppet 

brev och eftersom det skrivna ordet är mer permanent gör det att berättelsen blir kraftfull. 

Bearbetningen av analysen började med manifest innehållsanalys som Graneheim och 

Lundman (2004) menar innebär att hålla sig textnära och enligt Olsson och Sörensen (2011) 

handlar om att beskriva synliga uppenbara komponenter. Innehållet i kategorierna beskrivs i 

underkategorier genom att forskarna analyserar och förenklar data och bildar kategorier (Elo 

& Kyngäs 2008). Analysbearbetningsprocessen i studien övergick till latent innehållsanalys 

vilket Graneheim och Lundman (2004) menar innebär att tolka vad texten handlar om. Elo 

och Kyngäs (2008) beskriver innehållsanalys som en enkel metod för forskarna att komma 

igång med. För att få fram de väsentliga egenskaperna av materialet bör forskarna läsa igenom 

materialet så många gånger som behövs (ibid.). Till en början kan kategoriseringsfasen 
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kännas kaotisk eftersom det är till synes osammanhängande bitar av information, ett annat 

problem kan vara att det transkriberade resultatet innehåller uppgifter som rör flera kategorier, 

och enligt Elo och Kyngäs (2008) är det nödvändigt att gå tillbaka till data för att kontrollera 

kategorierna. 

 

Det finns både för- och nackdelar med metoden öppet brev, och alternativet hade kunna vara 

intervjuer, vilket hade kunnat ge djupare och fylligare svar då följdfrågor hade varit möjligt. 

Rich och Ginsburg (1999) framhåller att människor inte skapar sina åsikter på papper, utan 

kommer fram i samtalet i en intervju och genom intervju kan fler mer varierande följdfrågor 

uppstå. Vid en intervju hade även deltagarna haft möjlighet att fråga direkt om det var något i 

frågan som kändes oklart, vilket är svårare vid öppet brev. Risken vid intervjuer hade dock 

kunna bli att vi hade styrt innehållet betydligt mer. Fördelar som vi ser med öppet brev är att 

det ger deltagarna mer tid att reflektera över sina upplevelser och genom det skrivna ordet ges 

möjlighet att uttrycka sig på ett annat sätt än vid intervjuer. Nackdelen kan dock vara om 

deltagarna tycker det är svårt att uttrycka sig i text, det kan göra att svaren blir olika 

innehållsrika. Kostenius (2008) menar även på att det kan vara svårt att besvara om brevet är 

alltför öppet. Det är därför viktigt att vara noga med ordvalen till inledningen i det öppna 

brevet. Ytterligare information i inledningen på det öppna brevet hade möjligen hjälpt 

deltagarna att lämna fylligare svar i denna studie. 

 

Datainsamlingen skedde under kort tid eftersom en kortare intervention även skulle utföras 

innan på de båda arbetsplatserna. Anledningen till valet av öppet brev var att en stor del av 

personalen kunde nås med hjälp av den valda metoden men också på grund av tid. Det hade 

varit mer tidskrävande att genomföra intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att i 

allmänhet är själva intervjuerna inte särskilt tidsödande, det som däremot kräver mycket tid är 

att skriva ut intervjuerna och analysera utskriften. Eftersom interventionen utfördes av oss 

själva på varsin arbetsplats, skickade vi öppna brev till varandras arbetsplatser med post, 

vilket tog extra tid. Detta hade kunnat underlättas om vi låtit någon utomstående person utföra 

själva interventionen eftersom vi då hade kunnat träffa deltagarna och dela ut det öppna 

brevet på plats och även samla in dem. Att interventionen utfördes av oss kan ha påverkat 

deltagarna att utvärdera rörelseprogrammet och oss som instruktörer istället för att fokusera 

på själva upplevelsen. I enighet med Skoglund et al. (2011) hade ett mer standardiserat 

tillvägagångssätt med videolänk kunnat utesluta personliga fördomar, subjektiva influenser 
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och inte skapat några förväntningar på instruktören. Deltagarna i studien upplevde att 

intervention var för kort och önskade att den varit längre. En längre intervention med 

rörelsepauser anser vi hade kunnat leda till djupare upplevelser och effekter. Skoglund och 

Jansson (2007) menar att qigongträning som genomförs under längre tid (1-2 år) uppnår och 

underhåller lugnare andning minskad hjärtfrekvens och blodtryck. Detta skulle kunna 

innebära att qigong under lång tid kan erbjuda varaktiga fördelar för att minska stress (ibid.). 

Samtidigt hävdar Johansson et al. (2008) att direkta effekter som minskad depression, 

irritation, trötthet och ångest kan utläsas redan efter ett utförande av 30 minuter qigong, där 

utövaren använder långsamma rörelser och mental koncentration för att systematiskt gå 

igenom kroppen. Rörelseövningarna i studien genomfördes i grupp och var inspirerad av 

bland annat qigong och tai chi, vilket kan ha påverkat deltagandet. Plotnikoff och Karunamuni 

(2012) menar att genom att ta hänsyn till eventuella skillnader i kunskaper, attityder och 

färdigheter kan det vara en fördel att individanpassa interventioner som behandlar 

stillasittande beteende. De beskriver att detta kan göras genom att skräddarsy strategier till 

olika personalgrupper.  

 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) grundar sig resultaten i kvalitativ metod på ett litet antal 

individer och går mer på djupet. Nackdelen med metodvalet kan därför vara att det inte går att 

generalisera och dras större slutsatser på ett större antal individer. Den information som 

deltagarna bidrog med var mycket givande och visade på relativt liknande upplevelser och 

tankar. Dessa homogena svar kan ha berott på att vi endast var på två arbetsplatser som bestod 

till största del av kvinnor. Rörelsepauser visade sig med framgång kunna genomföras på 

arbetsplatserna. Tider för gruppövningar vid en fast tidpunkt under dagen fungerade bra, då 

ett flertal av personalen kunde delta i interventionen, trots den korta interventionstiden 

upplevde personalen att avslappning och rörelse under arbetsdagen gav hälsofrämjande 

effekter. Både fysiska och psykiska effekter kunde utläsas av personalens upplevelser. 

Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visar att rörelsepauser får deltagarna att bli piggare och de beskrev 

att det var för att blodcirkulationen kom igång när de fick röra på kroppen, den väcktes till liv 

och blev mjuk. Dataarbete innebär statiskt muskelarbete i nacke, skuldror och armar menar 

Toomingas (2008) vilket minskar blodgenomflödet i musklerna och snabbt leder till 

trötthetsutveckling. Detta beskriver han kan motverkas genom dynamiskt muskelarbete, som 

innebär att omväxlande spänna och slappna av i musklerna, eftersom blodflödet kommer 
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igång i samband med muskelavslappningen (ibid.). Enligt Van der Pals (2014) kan dagliga 

rörelseövningar som tränar muskler och leder, nervsystem, koncentration, balans och 

förmågan till återhämtning göra att man på ett skonsamt och effektivt sätt bli rörligare, 

piggare och stabilare i hela kroppen. Leon et al. (2012) menar att kontinuerligt samordnade 

rörelser som gradvis ökar rörelseomfånget kan minska muskel- och ledstelhet, förhöja 

syreförbrukningen samt öka ämnesomsättningen. Deltagarna beskrev att de sitter mycket 

under arbetsdagen, vilket gör att kroppen blir stel, och rörelser för rygg, nacke axlar och 

armar upplevdes skönt för kroppen. Nacksmärta är enligt Hannan, Monteilh, Gerr, Kleinbaum 

och Marcus (2005) ett vanligt symptom bland kontorsarbetare. Stillasittande arbeten med 

långvarig lågintensiv kroppslig belastning enligt Toomingas (2008) innebär ofta besvär i 

nacke och övre extremiteter vilket kan starta som diffusa känslor av trötthet, stelhet och 

spändhet. Kroppslig variation och återhämtning i arbetet behövs för att minimera ogynnsam 

belastning på kroppen hävdar Toomingas (2008) som menar att kroppen behöver få stimulans 

till uppbyggnad vilket sker vid ökad energiomsättning samt dynamisk belastning. Enligt 

Ekblom-Bak (2013) kan pausprogram, promenadmöten och höj- och sänkbara skrivbord vara 

ett sätt att minska total stillasittande tid. Detta eftersom det stimulerar till avbrott i den totala 

sammanhängande tid man sitter stilla på arbetsplatser. Att avbryta den ihållande stillasittande 

tid kan ändra negativa hälsorisker anser Parry, Straker, Gilson och Smith (2013) och beskriver 

att det räcker med små förändringar i aktivitetsnivå och mönster.  

 

Deltagarna upplevde att paus med avslappning och rörelse behövs för att bryta den samman-

hängande tid som de sitter still. Enligt Ghiţiu Dragoş (2014) är stillasittande en stigande trend 

i samhället på grund av förändringar i både det sociala och professionella livet. Stillasittande 

har negativa effekter på hälsan beskriver Proper et al. (2011) och gynnar sjukdomar som 

exempelvis fetma, hjärt- kärlsjukdomar och vissa former av cancer. Owen et al. (2009) menar 

därför att det gäller att främja fysisk aktivitet på arbetsplatser och att det behövs en bredare, 

innovativ metod för att förstå och påverka stillasittande beteende förutom att öka fysisk 

aktivitet. De hävdar dock att det är en utmaning eftersom människan i genomsnitt sitter still 

över nio timmar varje dag (ibid.). Regelbundna dagliga pauser med långsamma rörelser och 

medveten andning upplevdes av deltagarna i denna studie som positivt och hälsofrämjande. 

Skoglund och Jansson (2007) menar att qigong kan vara effektiv både på kort och lång sikt 

och kan öka individens medvetenhet om sin allmänna hälsa samt välbefinnande och på så sätt 

stimulera till ökad fysisk aktivitet eller avkoppling. Plotnikoff och Karunamuni (2012) anser 
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att man bör uppmuntra sina anställda att ta flera korta pauser vid långvarigt stillasittande då 

rekommendationer finns att man bör stå upp och röra på sig efter 30 minuters oavbrutet 

stillasittande. Korta pauser med inslag av stretching menar Henning et al. (1997) har 

gynnande effekter på välbefinnande och produktivitet som tenderar att öka snarare än minska. 

De menar att den förlorade arbetstiden kompenseras mer än väl av de korta pauserna (ibid.). 

Enligt Toomingas (2008) är många korta avbrott eller pauser bättre än några få och långa. Vid 

exempelvis intensivt datorarbete har det visat sig vara fördelaktigt även för produktiviteten 

med 1-5 minuter lång pauser några gånger per timme (ibid.). 

 

Resultatet visar att rörelsepauser gav deltagarna möjlighet att koppla bort det vardagliga 

arbetet en kort stund, att mentalt bryta, rensa huvudet och komma tillbaka påfyllda med ny 

energi. De upplevde även att kreativiteten ökade. En viktig faktor för återhämtning är enligt 

Kaplan (1995) att frigöra sig från mental aktivitet som leder till fortsatt användning av den 

riktade uppmärksamheten, att komma bort från det vardagliga. Det behöver inte betyda att 

man fysiskt byter miljö utan kan räcka med att göra det i tankarna (ibid.). Van der Pals (2014) 

menar att rörelseglädje, fysisk aktivitet, återhämtning och vila, näringsrik kost och sömn 

tillför kroppen och sinnena ny energi och kraft. Deltagarna upplevde positiva förändringar i 

kroppen, både fysiskt och psykiskt till följd av rörelsepauserna. Att aktivera kroppen med 

mjuka rörelser i kombination med att ha fokus på andningen upplevde de som avkopplande 

och skönt. Deltagarna skrev att de kände sig avslappnade och återhämtade efter pausen och i 

enighet med Angelöw (2002) behövs möjligheten till återhämtning och en balans mellan 

aktivitet och vila för att kunna skapa hälsosammare arbetsplatser. Han beskriver vidare att 

olika typer av avslappnings- och meditationsmetoder kan ge möjlighet till effektiv systematisk 

återhämtning samt mental uppladdning (ibid.). Pauser med rörelse anser vi ger möjlighet till 

mental närvaro och återhämtning, vilket kan bidra till upplevelsen av lugn, koncentration, att 

vara i nuet och att lyssna till kroppens signaler. Genom att regelbundet avsätta tid för pauser i 

arbetet, koppla av med andnings- och rörlighetsövningar fyller individen på med ny energi 

och kan lättare reflektera och prioritera. Lindkvist och Schenström (2003) menar att med hjälp 

av avslappning blir individen medveten om kroppens och själens varningssignaler. Angelöw 

(2002) beskriver att regelbunden avslappning bland annat kan leda till mer energi ökad 

helhetsförståelse och självkännedom samt förbättrad hälsa. 
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Deltagarna upplevde att arbetet påverkades positivt av rörelsepauserna, att pausen gav 

möjlighet till både kroppslig och mental variation och återhämtning i arbetet. De uttryckte 

även att rörelsepauserna gav ny energi, vilket gjorde att de orkade fokusera bättre på arbetet 

efteråt. Van der Pals (2014) beskriver att sinnena vaknar och ny energi laddas i kroppen när 

flera stora muskelgrupper används. En kort stund av rörelse är bra för kroppen, genom att 

stanna upp och lyssna på kroppen skapas medvetenhet om små signaler som talar om hur 

personen mår (ibid.). Angelöw (2002) menar att avslappning även kan förbättra samarbete, 

arbetsprestationer och inlärningsförmåga. Deltagarna beskrev att avbrottet gav möjlighet till 

paus från deras vardagliga arbetssysslor och att de kände sig mentalt närvarande i andning och 

rörelser, vilket gav återhämtning under arbetsdagen. Enligt Åkerstedt (2012) kan man genom 

återhämtning i form av vila eller rast återfå normal pigghet, energi och fräschhet vid 

långvarigt mentalt eller monotont arbete. 

 

Deltagarna skrev att även en promenad på lunchrasten gör att de blir piggare under 

eftermiddagen. Vi menar att även promenader är ett bra sätt att röra på kroppen och kan vara 

ett sätt att ta korta pauser under arbetsdagen. Enligt Naturvårdsverket (2006) använder sig 

människan av två olika sorters uppmärksamhet, riktad och spontan uppmärksamhet, vilka 

kräver olika ansträngningsgrad. Riktad uppmärksamhet kräver koncentration medan spontan 

uppmärksamhet kräver mindre ansträngning. Den riktade uppmärksamheten används i alla 

situationer där människan utsätts för mycket intryck och stimuli, vilket kräver mycket energi 

(ibid.). Återhämtning och vila behövs därför och görs bäst genom användning av den 

spontana uppmärksamheten som inte kräver någon energi (Naturvårdsverket, 2006). 

 

Lugn andning och den mentala närvaron gjorde att deltagarna upplevde sig komma ner i varv 

och orkade arbeta och prestera lite längre än innan rörelsepausen. Enligt Kabat-Zinn (2013) är 

andningen lättare att vara medveten om än exempelvis våra hjärtslag vilket gör att det är ett 

bekvämt sätt att stödja vår medvetenhet i det dagliga livet. Deltagarna upplever att pauser med 

mjuka rörelser under en lugn stund gjorde att de kände sig mindre stressade. Donovan, Doody 

och Lyons (2013) menar att även om stress kan ses som en negativ känsla som påverkar 

människors hälsa fysiskt eller psykiskt så är stress under kortare tid nödvändigt för att öka 

funktionsförmågan. Stress under längre tid kan däremot ha försvagande effekter och minska 

arbetsprestationen. De anser att den mest viktiga resursen i en organisation är personalen och 

att det är viktigt att upprätthålla och stödja deras hälsa inom arbetet (ibid.). 
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Avslappningsprogram kan enligt Kaspereen (2012) vara en metod för att hantera stress och 

minska kroppens spänningar och återställa energin hos individen. Donovan et al. (2013) 

menar att stress kan påverkar människor på olika sätt och kan vara en orsak till fysisk och 

psykisk ohälsa. Dysfunktionell stress kan leda till trötthet och depression, att personalen kan 

bli irriterade, trivas mindre och känna sig mindre engagerade med sitt arbete samt ha svårt att 

tänka logiskt eller fatta beslut. Enligt Kaspereen (2012) kan avslappningsprogram leda till att 

minska ångest, depression och uppfattningen om arbetsrelaterad stress hos personal. 

 

Att bryta stillasittande tid genom att ta flera korta avbrott är att rekommendera anser 

Toomingas (2008), det kan vara avslappande pauser och variation i rörelser eller variation 

med andra aktiviteter. Att utföra rörelsepauser tillsammans i grupp är roligt, det stärker den 

upplevda gemenskapen upplevde deltagarna. De skrev att om var och en fick ta ansvar för att 

individuellt utföra rörelsepauser skulle risken vara stor att man struntar i eller rent av 

glömmer bort att ta paus med rörelser. Lindqvist (2015) menar att det inte finns någon garanti 

för att programmet kommer att passa alla i en grupp, det bör finnas strategi för att säkerställa 

en lösning som passar in i verkligheten. För att stärka empowerment begreppet ytterligare 

anser vi att deltagarna hade kunnat involveras tidigare och varit delaktiga i planering av vilka 

rörelser, vilken tid och på vilket sätt rörelseprogrammet skulle genomföras. Lindqvist (2015) 

menar att vid genomförandet av förändringar finns behov för individen att delta i planering 

och genomförande, vilket är hälsofrämjande. Deltagarna beskrev att man bör göra 

rörelsepauser tillsammans, vilket både motiverar till att vilja vara med och förbättrar den 

upplevda arbetsmiljön. Enligt Mannarini, Rochira och Taló (2012) stärks den upplevda 

gemenskapen av känslan att tillhöra en viss grupp och att de sociala banden stärks mellan 

individer när gemensamma intressen finns. Det finns en stark koppling mellan känslan av 

gemenskap och känslan av tillhörighet beskriver Pooley, Cohen och Pike (2005) och både 

gruppens och individens behov kan tillgodoses genom grupptillhörighet samtidigt som 

gemenskap skapas. 

 

Att göra rörelseövningar tillsammans kan ge positiv inverkan för individer som känner en viss 

osäkerhet inför den typen av övningar. Genom att låta personalgruppen vara med och påverka 

utformningen av rörelsepauser stärks deras empowerment. "Genom att främja delaktighet blir 

empowerment en process samtidigt som det utgör ett mål i sig" (Kostenius & Lindqvist, 2006 

s. 79). Bandura (1977) som introducerade konceptet tilltro till sin egen förmåga syftar på hur 
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individen bedömer sin kapacitet att planera och ta sig till målet i olika situationer. Bandura 

(1986) menar att en individ med hög tilltro till sin egen förmåga sätter upp högre mål och har 

lättare att hålla sig till dem och vid motgång ökar individen sin ansträngning för att nå målet. 

Alla människor är olika och har olika behov (Kostenius & Lindqvist, 2006). Potik och 

Schereiber (2013) menar att gruppträning av qigong kan upplevas lugn och harmonisk, 

samtidigt kan den långsamma rytmen utlösa en känsla av rastlöshet. Vi menar därför att 

rörelsepauser kan individanpassas och på så sätt ges deltagarna möjlighet att själva välja vad 

som passar deras behov. Rörelsepauserna kan ha olika upplägg med mer fokus på mental 

närvaro eller mer fokus på fysisk aktivitet beroende på en personalgrupps behov. Individens 

tilltro kan variera i olika situationer enligt Bandura (2004) och det mest effektiva sättet att 

lyckas är genom att prova på. Det är också lättare att lyckas om individen ser andra i samma 

situation som lyckas eller om individen får positiv uppmuntran (ibid.). Resultatet i den här 

undersökningen visade att upplevelsen av rörelsepaus får deltagarna att må bra och är 

främjande för hälsan. Johansson et al. (2008) beskriver att fysisk aktivitet ofta används för att 

hantera stress och att motion förbättrar humöret och minskar ångest. Att ta ett avbrott under 

den stillasittande arbetsdagen har upplevts som både positivt och välbehövligt. Deltagarna 

önskade ha schemalagda pauser med rörelser på en fast tid och plats som stående inslag varje 

dag. Enligt Boucsein och Thum (1997) är återhämtningen från muskulär anspänning bättre när 

pauserna är just schemalagda.  

Fortsatt forskning och relevans för hälsovägledaryrket 

Denna studie har gett en inblick i hur yrkesverksamma vuxna upplever rörelsepauser under 

arbetsdagen som hälsofrämjande. Det visade sig att korta pauser i gemenskap med 

arbetskollegor ses som positiva avbrott under arbetsdagen. Med tanke på detta är vidare 

forskning om rörelsepaus både i grupp och individuellt för barn och äldre samt i andra 

yrkesgrupper intressant. Detta för att få vidare syn på hälsofrämjande upplevelser av 

rörelsepauser. Enligt Witt, Becker, Bandelin, Soellner, Willich (2005) kan qigongövningar ha 

lugnade och avkopplande effekter på barn, förbättring i det sociala beteendet och minskad 

sjukfrånvaron. Vilket kan vara intressant att forska vidare på inom alla samhällsgrupper. Även 

vilka hälsofrämjande upplevelser och effekter som kan utläsas vid en längre intervention med 

ett djupare perspektiv av rörelsepauser skulle vara intressant att forska vidare inom. Detta 

eftersom resultatet i denna studie visade att rörelsepauser under kort tid har märkbara 

förbättringar i både fysiskt och psykiskt välbefinnande samt minskad uppfattning av 

stressnivå. Vidare kan interventioner som är individanpassade vara av intresse eftersom alla 
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människor är olika och har olika rörelsebehov liksom att studera upplevelsen hos deltagarna 

om de själva är med och planerar interventionen. Att ge deltagarna möjlighet att själva vara 

med och planera vad som passar deras behov samt när och hur ofta de vill delta stärker 

empowerment. Lindqvist (2015) menar att individer eller grupper aktivt bör delta i 

planeringen och utformningen av åtgärder för att lösa specifika problem. Arbetsledaren bör 

fungera som en kontaktperson och möjliggöra för att förverkliga förändringar (ibid.).  

 

Önskemål framkom i denna studie att rörelsepauser bör finnas som ett återkommande inslag 

på arbetsplatserna. Hälsovägledaryrket spelar en central roll i att lyfta fram motivation och 

inspiration till återhämtning i form av rörelse och avslappning. Den breda kompetens som 

hälsovägledare har när det gäller helhetssyn på människors hälsa behöver nyttjas i större 

utsträckning. Detta i vägledning av både grupper och individer inom olika yrkesgrupper samt 

för äldre och barn. En viktig aspekt i det hälsopromotiva tankesättet är att deltagarna blir med-

vetna om att egenmakt kan påverka situationen vilket återspeglar empowerment (Kostenius & 

Lindqvist, 2006). Resultatet i den här studien visar på behovet av hälsofrämjande arbete, med 

tanke på att deltagarna upplevde att de kände sig stela och att rörelsepauserna gjorde att de 

kände sig mjukare och fick blodgenomströmning i hela kroppen. Vi menar att med små medel 

och enkla verktyg kan hälsan hos personalen främjas genom hälsofrämjande arbete i grupp 

där flera av deltagarna uppskattade och värdesatte övningar i grupp som något positivt. Enligt 

Faskunger och Nylund (2014) krävs både tid, specifika färdigheter och kunskaper att vägleda 

människor i livsstilsfrågor och till beteendeförändringar, vilket hälsovägledare har. Det är 

vanligt att personer som är i stort behov av livsstilsförändring saknar både tillräcklig insikt av 

att en förändring behövs och tillräcklig motivation för att påbörja en förändring (ibid.). Hälsa 

är en individuell och personlig upplevelse beskriver Kostenius och Lindqvist (2006) och alla 

individer har ansvar för sin egen hälsa. Ansvaret ligger även på organisationer, arbetsgivare 

och samhället i stort (ibid.). 

 

KASAM som enligt Antonovsky (2005) bygger på reflektion har en viktig roll menar 

Kostenius och Lindqvist (2006) för att utveckla empowerment hos personalen. Genom 

förmågan att ta kontrollen över livssituationen och förmågan att göra val som är viktiga 

utifrån individens egna värderingar. (ibid.). För att ytterligare främja empowerment hos 

deltagarna kan ett alternativt val att genomföra rörelser enskilt diskuteras. Hälsofrämjande 

åtgärder så som avslappning och rörelsepauser är viktigt i syfte att främja hälsan. Det bör 
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ligga i både arbetstagarens och arbetsgivarens intresse eftersom hälsosam personal har 

samband med ett lönsamt företag. Enligt Arbetsmiljöverket (2013) har hälsofrämjande 

investeringar visat sig ge kostnadsbesparingar och ökad produktivitet när insatser har satts in 

på ett tidigt stadium. Detta genom att både involvera ergonomer vid utveckling av 

produktionsmetoder och genom att skapa god arbetsmiljö. Mätningar har gjorts med hjälp av 

begreppen sjukfrånvaro och sjuknärvaro på arbetsplatsen vilket Arbetsmiljöverket (2013) 

menar kan diskuteras eftersom det kan vara så att sjuknärvaro kostar mer än sjukfrånvaro.  

 

Människor i arbetslivet möter ofta hög belastning, höga krav och tidsbrist där nedprioritering 

av återhämtning under arbetsdagen är vanlig (Känttä & Hassmen, 1998). Med tanke på att den 

psykiska ohälsan har ökat enligt Arbetsmiljöverket (2014) utmanar detta till att tänka på 

återhämtning under arbetsdagen. Funktionella strategier vila och sömn är enligt Känttä och 

Hassmen (1998) fundamentala för att främja hälsa, minska trötthet och att människor behåller 

engagemang. Med tanke på detta kan genomförande av avslappning och rörelse under 

arbetsdagen vara ett sätt att främja hälsan. Enligt Ekstedt och Fagerberg (2005) är en central 

betydelse för att bevara energi och ett långsiktigt engagemang att tidigt uppmärksamma 

tecken hos individen som indikerar på obalans. Exempel på detta kan vara sömnsvårigheter, 

olustkänslor inför dagen, glömska, koncentrationssvårigheter, irritation och olika fysiska 

symptom (ibid.). Det är därför viktigt att utrymme för vila, pauser och eftertanke finns 

inbyggt i arbetslivet och livet i övrigt. Hälsovägledare har bra kunskap vad gäller hälso-

främjande arbete på både individ, grupp och organisationsnivå. Hälsovägledare har också en 

viktig roll i samhället med tanke på att Arbetsmiljöverket (2014) menar att stress, psykiska 

påfrestningar och påfrestande arbetsställning är vanliga orsaker till sjukskrivning.  

Resultatet av den här studien visar att deltagarna upplevde avbrottet under arbetsdagen som 

hälsofrämjande, de fick en skön känsla i kroppen, avslappning, gemenskap, energipåfyllning 

och en möjlighet att rensa huvudet. Detta visar att det sociala, fysiska och psykiska 

välbefinnandet är viktigt för hälsan och det är därför av vikt att lägga fokus på detta i det 

praktiska hälsovägledararbetet. De positiva upplevelser av pauser med rörelse och avslappnad 

andning som framkommit visar att flera yrkesgrupper och framförallt hälsovägledare med 

specialkunskaper inom hälsopromotion kan bidra till hälsosammare personal.  
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Slutsatser 

Personer med stillasittande kontorsarbete upplever rörelsepauser som hälsofrämjande. 

Deltagarna beskrev att det är skönt med ett avbrott och att upplevelsen är givande för 

kroppen, sinnet och gemenskapen. Kroppen vaknar till liv, den känns mjukare och blod-

cirkulationen kommer igång. De upplevde också att koncentrationen blir bättre under 

arbetsdagen och att de kunde koppla av för en stund med lugnare andning och vara mentalt 

närvarande i kropp och själ. De långsamma rörelserna och att ha korta pauser tillsammans var 

uppskattade, de upplevde att det var roligt att göra aktiviteten i grupp och att det också 

motiverar till att röra på sig. Det finns ett behov av rörelsepaus för att få återhämtning under 

arbetsdagen och önskemål framkom att det borde vara ett naturligt inslag på arbetsplatsen. 

Eftersom interventionen endast utfördes under en vecka framkom det att deltagarna hade svårt 

att känna några större förändringar, men att det var skönt och välbehövligt för stunden. En 

längre intervention skulle behövas för att kunna ge djupare upplevelsebeskrivningar och för 

att ge fler möjligheten att delta. Resultatet visar att rörelsepaus och återhämtning är väsentligt 

för kropp och själ och är något som eftersträvas inom hälsopromotivt arbete. Rörelsepauser är 

bra för att förbättra kroppskännedom, mental närvaro och gemenskap vilket kan användas 

inom många olika yrkesgrupper och även för barn och äldre i samhället. Möjligheten för 

rörelsepaus inom hälsopromotivt arbete är många.  



 

Liz Thelin och Maria Olsson  32 

Referenser 

Alerby, E. & Kostenius, C. (2011). Dammed Taxi Cab’ how silent communication in 

questionnaires can be understood and used to give voice to children’s experiences. 

International Journal of Research & Method in Education, 34(2), 117-130. 

 

Allender, S., Hutchinson, L. & Foster, C. (2008). Life-change events and participation in 

physical activity: a systematic review. Health Promotion International, 23(2), 160-172. 

 

Angelöw, B. (2002). Friskare arbetsplatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health 

Promotion International, 11(1), 11-18. 

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Arbetsmiljöverket (2013). Systematiskt arbetsmiljöarbete. Syfte och inriktning, hinder och 

möjligheter i verksamhetsstyrningen. En analys av svenska fallstudier.  

 

Arbetsmiljöverket. (2014). Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:4, Arbetsorsakade besvär 2014.  

 

Arnetz, B. & Ekman, R. (2013). Stress, Gen, Individ, Samhälle,. Stockholm: Liber. 

 

Asztalos, M., De Bourdeaudhuij, I. & Cardon, G. (2010). The relationship between physical 

activity and mental health varies across activity intensity levels and dimensions of mental 

health among women and men. Public Health Nutrition, 13(8), 1207-1214. 

 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. 

Psychological Review, 84(2), 191-215.  

 

Bandura, A. (1986). The explanatory and predictive scope of self-efficacy theory. Journal of 

Social and Clinical Psychology, 4(3), 359-373. 

 

Bandura, A. (2004). Health promotion by social cognitive means. Health Education & 

Behavior, 31(2), 143-164. 

 

Birkler, J. (2012). Vetenskapsteori en grundbok. Stockholm: Liber. 

 

Boucsein, W. & Thum, M. (1997). Design of work/rest schedules for computer work based on 

psychophysiological recovery measures. International Journal of Industrial Ergonomics, 

20(1), 51-57. 

 

Brown, C. & Jones, A. (2010). Meditation experience predicts less negative appraisal of pain: 

Electrophysiological evidence for the involvement of anticipatory neural responses. Pain, 

150, 428–438. 

 



 

Liz Thelin och Maria Olsson  33 

Donovan, R., Doody, O. & Lyons, R. (2013). The effect of stress on health and its 

implications for nursing. British Journal of Nursing, 22(16), 969-970, 972-973. 

 

Ekblom-Bak, E. (2013). Långvarigt stillasittande; En hälsofara i tiden. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Ekblom-Bak, E., Ekblom, B. & Hellénius, M-L. (2010). Minskat stillasittande lika viktigt som 

ökad fysisk aktivitet. Läkartidningen, 107(9), 587-588. 

 

Ekstedt, M. & Fagerberg, I. (2005). Lived experiences of the time preceding burnout. Journal 

of Advanced Nursing, 49(1), 59-67.  

 

Elo, S. & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced 

Nursing, 62(1), 107-115. 

 

Elphinston, J. (2014). Total stabilitetsträning, för prestationsutveckling och skadeprevention. 

Stockholm: SISU Idrottsböcker. 

 

Esch, T., Duckstein, J., Wike, J., Stefano, G. & Braun, V. (2007). Mind/body techniques for 

physological and psychological stress reduction: Stress management via Tai Chi training - a 

pilot study. Medical Science Monitor, 13(11), 488-497. 

 

Faskunger, J. & Nylund, K. (2014). Motivation för motion. Hälsovägledning för ökad fysisk 

aktivitet. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 

 

Folkhälsomyndigheten. (2013). Definitioner: Hälsofrämjande fysisk aktivitet.  Från 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/fysisk-

aktivitet/definitioner/ 

 

Folkhälsomyndigheten. (2015). Rekommendationer, aktivitetsnivå och attityder: Svenska 

rekommendationer för vuxna. Från 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/far/rekommendationer/ 

 

Ghaye, T., Melander-Wikman, A., Kisare, M., Chambers, P., Bergmark, U., Kostenius, C. & 

Lillyman, S. (2008). Participatory and appreciative action and reflection (PAAR) – 

democratizing reflective practices. Reflective Practice, 9(4), 361-397. 

 

Ghiţiu Dragoş, C. (2014). Contributions Concerning the Application of the Means Specific to 

Qigong to Sedentary Adults. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 117, 512-516. 

 

Graeser, S. (2011). Salutogenic factors for mental health promotion in work settings and 

Organizations. International Review of Psychiatry, 23(6), 508–515. 

 

Grahn, P. & Stigsdotter, U. A. (2003). Landscape planning and stress. Urban Forestry & 

Urban Greening, 2(1), 1-18. 

 

Graneheim, UH. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 

105-112.  

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/fysisk-aktivitet/definitioner/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/fysisk-aktivitet/definitioner/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/far/rekommendationer/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/far/rekommendationer/


 

Liz Thelin och Maria Olsson  34 

Hallén, J. & Ronglan, L. T. (2011). Träningslära för idrotterna. Stockholm: SISU 

idrottsböcker. 

 

Hamilton, M. T., Hamilton, D. G. & Zderic, T. W. (2007). Role of low energy expenditure 

and sitting in obesity, metabolic syndrome, type 2 diabetes, and cardiovascular disease. 

Diabetes, 56(11), 2655-2667. 

 

Hannan, L. M., Monteilh, C. P., Gerr, F., Kleinbaum, D. G. & Marcus, M. (2005). Job strain 

and risk of musculoskeletal symptoms among a prospective cohort of occupational computer 

users. Scandinavian journal of work, environment & health, 31(5), 375–386. 

 

Healy, G. N., Dunstan, D. W., Salmon, J., Cerin, E., Shaw, J. E., Zimmet, P. Z. & Owen, N. 

(2008). Breaks in sedentary time: Beneficial associations with metabolic risk. Diabetes Care, 

31(4), 661-666. 

 

Henning, R. A., Jacques, P., Kissel, G. V., Sullivan, A. B., & Alteras-Webb, S. M. (1997). 

Frequent short rest breaks from computer work: effects on productivity and well-being at two 

field sites. Ergonomics, 40(1), 78-91. 

 

Henriksson, O. & Rasmusson, M. (2013). Fysiologi med relevant anatomi. Danmark: 

Studentlitteratur. 

  

Johansson, M., Hassmén, P. & Jouper, J. (2008). Acute Effects of Qigong Exercise on Mood 

and Anxiety. International Journal of Stress Management, 15(2), 199–207. 

 

Jonsdottir, I. H., Rödjer, L., Hadzibajramovic, E., Börjesson, M. & Ahlborg, G. (2010). A 

pro-spective study of leisure-time physical activity and mental health in Swedish health care 

workers and social insurance officers. Preventive Medicine, 51(5), 373-377. 

 

Kabat-Zinn, J. (2005). Vart du än går är du där - medveten närvaro i vardagen. Stockholm: 

Natur och Kultur. 

 

Kabat-Zinn, J. (2013). Full catastrophe living. Using the wisdom of your body and mind to 

face stress, pain and illness. USA: Bantam Books. 

 

Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. The 

Journal of Environmental Psychology, 15(3), 169-182. 

 

Kaspereen, D. (2012). Relaxation Intervention for Stress Reduction Among Teachers and 

Staff. International Journal of Stress Management, 19(3), 238–250. 

 

Kenttä, G. & Hassmen, P. (1998). Overtraining and recovery. A conceptual model. Sports 

Medicine, 26(1), 1-16. 

 

Kietrys, D. M., Galper, J. S. & Verno, V. (2007). Effects of at-work exercises on computer 

operators. Work, 28(1), 67-75. 

 

Klatt, M., Buckworth, J. & Malarkey, W. (2009). Effects of Low-Dose Mindfulness-Based 

Stress reduction (MBSR-id) on working adults. Health Education & Behavor, 36(3), 601-614. 

 



 

Liz Thelin och Maria Olsson  35 

Kostenius, C. (2008). Giving voice and space to children in health promotion. 

Luleå University of Technology, Department of Health Science, Division of Health and 

Rehabilitation. Doctoral Thesis, 18, 1402-1544. 

 

Kostenius, C. & Lindqvist, A-K. (2006). Hälsovägledning från ord tanke till handling. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor. (SFS 2003:460). Hämtad 29/4 2015 

från Sveriges Riksdag, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/ 

 

Lan, C., Chen, S. Y., Lai, J. S. & Wong, A. M. (2013). Tai Chi Chuan in Medicine and Health 

Promotion. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicin, ID 502131. 

 

Leon, C., Oh, H-J. & Rana, S. (2012). A Purposeful Dynamic Stretching Routine, Strategies. 

A Journal for Physical and Sport Educators, 25(5), 16-19. 

 

Lindqvist, A-K. (2015). Promoting Adolescents’ Physical Activity @ School. 

Licentiatavhandling, Luleå University of Technology, Department of Health Science, 

Division of Health and Rehabilitation. 

 

Lindqvist, A-K & Schenström, O. (2003). Ett liv i balans. SOL. 

 

Mannarini, T., Rochira, A. & Taló, C. (2012). How identification processes and inter- 

community relationships affekt sense of community. Journal of Community Psychology, 

40(8), 951–967. 

 

Miller, W. R. & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal. Att hjälpa människor till 

förändring. (3. uppl.) Stockholm: Natur och kultur. 

 

Naturvårdsverket (2006). Naturen som kraftkälla, om hur och varför naturen påverkar 

hälsan. Stockholm: Naturvårdsverket.  

 

Nutbeam, D. (1998). Evaluating health promotion - progress, problems and solutions. Health 

Promotion International, 13(1), 27-44. 

 

O’Dougherty, M., Hearst, M. O., Syed, M., Kurzer, M. S. & Schmitz, K. H. (2012). Life 

events, perceived stress and depressive symptoms in a physical activity intervention with 

young adult women. Mental Health and Physical Activity, 5(2), 148-154. 

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen; Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber. 

 

Owen, N,. Bauman, A. & Brown, W. (2009). Too much sitting: a novel and important 

predictor of chronic disease risk? British journal of sports medicine, 43(2), 81-83. 

 



 

Liz Thelin och Maria Olsson  36 

Parry, S., Straker, L., Gilson, N. D. & Smith, A. J. (2013). Participatory workplace 

interventions can reduce sedentary time for office workers: A randomised controlled trial. 

PLoS ON, 8(11), e78957. 

 

Plotnikoff, R. & Karunamuni, N. (2012). Reducing Sitting Time: The New Workplace Health 

Priority. Archives of Environmental & Occupational Health, 67(3), 125-127. 

 

Pooley, J., Cohen, L. & Pike, L. (2005). Can sense of community inform social capital? The 

Social Science Journal, 42(1), 71-79. 

 

Potik, D. & Schereiber, S. (2013). Carrying body and soul and embracing the one: Qigong 

group in a day care psychiatric department. Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 

8(2), 108-120. 

 

Proper, K. I., Singh, A. S., van Machelen, W. & Chinapaw, M. J. (2011). Sedentary Behaviors 

and Health Outcomes Among Adults: A Systematic Review of Prospective Studies. American 

Journal of Preventive Medicine, 40(2), 174-182. 

 

Ramsay, C. (2014). Stretchingens Anatomi. Göteborg: Tukan förlag. 

 

Rich, M. & Ginsburg, K. R. (1999). The reason and rhyme of qualitative research: why, when, 

and how to use qualitative methods in the study of adolescent health. Journal Of Adolescent 

Health, 25(6), 371-378. 

 

Sihawong, R., Janwantanakul, P. & Jiamjarasrangsi, W. (2014). A prospective, cluster- 

randomized controlled trial of exercise program to prevent low back pain in office workers. 

European spine journal, 23(4), 786-793. 

 

Sjögren, P., Fisher, R., Kallings, L., Svenson, U., Roos, G. & Hellénius, M-L. (2014). Stand 

up for health - avoiding sedentary behavior might lengthen your telomeres: secondary 

outcomes from a physical activity RCT in older people. British Journal of Sports Medicine, 

48(19), 1407 

 

Skoglund, L. & Jansson, E. (2007). Qigong reduces stress in computer operators. 

Complementary Therapies in Clinical Practice, 13(2), 78–84. 

 

Skoglund, L., Josephson, M., Wahlstedt, K., Lampa, E. & Norbäck, D. (2011). Qigong 

training and effects on stress, neck-shoulder pain and life quality in a computerised office 

environment. Complementary Therapies in Clinical Practice, 17(1), 54-57. 

 

Sonntag-Öström, E., Nordin, M,. Slunga Järvholm, L., Lundell, Y., Brännström, R. & 

Dolling, A. (2011). Can the boreal forest be used for rehabilitation and recovery from stress-

related exhaustion? A pilot study. Scandinavian Journal of Forest Research, 26(3), 245-256. 

 

Statens folkhälsoinstitut. (2012). Stillasittande och ohälsa: En litteratursammanställning. 

(Statens folkhälsoinstitut, nr R 2012:07). Östersund: Statens folkhälsoinstitut. 

 

Söderström, M. (2009). Vila: om den sköna konsten att varva ner. Stockholm: Bonnier. 

 

http://bjsm.bmj.com/content/early/2014/07/30/bjsports-2013-093342.abstract
http://bjsm.bmj.com/content/early/2014/07/30/bjsports-2013-093342.abstract
http://bjsm.bmj.com/content/early/2014/07/30/bjsports-2013-093342.abstract


 

Liz Thelin och Maria Olsson  37 

Tengland, P. (2008). Empowerment: A conceptual discussion. Health Care Analysis, 16(2), 

77-96. 

 

Tengland, P. (2012). Behavior Change or Empowerment: On the Ethics of Health-Promotion 

Strategies. Public Health Ethics, 5(2), 140-153.  

 

Thorp, A. A., Owen, N., Neuhaus, M. & Dunstan, D. W. (2011). Sedentary behaviors and 

subsequent health outcomes in adults: A systematic review of longitudinal studies, 1996–

2011. American Journal of Preventive Medicin, 41(2), 207-215. 

 

Toomingas, A. (2008). Långvarigt lågintensivt och stillasittande arbete. Toomingas, A., 

Mathiassen, S.E. & Wigaeus Tornqvist, E. (Red.), Arbetslivsfysiologi. (s. 191-240). Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Van Der Pals, M. (2014). Glädje i rörelse. Träning för kropp och sinne hela livet. Eslöv: 

Palmkrons Förlag. 

 

Witt, C., Becker, M., Bandelin, K., Soellner, R. & Willich, S. (2005). Qigong for 

schoolchildren: a pilot study. Journal of alternative and complementary medicine. 11(1),  

41-47. 

 

World Health Organisation. (1948). Official Records of the World Health Organization, no 2. 

Från http://www.who.int/about/definition/en/print.html 

 

World Health Organisation. (2015). Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. 

Från http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/ 

 

World Health Organisation. (2015). Global recommendations on physical activity for health: 

Recommended levels of physical activity for adults aged 18 - 64 years. Från 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/en/ 

 

Woxnerud, K. & Nunez, J. (2011). Träna Rörlighet. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 

 

Währborg, P. (2009). Stress och den nya ohälsan. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Åkerstedt, T. (2012). Återhämtning och sömn. Theorell, T. (Red.), Psykosocial miljö och 

stress. (s. 93-115). Lund: Studentlitteratur. 

 

Åsberg, M., Glise, K., Herlofson, J., Jacobsson, L., Krakau, I., Nygren Å., ... Vingård, E. 

(2003). Utmattningssyndrom: En kunskapsöversikt om stressrelaterad psykisk ohälsa. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

http://www.who.int/about/definition/en/print.html
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/en/


 

Liz Thelin och Maria Olsson  38 

Bilagor 

Bilaga 1: Förfrågan om medverkan i studie av rörelsepauser på arbetet  

Vi heter Maria Olsson och Liz Thelin och studerar på hälsovägledarprogrammet vid Luleå 

Tekniska Universitet. Som en del av vårt examensarbete på kandidatnivå i ämnet 

hälsopromotion kommer vi att utföra en studie på din arbetsplats. Detta brev är en inbjudan 

till dig att delta. Syftet är att undersöka upplevelser av rörelsepauser för personer med 

stillasittande arbete.  

 

Deltagandet i studien är valfritt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan.  

Det datamaterial som samlas in behandlas konfidentiellt och endast vi två och vår handledare 

har tillgång till det. Resultatet kommer att presenteras utan att identifiera deltagarna i ett 

examensarbete vid institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet och 

publiceras på webbplatsen (http://epubl.ltu.se). Då rapporter av detta slag är offentliga 

handlingar kommer den att bli tillgänglig för allmänheten. 

 

Du som vill delta kommer få utföra ett 10 minuters rörelseprogram dagligen på arbetstid 

under en vecka. Därefter ber vi dig som deltar att besvara ett öppet brev det vill säga en 

skriftlig reflektion om din upplevelse. Genom att du deltar i rörelseprogrammet godkänner du 

ditt deltagande i studien som beskrivs ovan.  

 

Har du frågor eller funderingar hör av dig till någon av oss. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Maria Olsson Liz Thelin Catrine Kostenius 

Hälsovägledarstudent Hälsovägledarstudent Handledarare 

marolv-2@student.ltu.se lizthe-1@student.ltu.se catrine.kostenius@ltu.se 

xxxx xxxx 0920-49 10 00 

 

http://epubl.ltu.se/
mailto:marolv-2@student.ltu.se
mailto:lizthe-1@student.ltu.se
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Bilaga 2: Information om praktiskt genomförande 

 

Hej, 

Du som deltar i studien “upplevelse av rörelsepauser på arbetet” kommer dagligen att få 

utföra ett 10 minuters rörelseprogram under en vecka på din arbetsplats. Programmet kommer 

att instrueras av hälsovägledarstudent, en av hälsovägledarstudenterna i studien.  

 

Du som deltar kommer också att skriva ett “öppet brev”, en reflektion av dina upplevelser av 

rörelsepauserna. Vi är inte ute efter att utvärdera vårt eget genomförande som ledare därför 

ber vi er att fokusera på upplevelsen av rörelsepauserna. För att säkerställa konfidentialitet, 

alltså att vi inte kan koppla ihop brev och person, kommer de brev ni skriver att skickas med 

post från xxxx, enhetschef till xxxx, hälsovägledarstudent, som är den andra 

hälsovägledarstudenten som ingår i studien. De öppna breven läggs sedan ihop med brev från 

en annan arbetsplats för att få en ökad förståelse för rörelsepauser generellt. Slutligen kommer 

breven att läsas och analyseras av båda studenterna och även handledaren kommer att ha 

tillgång till dem. 

 

För att säkerställa konfidentialitet: 

1. Lägg ditt skrivna öppna brev, utan namn, i det medskickade kuvertet. 

2. Förslut kuvertet och lämna till xxxx, enhetschef för vidare befordran till  

xxxx, hälsovägledarstudent 

  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Maria Olsson  Liz Thelin  Catrine Kostenius 

Hälsovägledarstudent  Hälsovägledarstudent  Handledare 

marolv-2@student.ltu.se  lizthe-1@student.ltu.se  catrine.kostenius@ltu.se 

xxxx xxxx 0920-49 10 00 

 

 

mailto:marolv-2@student.ltu.se
mailto:lizthe1@student.ltu.se
mailto:catrine.kostenius@ltu.se
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Bilaga 3: Öppet brev - Upplevelser av rörelsepauser på arbetet 

 

Bakgrundsinformation. Uppge inte ditt namn, fyll endast i uppgifterna nedan. 

 

 Kvinna  

 Man  

Födelseår:_______________________ 

 

Hur ofta har du utfört rörelsepaus under veckan? 

 

 Varje dag 

 3-4 gånger under veckan 

 1-2 gånger under veckan 

 

Den här studien handlar om Dina upplevelser så det finns inget rätt eller fel svar. 

 

Nu ska jag berätta om mina upplevelser av rörlighetspauser på arbetet…... 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

För att säkerställa konfidentialiteten lägger du ditt öppna brev i det medskickade kuvertet. 

Förslut kuvertet och lämna till xxxx, enhetschef för vidare befordran till xxxx, 

hälsovägledarstudent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan fortsätta din berättelse på baksidan om du behöver mer utrymme… 
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Bilaga 4: Rörelseprogram  

av Maria Olsson och Liz Thelin 

 

Stå med fötterna i höftbredd, lätt böjd i knäna. Rulla bak axlarna. Sträck på dig - tänk att en 

tråd drar dig uppåt.  

Ta några djupa andetag i din egen takt. Andas in-magen fylls, andas ut-magen dras in. 

 

1. “Andas”. Stora cirkelrörelser ut i sidorna, handflatorna mot taket, armar upp-andas in, 

händer möts, armar ner framför kropp-andas ut, böj samtidigt lätt i knäna. Upprepa 5-6 

gånger. 

 

2. “Öppna energigrindarna”. Stå höftbrett, armarna rakt fram i brösthöjd, handflator mot 

varandra. För ut armarna-andas in, öppna upp bröstkorgen. Armar tillbaka in mot 

mitten-andas ut och knäna böjs lätt. Upprepa 5-6 gånger. 

 

3. “Himmel och jord”. Stå höftbrett, händerna under naveln med handflatan upp och 

fingrar mot varandra. Händer upp till brösthöjd-andas in, ena handflatan fortsätter upp, 

den andra ner, sträck och upp på tå om vill (för balans), ner med häl och ner med 

översta handen-ut i sidan-titta på hand-andas ut. Upprepa 6 gånger. 

 

4. “Tryck från skuldrorna”. Stå höftbrett med händerna i brösthöjd, handflatorna framåt. 

Kliv fram med höger ben, för fram höger arm-andas in, lätt vridning med 

överkroppen. För tillbaka höger arm-andas ut och fram med vänster arm, släpp upp 

tårna på höger fot, överkroppen vrids lätt åt andra hållet. Vrid fram och tillbaka 6 

gånger och växla sedan till vänster ben. 

 

5. ”Balansera”. Stå höftbrett. Lyft upp ena benet i 90 grader, samt båda armarna rakt 

fram-andas in, häng med händerna, stanna till. För ner benet och bakåt för en kort 

töjning i vaden, armar följer med-andas ut. Växla ben. Upprepa 6 gånger.  

 

6. “Sträcka kropp och fäll i höft”. Stå höftbrett. Ena handen ligger i den andra handen 

(handflator upp), för upp händerna med en vridning över huvudet (handflatorna upp)-

andas in och upp på tå. Ner med hälarna. Fäll, i höften, framåt med raka armar-andas 

ut. Handflatorna mot golvet, vrid upp huvudet, titta framåt-andas in. Andas ut och kom 

upp. Armarna rakt upp, böj överkroppen lätt bakåt. Börja om. Upprepa 5-6 gånger.  

 

7. “Andas”. Stå höftbrett, andas in och för upp händerna framför kroppen till pannan, 

handflatorna mot taket. Slå ner armarna framför kropp-andas ut hårt. Upprepa 5-6 

gånger.  

 

Rulla bak axlarna. Sträck på dig - stolt hållning. 

Ta några djupa andetag i din egen takt. Andas in-magen fylls, andas ut-magen dras in. 

 

Andas in vilja och styrka, andas ut … 

TACK! 

 


