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Sammanfattning  

Syfte  

Föreliggande studie syftar till att undersöka om kunskap om fysisk aktivitet och hälsa kan 

bidra till en ökad fysisk aktivitetsnivå och medvetenhet om eget rörelsemönster hos individer 

på en stillasittande arbetsplats.  

 

Metod  

En kvantitativ studie har genomförts på en arbetsplats med stillasittande arbete. 

Interventionen har bestått av workshops om hälsa och fysisk aktivitet. Studiedeltagarna 

slumpades till en interventionsgrupp som fick workshops och till en kontrollgrupp som fick 

tillgång till workshop-materialet efter studieperioden. Tjugo deltagare deltog i studien, tio i 

respektive grupp. Fysisk aktivitetsnivå mättes med stegräknare och en enkät med extrafrågor 

om fysisk aktivitet från GIH:s hälsoenkät. En utvärderingsenkät användes för att mäta 

upplevd medvetenhet kring rörelsemönster i interventionsgruppen.  

 

Resultat  

Interventionsgruppens medelvärde i antal steg ökade med 759 steg från baslinjemätningen till 

vecka fyra. Kontrollgruppens medelvärde i antal steg minskade med 455 steg från 

baslinjemätningen jämfört med vecka fyra. Resultaten visade att skillnaden mellan 

baslinjemätningen och sista veckan inte var signifikant varken i kontroll- eller 

interventionsgruppen. I utvärderingsenkäten svarade 90 % av deltagarna i 

interventionsgruppen att de blivit mer medvetna om eget rörelsemönster under interventionen 

och 70 % i interventionsgruppen svarade att de hade förändrat sitt rörelsemönster under 

interventionen.  

 

Slutsats  

Författarna anser att interventionen delvis uppfyllde sitt syfte och skulle kunna användas på 

arbetsplatser för att öka fysisk aktivitet hos de anställda. Studien visar på att förmedling av 

kunskap kan vara ett alternativt tillvägagångssätt för öka medvetenheten om sitt stillasittande 

beteende och rörelsemönster och därmed lättare kan förändra sina vanor utifrån sin egen 

livssituation. Interventioner på arbetsplatser kan spela en betydelsefull roll i det framtida 

hälsofrämjande arbetet.  
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1 Inledning  

Sverige har en nationell folkhälsopolitik som innefattar elva folkhälsomål. Målen syftar till att 

ge alla lika förutsättningar till en god hälsa och är framtagna utifrån de bestämningsfaktorer 

som har störst påverkan på folkhälsan. (Prop. 2002/03:35) 

 

Ett av folkhälsomålen är fysisk aktivitet. Målsättningen är att samhället ska vara utformat för 

att skapa förutsättningar för en god hälsa och fysisk aktivitet i vardagen genom ett antal olika 

insatser. Två av insatserna för att nå målet är mer fysisk aktivitet i anslutning till arbetsplatsen 

samt mer fysisk aktivitet under fritiden, de två insatserna relaterar till föreliggande studie. 

(ibid)  

 

I föreliggande studie definieras fysisk aktivitet utifrån definitionen som anges i FYSS: 

“Fysisk aktivitet är ett komplext beteende och definieras, rent fysiologiskt, som all 

kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver viloförbrukningen.” (2017, s.21) 

 

Rekommendationer har tagits fram som riktmärken för hur fysiskt aktiv individen bör sträva 

efter att vara. I dagsläget är rekommendationerna för fysisk aktivitet 150 minuter i veckan i 

måttlig intensitet eller 75 minuter i hög intensitet. Rekommendationerna gäller för vuxna från 

18 år och uppåt. Aktiviteten bör utföras under minst tre av veckans dagar. (ibid) 

 

Den nationella folkhälsoenkäten, som är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor 

och livsvillkor, visade år 2016 att cirka 45 procent av den svenska befolkningen inte når upp 

till rekommendationerna. Resultaten visar även att 20 procent av befolkningen sitter stilla mer 

än tio timmar av sin vakna tid. (Folkhälsomyndigheten 2016-11-17)  

 

Ekblom Bak definierar stillasittande som ”all vaken aktivitet i liggande eller sittande position, 

som innebär muskulär inaktivitet i de större muskelgrupperna i kroppen.” (2013, s. 12) Fysisk 

inaktivitet innebär avsaknad av eller endast litet inslag av kroppsrörelse, vilket ger låg 

energiförbrukningen och är densamma som vid vila (FYSS 2017, s.22).  

 

Stillasittandet har ökat i samhället och har idag blivit en del av vardagen. I genomsnitt 

beräknas den svenska befolkningen sitta stilla 55-60 procent av den vakna tiden. (Ekblom Bak 

2013, s.14) Stillasittande förekommer på arbetsplatsen, på fritiden, i hemmet och vid 
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transporter. Inom arbetslivet har teknologins utveckling bidragit till att många av de tidigare 

fysiskt krävande arbetsuppgifterna ersatts av maskiner. Det har i sin tur lett till att de anställda 

spenderar en stor del av sin arbetsdag i fysisk inaktivitet.  

 

Oberoende av övrig fysisk aktivitet ökar risken att drabbas av ett flertal folksjukdomar, som 

hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, cancer och diabetes, vid en stillasittande livsstil (Ekblom 

Bak, Ekblom & Hellénius, 2010, s.587). Långvarigt stillasittande kan inte kompenseras av 

mer fysisk aktivitet. En individ kan uppnå rekommendationerna för fysisk aktivitet men ändå 

spendera långa sammanhängande perioder av dagen i stillasittande, en s.k. aktiv soffpotatis. 

(Ekblom Bak 2013, s.41)  

 

En studie av Healy et al. (2011, s. 590 ff, 596 f.), visar att längre tid i stillasittande var 

signifikant relaterat till högre midjemått, högre nivåer av inflammationsmarkörer CRP, lägre 

HDL samt försämrad glukostolerans. Vidare visade studien på att flera små avbrott för att 

avbryta den muskulära inaktiviteten minskade risken för de ovan nämnda effekterna. Det 

långvariga stillasittandet i sig är med andra ord en riskfaktor för ohälsa och genererar en ökad 

risk att insjukna i de stora folksjukdomarna.  

 

Att bryta det långvariga stillasittandet och den muskulära inaktiviteten är därmed av stor 

betydelse för en god hälsa. De flesta är nog medvetna om att fysisk aktivitet har positiva 

effekter på kroppen. Däremot är det troligt att betydligt färre är medvetna om, eller har 

tillräckligt med kunskap om de negativa effekterna som en stillasittande livsstil innebär.  

  

Individer med yrken som kräver långa sammanhängande perioder i stillasittande är en utsatt 

målgrupp. Om de individerna även spenderar sin fritid i fysisk inaktivitet kommer deras 

dagliga fysiska aktivitet vara minimal och de kan vara i riskzonen för sjukdom och ohälsa. 

Författarna i föreliggande studie finner det därför viktigt att rikta sig till denna målgrupp, 

alltså individer på en stillasittande arbetsplats. För att lyckas med en förändring tror 

författarna att det är viktigt att individen blir medveten om sitt egna rörelsemönster1 och hittar 

egna lösningar för att minska sitt stillasittande och öka sin fysiska aktivitet i vardagen.

                                                           
1 Rörelsemönster i föreliggande studie innefattar både fysisk aktivitet och stillasittande mönster. 



3 
 

2 Interventionsstudier 

I följande avsnitt redogörs ett antal studier som syftade till att minska stillasittandet och öka 

den fysiska aktiviteten genom interventioner på arbetsplatser. Studierna som användes i 

litteraturöversikten hade stegräknare som mätmetod för att mäta fysisk aktivitet, vilket är 

vanligt förekommande i interventionsstudier inom området.  

 

I en metaanalys undersöktes effekten av stegräknare som en motiverande faktor. Trettiotvå 

studier användes vid granskningen. Resultatet visade att användning av stegräknare gav en 

måttlig och positiv effekt på ökad fysisk aktivitet i interventioner. (Kang et al. 2009, s. 648 

ff.)   

 

I en litteraturgranskning av Freak-Poli et al. (2013) granskades ett flertal studier där 

interventioner hade gjorts på arbetsplatser för att öka den fysiska aktiviteten hos de anställda.   

I litteraturgranskningen lades extra fokus på fyra studier. Interventionernas längd varade 

mellan tre till sex månader.  

En av studierna som Freak-Poli et al. granskade visade ett signifikant resultat medan de 

resterande inte visade några signifikanta resultat på ökad fysisk aktivitet av ett 

interventionsupplägg med stegräknare. I tre av de studier som inkluderades i 

litteraturgranskning mättes inte bara fysisk aktivitet utan även hur olika hälsoutfall (som 

exempelvis BMI, vikt, blodtryck och midjemått) påverkades av ett interventionsprogram. 

Studierna visade på ett förbättrat hälsotillstånd men majoriteten av resultaten var inte 

signifikanta.  

 

Freak-Poli et al. påpekade svårigheterna med att utvärdera om interventionerna ökade den 

fysiska aktiviteten eftersom att kvaliteten i studierna ansågs vara bristfälliga. Författarna 

kunde heller inte jämföra studierna med varandra eftersom interventionerna innehöll olika 

faktorer som kan ha påverkat deltagarna (exempelvis målsättning, steg-dagbok och olika 

belöningar för att höja motivationen hos deltagarna). Det bidrog till att det var svårt att avgöra 

vilka faktorer som påverkade och hur mycket de påverkade antalet steg som individerna 

uppnådde. Freak- Poli et al. skriver att ytterligare forskning behövs för att stärka den 

nuvarande kunskapen och effekten av hälsoprogram på arbetsplatser. (Freak-Poli et al. 2013, 

s. 2, 7 f, 25)  
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I en interventionsstudie av Lin et al. (2017, s.327 ff, 333 f) undersöktes korttidseffekterna av 

ett interventions- upplägg som pågick under tolv veckor. Interventionen fick namnet “sit less, 

move more”. Nittionio deltagare från två olika arbetsplatser deltog i interventionen och 

delades upp i en interventionsgrupp respektive en kontrollgrupp. Interventionsgruppen fick 

bland annat månadsbrev, utmaningar med stegräknare och motivationsverktyg. 

Kontrollgruppen blev endast tilldelade månadsbrev.  

 

Efter tolv veckor granskades deltagarnas vikt, midjemått, blodtryck, stegmängden och total 

fysisk aktivitet. I båda grupperna hade deltagarna minskat i vikt, dock visade 

interventionsgruppen ett bättre resultat vid mätning av vikt, blodtryck och midjemått, jämfört 

med kontrollgruppen. Resultatet från studien var signifikant och visade på att konceptet ”sit 

less, move more” ökade deltagarnas hälsa och produktiviteten på arbetsplatsen.  

 

Chan et al (2004, s.1215 ff, 1201 f.) utförde ett interventionsprogram kallat FSP under tolv 

veckor på 177 medarbetare från fem olika arbetsplatser med stillasittande arbete. Studien 

syftade till att undersöka fysisk aktivitet och dess påverkan på olika kroppsmått som 

midjemått och BMI. 

På varje arbetsplats fanns en facilitator som var sjuksköterska, denne hade gruppsamtal med 

deltagarna under de fyra första veckorna. Deltagarna fick tillsammans med facilitatorn sätta 

upp personliga mål och veckovis reflektera över sin egen utveckling kring fysisk aktivitet. 

Deltagarna fick även sex timmars träning under interventionsperioden. 

Resultaten från de 106 deltagare som genomförde programmet visade en signifikant ökning i 

antal steg vid baslinjemätningen till vecka tolv, ökningen i antal steg var 3451. 

 

I en annan studie av Duckhee et al. (2015, s.259 ff) utfördes en intervention under åtta veckor 

för anställda med stillasittande kontorsarbete. Sjuttio personer i åldern 30-55 år deltog i 

studien varav trettionio fullföljde hela programmet. Deltagarna i studien fick inte vara aktiva i 

ett annat hälsoprogram, inte ha någon sjukdom som hindrade dem från att gå och de fick inte 

träna mer än tre gånger i veckan. Interventionen kallades “3000 more steps”. Duckhee et al. 

ville undersöka om det blev någon skillnad i kroppssammansättning och fysisk aktivitet 

mellan de som fullföljde programmet under åtta veckor jämfört med de som inte fullföljde. 

 

Innan interventionens start blev deltagarna tilldelade stegräknare och skulle notera sina steg 

under minst tre dagar. I början av interventionen fick deltagarna en 30 minuters föreläsning 
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om fördelarna med fysisk aktivitet samt en personlig konsultation om 

kroppssammansättningen från en sjuksköterska. Deltagarna satte upp ett personligt mål för 

antal steg som de skulle gå per dag. Målet baserades på genomsnittet av de antalet steg de 

gick vid baslinjemätningen. Målsättningen skulle generellt sett vara 3000 steg mer än vid 

baslinjemätningen. Deltagarna påmindes även om deras personliga målsättning varje vecka. 

Resultatet från studien visade att den genomsnittliga ökningen efter de åtta veckorna var 3429 

steg/per dag, vilket var en signifikant ökning (p= 0,001) jämfört med basnivån.  

 

I den forskning som studerades i litteraturöversikten finns det mycket data som visar på att 

interventioner med stegräknare som mätmetod ökar den fysiska aktiviteten bland deltagarna. 

 

Vid litteraturöversikten fann författarna inga interventionsstudier som undersökte om kunskap 

om fysisk aktivitet och hälsa kan bidra till en ökad fysisk aktivitetsnivå och medvetenhet om 

eget rörelsemönster. Studierna i litteraturöversikten använde flera metoder för att få individer 

att öka sin fysiska aktivitet, exempelvis genom individuell målsättning och rådgivning. En del 

av studierna avsedda även att mäta olika hälsoutfall av ett interventionsprogram, som BMI 

och midjemått. Efter litteraturöversikten anser författarna av föreliggande studie att det finns 

en kunskapslucka i forskningen i att enbart mäta hur ökad kunskap och medvetenhet om hälsa 

hos deltagarna kan öka den fysiska aktivitetsnivån.  

 

3 Syfte  

• Föreliggande studie syftar till att undersöka om kunskap om fysisk aktivitet och hälsa 

kan bidra till en ökad fysisk aktivitetsnivå och medvetenhet om eget rörelsemönster 

hos individer på en stillasittande arbetsplats. 

 

4 Metod  

I kommande avsnitt redovisas val av metod, tillvägagångssätt, interventionens upplägg samt 

studiens validitet och reliabilitet.  

 

4.1 Metodval 

I föreliggande studie användes en kvantitativ metod. Valet av ansats grundade sig i studiens 

syfte. Kvantitativa metoder har som utgångspunkt att det som studeras ska vara mätbart. Det 



6 
 

som karaktäriserar kvantitativa undersökningar är att numeriska relationer mellan mätbara 

egenskaper studeras (Hassmén & Hassmén 2008, s. 85). En kvantitativ forskningsansats syftar 

till att “finna mer ytlig information om en större grupp av individer, händelser, situationer 

eller liknande, att undersöka något på bredden” (ibid).  

 

Kvantitativa metoder utmärks av formalisering och standardisering. Utformningen av 

insamling av informationen bör vara likadan för samtliga deltagare i undersökningen; 

mätningarna ska förekomma under förhållanden som är så identiska som möjligt (ibid, s. 92). 

Stegräknare användes som mätmetod för insamling av data i föreliggande studie, vilket är en 

validerad metod för mätning av fysisk aktivitet (Tudor-Locke et al. 2002, s. 807).  

 

En enkät med extrafrågor om fysisk aktivitet utifrån GIH:s hälsoenkät (se bilaga 4) användes 

för att få reda på deltagarnas uppskattade fysiska aktivitetsnivå före och efter interventionen. 

Författarna konstruerade även en egen enkät (se bilaga 5) för att utvärdera deltagarnas 

upplevda medvetenhet om eget rörelsemönster efter interventionen. 

 

4.2 Deltagare och tillvägagångssätt  

Intervention genomfördes under fem veckor, från mitten av februari till mitten av mars 2018. 

Interventionen bestod av workshops med information om fysisk aktivitet och hälsa. 

 

För att hitta deltagare kontaktades ett flertal företag och arbetsplatser med stillasittande arbete. 

En avdelning inom Stockholms stadsdelsförvaltning visade intresse för att delta i studien. 

Totalt 20 medarbetare från avdelningen deltog, 18 kvinnor och 2 män mellan åldrarna 31-64. 

Deltagarna slumpades till en interventionsgrupp respektive en kontrollgrupp, tio deltagare i 

respektive grupp. Interventionsgruppen bestod av nio kvinnor och en man med en ålder 

mellan 37-64. I kontrollgruppen var det nio kvinnor och en man i åldrarna 31-64. Studien 

jämförde inte specifika egenskaper hos studiedeltagarna som exempelvis ålder eller kön. 

 

Inför projektets start skickades ett mejl (se bilaga 2 & 3) ut till samtliga deltagarna. Mejlet 

innehöll information angående interventionen och instruktioner av användandet av 

stegräknaren. Ett specifikt mejl till intervention- respektive kontrollgrupp skickades ut. 

Deltagarna fick varsitt Excel-dokument, så kallad steg-dagbok, där de fick fylla i antalet steg 

de gick per dag. Samma dokument gavs ut i pappersform. Vid första workshopen delades en 
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del av GIH:s hälsoenkät ut till båda grupperna, samma enkät fylldes i efter interventionen. 

Utvärderingsenkäten fylldes i av interventionsgruppen vid det sista workshop-tillfället.  

 

Interventionen pågick under fem veckor, varav den första veckan utgjorde baslinjemätningen. 

Deltagarna rapporterade antalet steg de gick dagligen under veckan och dokumenterade 

resultaten i steg-dagboken. Varje måndag skickade deltagarna sina värden från föregående 

vecka till författarna. Kontrollgruppen fick inga workshops under interventionen utan bar 

endast stegräknaren och rapporterade in sina steg. Under baslinjemätningen gavs inga 

workshops till interventionsgruppen, utan denna vecka avsåg endast att få en bild över 

deltagarnas genomsnittliga stegmängd under för dem en vanlig vecka. Baslinjemätningen 

följdes av fyra veckors intervention.  

 

Deltagarna bar samma modell av stegräknare för att undvika systematiska fel. För 

rapportering av aktiviteter som inte räknade steg (exempelvis cykling och simning) fanns det 

två separata fält i steg-dagboken; typ av aktivitet som inte räknar steg samt utförd aktivitet 

mätt i minuter. Efter interventionen fick kontrollgruppen en föreläsning på deltagarnas 

arbetsplats som sammanfattade det workshops-innehåll som interventionsgruppen fått. I 

denna ingick information och reflektion, både enskilt samt i mindre grupper. 

 

4.3 Workshop  

4.3.1 Upplägg 

Under interventionen utfördes totalt åtta workshops på deltagarnas arbetsplats. Rummet där 

interventionen utfördes var ett mindre konferensrum som hade tillgång till en 

projektoranordning. Bord och stolar formades i en fyrkant för att alla deltagarna skulle ha 

möjlighet att se och kunna diskutera med varandra. Workshopsen genomfördes två gånger i 

veckan och varade 30 minuter per tillfälle. Sex till tio deltagare närvarade vid varje workshop. 

Information skickades ut via mejl till de som inte kunde närvara.  

 

Workshopsen delades upp i fem olika teman som utgick från studiens syfte: stillasittande, 

vardagsmotion, fysisk aktivitet, motivation och effekter av fysisk aktivitet på psykisk hälsa. 

Workshop 1-6 utgick från något av de fem olika temana och workshop 7-8 innehöll en 

sammanfattning utifrån tidigare workshops. Innehållet i workshopen baserades på författarnas 

kunskap som införskaffats under deras hälsopedagogutbildning samt information från böcker, 



8 
 

forskning och föreläsningsmaterial från Gymnastik- och idrottshöhskolan. Under det sista 

tillfället fick deltagarna fylla i enkäten med extra frågor om fysisk aktivitet från GIH:s 

hälsenkät och en utvärderingsenkät angående upplevd medvetenhet samt upplevelse av 

interventionen.  

 

Varje workshop framfördes via en Powerpoint, med bilder och text. Till varje tema 

utformades ett sammanfattande informationsblad (se bilaga 6), som skickades ut via mejl till 

studiedeltagarna efter utförd workshop. Under varje workshop fick studiedeltagarna utöver 

informationen från Powerpointpresentationen ägna sig åt reflektionsuppgifter. De fick utifrån 

tilldelade frågeställningar reflektera själva, med bordsgrannen och därefter diskutera i 

helgrupp. Varje tillfälle avslutades med en rörelseaktivitet i olika typer av former.  

 

4.3.2 Innehåll 

Stillasittande, workshop 1 & 2: innehöll information om vad stillasittande beteende innebär 

och de negativa följderna som långvarigt stillasittande har på kroppen. Stillasittande 

beteenden har ökat, bilåkande, tv- tittande och skrivbordsjobb är idag vanliga inslag i det 

moderna samhället. (Statens folkhälsoinstitut 2012) Under första workshopen reflekterade 

studiedeltagarna över hur mycket de sitter stilla under arbetet, vid transport, på fritiden och i 

hemmet. I den andra workshopen riktades fokus på stillasittande under arbetsdagen. 

Studiedeltagarna fick reflektera över hur de med olika metoder kan minska stillasittandet 

under arbetet. 

 

Vardagsmotion, workshop 3: innehöll information om vardagsmotion, rekommendationer om 

stegmängd per dag, vilka sjukdomar en inaktiv livsstil kan medföra och tips på hur deltagarna 

kunde få in mer rörelse i sin vardag. Deltagarna fick fundera över definitionen och hur de 

kunde få in mer vardagsmotion vid transport, på sin fritid och i hemmet.   

 

Fysisk aktivitet, workshop 4: innehöll information om fördelarna med en aktiv livsstil, 

inklusive hälsovinster som tillkommer och betydelsen av rörelse för en längre livslängd och 

fler antal friska levnadsår. Här upplystes deltagarna om rekommendationerna för fysisk 

aktivitet som är framtagna för vuxna. Deltagarna diskuterade hur pass aktiva de var i 

dagsläget, vad de upplevde för hinder, vilka resurser de ansågs sig ha, alternativt vilka 

resurser de ansåg sig behöva för att uppnå rekommendationerna för fysisk aktivitet.  
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Motivation, workshop 5: innehöll information kring motivation och fokuserade på vad som 

motiverade deltagarna till att öka och bibehålla fysisk aktivitet i vardagen, både utifrån fysisk 

aktivitet i låg intensitet samt i medel-/hög intensitet. Här framfördes betydelsen av att utgå 

från sig själv för att hitta sin inre motivation. Förslag på hur motivationen kan bibehållas gavs 

till deltagarna. Några av förslagen var att sätta mål, utgå från aktiviteter som de tyckte var 

roliga samt att ta hjälp av en person i sin närhet. Studiedeltagarna fick fundera över kort- och 

långsiktiga mål de själva kunde sätta upp för att uppnå en mer aktiv livsstil.  

 

Effekter av fysisk aktivitet på psykisk hälsa, workshop 6: innehöll information om relationen 

mellan psykisk ohälsa och det ökade antalet sjukskrivningar. Fokus under workshopen riktade 

sig mot stress, som är en bidragande faktor till psykisk och somatisk ohälsa (FYSS 2017, 

s.164 f.). Deltagarna informerades om vad en långvarig stressbelastning har för effekt på 

kroppen och hur fysisk aktivitet kan fungera för att motverka och lindra psykiska besvär. 

Deltagarna reflekterade över när de upplever sig stressade. Under workshopen 

uppmärksammades betydelsen av återhämtning som en del i att förebygga och att lättare 

kunna hantera stress. Utifrån det fick deltagarna utifrån sig själva diskutera kring hur de 

återhämtade sig och om de upplevde att de hade tid för återhämtning i sin vardag.  

 

Sammanfattning, workshop 7: innehöll en sammanfattning om all information som nämnts 

under tidigare workshops. Deltagarna fick diskutera vad de tog med sig från workshopen och 

hur de kunde bibehålla de förändringar de gjort under interventionen på lång sikt.  

 

Avslutning, workshop 8: vid sista tillfället delades två enkäter ut, som deltagarna fyllde i på 

plats.  

 

Rörelseaktiviteterna: varje workshop avslutades med en “rörelsepaus” som innehöll olika 

typer av rörelseövningar, styrkeövningar och pulshöjande övningar. Under den sjätte 

workshopen “effekter av fysisk aktivitet på psykisk hälsa” utfördes en avslappningsövning 

med fokus på andning och att komma ner i varv.  

 

4.4 Analys av data 

Icke-parametriska tester användes vid analys av datamaterialet. Icke-parametriska tester 

används ofta när kriterierna för att använda ett parametriskt test inte är uppfyllda, som till 
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exempel när datamaterialen inte är normalfördelade eller vid ett litet urval. (Pallant 2016, 

s.214) Testerna som utfördes var Mann-Whitney U och Wilcoxon. Mann-Whitney U 

användes för att undersöka om det förelåg en skillnad mellan kontrollgruppen och 

interventionsgruppen vid samma tillfälle. Wilcoxon användes för att undersöka om det förelåg 

en skillnad inom samma grupp vid olika tillfällen. (ibid, ss. 230-236) Den valda 

signifikansnivån var 0,05.  

 

Under interventionen förekom det sjukdomsfall vilket togs hänsyn till vid analys av data. Vid 

sjukdom under en hel vecka uteslöts deltagarens värden och räknades inte in i resultatet för 

avsedd vecka, eftersom att en sjukdomsvecka ledde till ett missvisande medelvärde i antalet 

inrapporterade steg. För deltagare som var sjuka ett visst antal dagar under en vecka räknades 

ett medelvärde ut som ersatte värdena för just dessa dagar. Medelvärdet baserades på antalet 

steg deltagaren gått resterande dagar under den specifika veckan.  

 

I interventionsgruppen förekom två interna bortfall på grund av sjukdom under 

interventionsperioden. De totala antalet sjukdagar i interventionsgruppen var elva dagar, 

varav en var frånvarande under en hel vecka.  

I kontrollgruppen förekom tre interna bortfall på grund av sjukdom under 

interventionsperioden. Det totala antalet sjukdagar i kontrollgruppen var tio dagar, varav en 

var frånvarande under en hel vecka.   

 

4.5 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, pålitlighet och upprepbarhet, som syftar till 

noggrannheten och säkerheten i en mätning (Hassmén & Hassmén 2008, s. 124). För att öka 

tillförlitligheten i denna studie använde studiedeltagarna samma modell av stegräknare och 

tydliga instruktioner gavs vart stegräknaren skulle placeras på kroppen för att minska risken 

för avvikelser.  

 

Hassmén och Hassmén menar att “även deltagarna utgör ett hot mot reliabiliteten, samtidigt 

som de naturligtvis är en ofrånkomlig förutsättning för resultaten” (ibid, s. 131). 

Självrapporteringen av stegmängden kan vara en faktor som påverkat reliabiliteteten i 

studien.  Deltagarna kan ha rapporterat in felaktiga värden av olika anledningar som därmed 

påverkat resultatets tillförlitlighet. Föreliggande studie skyddade sig mot denna faktor genom 
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att ha en interventionsgrupp och kontrollgrupp samt att urvalet slumpades in i respektive 

grupp.   

 

Validitet inom kvantitativ forskning handlar om mätningen fångat de fenomen som är av 

intresse att studera och dra slutsatser från (Hassmén & Hassmén 2008, s. 137). Mätmetoden 

som användes i studien är en validerad metod för mätning av en individs rörelsemönster 

(Tudor-Locke et al. 2002, s. 807).  

 

Resultaten i kvantitativ forskning grundar sig i att urvalet består av ett stort antal individer 

(Olsson & Sörensen, s. 18.) Den interna validiteten kan ha påverkats av att urvalet omfattade 

relativt få deltagare för en kvantitativ forskningsansats.  

 

4.6 Etiska aspekter 

Deltagarna deltog frivilligt i föreliggande studie och varje deltagare hade ett specifikt ID-

nummer. 

 

Deltagarna slumpades till en kontrollgrupp respektive en interventionsgrupp. Det kan 

diskuteras om det är etiskt rätt att inte ge kontrollgruppen tillgång till samma material som 

interventionsgruppen. Kontrollgruppen gavs därför en sammanfattande föreläsning av den 

information som interventionsgruppen fått under interventionen.  

 

5 Resultat 

I kommande avsnitt presenteras relevant data utifrån studiens syfte. Interventionens effekt 

utvärderades genom analyser av deltagarnas fysiska aktivitetsnivå, mätt med stegräknare och 

genom två utvalda frågor från utvärderingsenkäten. Utifrån enkäten med extrafrågor om 

fysisk aktivitet från GIH:s hälsoenkät togs en fråga med, som utvärderar tid i stillasittande.  

 

5.1 Analys av stegdata 

Interventionsgruppens medelvärde vid baslinjemätningen var 8979 steg och 9738 steg vid 

sista veckan. Interventionsgruppens medelvärde ökade med 759 steg från baslinjemätningen 

till vecka fem. Ett Wilcoxon W test genomfördes för att undersöka om skillnaden var 

signifikant, vilket gav ett Z-värde på 1,17 och ett p-värde på 0,24.  
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Kontrollgruppens medelvärde vid baslinjemätningen var 9277 steg och 8822 steg vid femte 

veckan. Kontrollgruppens medelvärde minskade med 455 steg från baslinjemätningen jämfört 

med vecka fem. Ett Wilcoxon W test utfördes och resultaten gav ett Z-värde på 0,06 och ett 

på p-värde på 0,95. Resultaten visade således att skillnaden mellan baslinjemätningen och 

sista veckan inte var signifikant varken i kontroll- eller interventionsgruppen. 

 

I tabell 1 redovisas gruppernas medelvärde och standardavvikelse veckovis, från 

baslinjemätningen till vecka fyra.   

 

  

  

  

  

  

  

                                                           

                                                       *= Ett bortfall på grund av sjukdom hela veckan 

 

 

                                 Figur.1 Medelvärde i antal steg från baslinje – v.4 för respektive grupp. 
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 Medelvärde Std Medelvärde Std 

Baslinje 8979 2735 9277* 4544 

Vecka 1 9593 3250 10086 4538 

Vecka 2 9485* 2601 9699 2849 

Vecka 3 9416 3071 9445 2162 

Vecka 4 9738 3190 8822 2080 

Tabell 1 medelvärde och standardavvikelse baslinje-v.4 
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Figur 1 visar tendenser till en ökning i fysisk aktivitetsnivå i interventionsgruppen. 

Kontrollgruppens kurva visar en mer nedåtgående trend från vecka ett till vecka fyra.    

Ett Mann-Whitney U test utfördes för att undersöka om det förelåg en skillnad mellan 

grupperna vid baslinjemätningen. Resultatet visade att det inte förekom någon skillnad mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen (Z= 0,08; p= 0,94) 

 

Ytterligare ett Mann-Whitney test genomfördes för att utvärdera om skillnaden i medelvärdet 

mellan grupperna vid vecka fem var signifikant. Testet visade ett Z-värde på 0,83 och p-värde 

på 0,40, vilket innebar att det inte heller fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna 

vid sista mätningstillfället.  

 

5.2 Analys av enkät med extra frågor om fysisk aktivitet  

Utifrån enkäten med extra frågor om fysisk aktivitet från GIH:s hälsoenkät, valde författarna 

att analysera en fråga från enkäten. Frågan som valdes ut utvärderar stillasittande beteende: 

Hur mycket sitter du under ett normalt dygn om du räknar bort sömn? 

 

Författarna fann denna fråga relevant för att kartlägga tid i stillasittande i början och i slutet 

av interventionen, då stegräknare inte mäter tid i stillasittande.  

Resultatet från resterande frågor i enkäten gav ingen ytterligare information utöver den 

insamlade stegdatan och författarna valde därför att utesluta resterande frågor.  

                     Figur.2 Jämför antalet timmar i stillasittande per dygn hos deltagarna i 

                                       kontrollgruppen före och efter interventionen.  
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I kontrollgruppen svarade sju av tio deltagare på enkäten vid både första och sista mättillfället. 

De tre bortfallen svarade inte på enkäten vid endera av tillfällena.  

Figur 2 visar att deltagarna i kontrollgruppen skattade antalet timmar i stillasittande lika vid 

båda mätningarna.  

 

Även i interventionsgruppen svarade sju av tio deltagare på enkäten vid både första och sista 

mätningstillfället. De tre bortfallen som förekom svarade enbart på enkäten vid ett 

mätningstillfälle och därför uteslöts deras värden i resultatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figur.3 Jämför antalet timmar i stillasittande per dygn hos deltagarna i 

                                  interventionsgruppen före och efter interventionen.          

 

Figur 3 visar att i interventionsgruppen skattade deltagarna olika vid respektive 

mätningstillfälle.  

Tre deltagare skattade att de hade minskat sitt stillasittande. De två deltagarna som skattade 

att de satt 13-15 timmar per dygn vid det första mättillfället skattade ett minskat antal timmar 

i stillasittande vid det andra mättillfället. Den ena från 13-15 timmar till 7-9 timmar och den 

andra till 10-12 timmar. Den tredje som uppskattade ett minskat stillasittande minskade 

antalet timmar från 10-12 till 7-9 timmar. En deltagare skattade att denne hade ökat sitt 

0

1

2

3

4

5

4-6 7-9 10-12 13-15

A
n

ta
l 

d
el

ta
g
ar

e

Antal timmar i stillasittande per dygn

Före intervention Efter intervention



15 
 

stillasittande från 4-6 timmar till 7-9 timmar. Resterande fyra skattade lika vid båda 

mätningarna. Resultatet var inte signifikant (Z= 1,13; p= 0,26). 

  

5.3 Analys av utvärderingsenkäten 

I denna del framförs resultatet utifrån två utvalda frågor från utvärderingsenkäten.  

 

1. Har du blivit mer medveten om ditt egna rörelsemönster och stillasittandebeteende 

under interventionen? Om ja, på vilket sätt?  

2. Har du förändrat ditt rörelsemönster och stillasittande under interventionen? Om ja, 

på vilket sätt? 

 

Nio av tio deltagare i interventionsgruppen svarade att de hade blivit mer medvetna om sitt 

egna rörelsemönster, framför allt hade de blivit mer medvetna om det stillasittande beteendet 

och hur mycket de sitter stilla under en dag.  

 

Sju av tio svarade att de har förändrat sitt rörelsemönster och stillasittande under 

interventionen. Två av de som inte förändrat sitt rörelsemönster och stillasittande beteende 

under interventionen svarade att de planerade att bli mer aktiva framöver. Den tredje som 

svarade nej på frågan sade att vädret och sjukdom påverkat dennes rörelsemönster under 

interventionens gång.  

 

Förändringarna som hade gjorts bland deltagarna var främst kopplat till det stillasittande 

beteendet. Deltagarna svarade att de ställer sig upp mer under arbetsdagen, promenerar mer, 

försöker att gå mer i trapporna, går av en station tidigare och står upp vid transport i 

kollektivtrafiken samt att de överlag avbryter stillasittandet mer än tidigare för att exempelvis 

ta kortare rörelsepauser.  

 

5.4 Analys av aktiviteter som inte räknar steg 

Tanken var att omvandla de aktiviteter som inte räknade steg, men efter analys av 

datamaterialet ansåg författarna att det inte var nödvändigt. Författarna såg även ett mönster i 

deltagarnas utförda aktiviteter. Samma typ av aktivitet upprepades från baslinjemätning till 

vecka fyra. Aktiviteterna verkade vara en vana sen tidigare och inte en ny vana som 

tillkommit under interventionens gång, vilket innebär att det inte påverkade resultaten för 
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fysisk aktivitetsnivå. Majoriteten av de utförda aktiviteterna var även aktiviteter som inte 

genererade en stor mängd steg och att stegräknaren ändå kunde bäras vid rapporterade 

aktiviteter (som exempelvis styrketräning, pilates eller yoga). I interventionsgruppen var det 

tre personer som utförde kontinuerliga aktiviteter och två i kontrollgruppen. 

 

6 Diskussion   

I det här avsnittet diskuteras resultatet kopplat till studiens syfte, inledning och tidigare 

forskning. Syftet var som tidigare nämnt att undersöka om kunskap om fysisk aktivitet och 

hälsa kan bidra till en ökad fysisk aktivitetsnivå och medvetenhet om eget rörelsemönster hos 

individer på en stillasittande arbetsplats. Diskussionen sker utifrån två rubriker resultat- och 

metoddiskussion. För- och nackdelar med föreliggande studie tas upp, samt faktorer som kan 

ha påverkat resultatet. Avsnittet avslutas med en slutsats och förslag till framtida forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion  

Trots att skillnaden i antal steg mellan kontrollgrupp och interventionsgrupp inte var 

signifikant visade interventionsgruppen en liten ökning i antalet steg från baslinjemätningen 

till det sista mätningstillfället jämfört med kontrollgruppen, som hade minskat antalet steg. 

Resultaten visade även att majoriteten av deltagarna hade blivit mer medvetna om sitt 

stillasittande beteende och rörelsemönster. 

 

Det finns flera faktorer som kan haft inverkan på resultatet av stegdatan. En av faktorerna som 

förmodligen haft betydelse för resultatet är vädret. Under majoriteten av perioden då studien 

utfördes var det väldigt kallt och gatorna var snö- och isbelagda. Antagandet bekräftas av 

deltagarna, som uttalade att de hade gått mer om vädret hade varit annorlunda.  

 

Förutsättningarna var lika för både kontroll- och interventionsgruppen, men författarna tror att 

ökningen hos interventionsgruppen hade varit större om interventionen hade utförts under 

andra vädermässiga förhållanden eller vid en annan årstid. Antagandet grundar sig i att 

resultatet hos interventionsgruppen visade tendenser till en ökning i fysisk aktivitetsnivå. 

Påståendet styrks av andra studier som har visat på ett nedåtgående mönster i stegmängd 

under vinterhalvåret i jämförelse med andra årstider (Tudor-Locke et al. 2004; De Cocker et 

al. 2010) 
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Att skillnaden inte uppnår statistisk signifikans beror troligtvis också på att föreliggande 

studie hade ett förhållandevis litet urval i jämförelse med studierna i litteraturöversikten. 

Resultaten i studierna var signifikanta och visade en skillnad i intervention- respektive 

kontrollgrupp i vissa mått, såsom ökad fysisk aktivitetsnivå och vissa hälsotillstånd. (Chan et 

al. 2004; Duckhee et al.2015; Lin et al. 2017) 

 

Att interventionen genomfördes under februari och mars kan haft påverkan på resultatet 

eftersom en del av deltagarna rapporterade att de var sjuka eller vårdade om sina sjuka barn. 

Sjukdomarna kan ha bidragit till en lägre fysisk aktivitetsnivå, vilket kan ha lett till ett 

missvisande resultat.  

 

En möjlig förklaring till den lilla ökningen hos interventionsgruppen skulle kunna ha berott på 

att deltagarna ändrade sitt aktivitetsmönster under arbetsdagen, exempelvis att de tog 

trapporna istället för hissen eller avbröt stillasittandet mer och tog kortare gå-pauser. Dessa 

aktiviteter genererar dock inte till så många steg utan handlar mer om en positiv förändring i 

det stillasittande beteendet, vilket kan vara orsaken till att skillnaden mellan grupperna inte 

var markant. Det hade varit intressant att undersöka om det stillasittande beteendet minskades 

under arbetsdagen, men för att mäta utfallet hade det behövts accelerometrar. Att mäta det 

stillasittande beteendet ingick dock inte i studiens syfte. 

 

I tidigare forskning där interventioner har gjorts på individer med stillasittande arbete, har 

deltagarna påverkats till att öka sin fysiska aktivitet genom att sätta upp individuella stegmål 

eller uppmuntra till att gå minst 10 000 steg om dagen. Studierna visade en större ökning i 

stegmängden från baslinjemätningen fram till den sista mätningen än föreliggande studie. 

(Chan et al. 2004; Duckhee et al. 2015, Lin et al. 2017)  

 

I studien av Duckhee et al. (2015) skedde en ökning i stegmängd med 3429 steg från 

baslinjemätningen till vecka åtta. Duckhee et al. använde sig av ett interventionsupplägg som 

innehöll både personlig målsättning, uppföljning vid två tillfällen och att deltagarna blev 

påminda om sin personliga målsättning veckovis. Författarna i föreliggande studie tror att 

denna ökning kan ha berott på att deltagarna hade ett mål att sträva efter, vilket kan ha 

bidragit till en ökad motivation. Författarna tror också att en ytterligare ökning i stegmängd 

hos interventionsgruppen hade skett om den ovannämnda metoden hade använts. 
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I denna studie valde dock författarna att inte påverkade deltagarna genom exempelvis 

uppsatta stegmål, utmaningar eller stegtävlingar, eftersom det hade försvårat utvärderingen av 

syftet. Att identifiera i vilken utsträckning den ökade stegmängden påverkades av 

förmedlingen av kunskap respektive av de uppsatta stegmålen, utmaningarna eller tävlingarna 

hade varit svårt att utvärdera. 

 

Ytterligare en faktor som kan ha haft inverkan på interventionsgruppens resultat var närvaron 

under workshop-tillfällena. För att frånvarande deltagarna skulle få ungefär samma 

information skickades ett informationsblad och ett reflektionshäfte ut. Trots detta fick inte 

deltagarna exakt samma information, eftersom workshopsen innehöll gruppdiskussioner och 

att författarna gav mer information utöver den som fanns i informationsbladet.  

 

6.2 Metoddiskussion 

I förarbetet granskade författarna tidigare forskning som undersökt stillasittande och fysisk 

aktivitet med övergripande syfte att få individer att öka sin fysiska aktivitet. Syftet i 

föreliggande studie avgjorde valet att göra en interventionsstudie med kvantitativ metod, då 

interventioner inom hälsoområdet syftar till att förbättra hälsan hos individer genom olika 

åtgärder eller ingripanden.  

 

Det var svårt att hitta en arbetsplats med tillräckligt många anställda som var intresserade av 

att delta i studien, därför blev urvalet litet i förhållande till vad en kvantitativ studie bör ha 

(Olsson & Sörensen, s.18). Det kan ha påverkat resultatet, eftersom ett större urval bidrar till 

en högre reliabilitet och intern validitet. Det lilla urvalet bidrog även till att författarna valde 

att inte ta hänsyn till ålder eller könsfördelning vid analys av data.  

 

Den externa validiteten i föreliggande studie var troligtvis låg. Extern validitet innebär 

generaliserbarhet och handlar om hur pass giltigt resultaten från undersökningen är till andra 

grupper, situationer och miljöer (Hassmén & Hassmén 2008, s. 143). Resultatet från studien 

är förmodligen inte generaliserbart till andra grupper, på grund av ett litet urval, 

könsfördelningen och att studien endast genomfördes på en arbetsplats. Resultat från tidigare 

interventionsstudier som avser att öka fysisk aktivitet hos anställda på en arbetsplats är sällan 

generaliserbart. (Duckhee et al. 2015; Lin et al. 2017, Freak poli et al. 2013)   
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När interventionens längd skulle bestämmas, anpassades längden efter den begränsade 

tidsramen som studien hade att förhålla sig till. Tidsperioden kan ha påverkat interventionens 

effekt. De interventioner som författarna studerade i litteraturöversikten sträckte sig över en 

längre tidsperiod än i föreliggande studies syfte. (Chan et al. 2004; Freak poli et al. 2013; 

Duckhee et al. 2015, Lin et al. 2017) 

 

Trots ett kortare interventionsupplägg visar Figur.1 en uppåtgående trend från 

baslinjemätningen till vecka fem hos interventionsgruppen. Om interventionen sträckt sig 

över en längre period tror författarna att interventionsgruppens positiva lutning hade fortsatt 

att öka. Detta skulle kunna bero på att en beteendeförändring ofta sker under en längre 

process (Faskunger & Hemmingsson, s.65). Därmed hade en längre interventionsperiod 

eventuellt kunnat bidra till att förändringen i deltagarnas rörelsemönster implementerades mer 

i deras vardag. 

 

Författarna ansåg att det inte var relevant att utföra ett efter-test i direkt anslutning till 

interventionens avslut. Dels på grund av den begränsade tidsperioden men också att vädret 

hade haft inverkan på resultatet. Ett varmare klimat hade förmodligen gjort att deltagarna gått 

mer än under interventionen. Ett efter-test hade varit aktuellt att utföra under samma 

tidsperiod ett år senare för att få ett tillförlitligare resultat.  

 

Författarna anser att stegräknare kan fungera som en motiverande faktor i sig. Möjligheten 

finns att vissa deltagare gick mer under baslinjemätningen på grund av den motiverande 

faktorn och den direkta feedbacken en stegräknare ger. Med detta i åtanke kan de ha varit en 

fördel att ha en längre för-testperiod för att minska den motiverande effekten av att bära 

stegräknare.   

 

De mätmetoder som användes i föreliggande studie var stegräknare, en enkät med extra frågor 

om fysisk aktivitet från GIH:s hälsoenkät angående fysisk aktivitetsnivå och en 

utvärderingsenkät för att mäta upplevd medvetenhet kring rörelsemönster i 

interventionsgruppen. 

 

Stegräknare är en validerad mätmetod för fysisk aktivitet och har använts inom ett flertal 

studier (Chan et al. 2004; Tudor-Locke et al. 2002; Freak poli et al. 2013; Duckhee et al. 

2015; Lin et al. 2017). Stegräknare ger ett mått på stegmängd, dock är det svårt att se om det 
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skett en förändring i stillasittande beteende. En accelerometer är en mätmetod som får med 

både aktivitet och stillasittande. (Hagströmer Wisén & Hassmén 2015, s. 2) Det hade varit ett 

bra alternativ i föreliggande studie, för att få ett mått på hur deltagarnas stillasittandebeteende 

påverkats av interventionen. Det var dock svårt att få tag på och därför uteslöts den 

mätmetoden. 

 

Utvärderingsenkäten var egenkonstruerad av författarna och dess validitet kan därmed 

diskuteras. Författarna ansåg att utvärderingsenkäten gav relevant information kopplat till 

föreliggande studies syfte trots att den inte var validerad.  

 

Den sista mätmetoden som användes var enkäten med extrafrågor om fysisk aktivitet från 

GIH:s hälsoenkät. Olsson et al.(2016) har studerat enkätens två frågor om fysisk aktivitet på 

deltagare mellan 18-65 år, studien syftade till att undersöka frågornas validitet och dess tre 

olika typer av svarsalternativ. Olsson et el. drar slutsatsen utifrån resultaten att de kategoriska 

svarsalternativen uppvisar en högre validitet än de öppna svarsalternativen. Olsson et al. 

menar även att frågorna kan användas på populationsnivå. (Olsson et al. 2016, s. 70 ff, s. 76).  

 

Efter analys av deltagarnas skattade värden beslutade författarna att endast en fråga från 

enkäten skulle användas vid analys. Frågan berörde det stillasittande beteendet under ett 

normalt dygn. Resterande frågor användes inte vid analys eftersom svaren inte gav ytterligare 

relevant information utöver redan befintlig stegdata, men även för att författarna upplevde att 

enkäten var svår för deltagarna att förstå. Deltagarna kan över-/underskatta sin förmåga, och 

då är stegräknaren mer tillförlitlig (Tudor- Locke et al. 2002, s. 807).  

 

Författarna ansåg att workshopsen fungerade som ett bra upplägg i förhållande till syftet som 

studien avsåg att undersöka. Workshopsen innehöll mycket diskussioner och egen reflektion, 

vilket syftade till att öka deltagarnas medvetenhet om sitt rörelsemönster. Resultatet från 

utvärderingsenkäten visade på att deltagarna blivit mer medvetna.  

Författarna ville att lokalen som workshopsen hölls i skulle vara lättillgängligt för 

interventionsgruppen, därför utfördes workshopsen i en lokal på deltagarnas arbetsplats. Hade 

interventionsgruppen behövt förflytta sig en längre bit så hade det kunnat leda till ett lägre 

deltagarantal.  
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Slutsats och vidare forskning  

I dagens samhälle har befolkningen generellt sett blivit mer inaktiva och det långvariga 

stillasittandet har ökat både i arbets- och privatlivet (Ekblom Bak 2013, s.14). Resultat från 

studien visar en viss ökad stegmängd i interventionsgruppen, trots att den inte var signifikant. 

Resultatet visade även på att deltagarna upplevde att de hade blivit mer medvetna om sitt egna 

stillasittandebettende och rörelsemönster. Författarna anser därför att interventionen delvis 

uppfyllde sitt syfte och skulle kunna användas som en metod på liknande arbetsplatser för att 

öka den fysiska aktiviteten hos de anställda.  

 

Studien visar på att förmedling av kunskap kan vara ett alternativt tillvägagångssätt för öka att 

medvetenheten om sitt stillasittande beteende och rörelsemönster och därmed lättare kan 

förändra sina vanor utifrån sin egen livssituation.  

 

Freak-Poli et al. (2013, s. 25) beskrev i sin litteraturgranskning svårigheterna med att jämföra 

resultaten från tidigare studier med varandra eftersom att de använder sig av olika metoder. 

Det kan därför vara av betydelse att framtida forskning riktar sitt fokus mot mer snarlika 

metoder och som studerar utfallet av samma faktor, för kunna utvärdera vilka metoder och 

vilka faktorer som ger störst effekt. Förhoppningsvis kan forskningen bidra till att det skapas 

en manual eller ramverk som arbetsgivare kan använda sig av vid arbete mot en 

hälsofrämjande arbetsplats, som också kan påverka individens vanor i privatlivet. 

 

Slutligen behövs det fler insatser i samhället för att minska stillasittandet och de negativa 

följderna som kan tillkomma av en inaktiv livsstil. I inledningen nämner författarna att en av 

Sveriges nationella folkhälsomål är fysisk aktivitet och att en av insatserna inom målområdet 

är mer fysisk aktivitet i anslutning till arbetsplatsen samt mer fysisk aktivitet under fritiden 

(Prop. 2002/03:35).   

 

Interventioner på arbetsplatser skulle kunna vara en insats inom målområdet fysisk aktivitet, 

eftersom att en del resultat från tidigare interventionsstudier visar på en ökad fysiska 

aktivitetsnivå och ett bättre hälsotillstånd hos individer (Lin et al. 2017; Duckhee et al. 2015; 

Kang et al. 2009). Författarna tror att interventioner på arbetsplatser kan vara ett bra 

tillvägagångssätt för att främja hälsa hos individer. Att använda interventioner som en 

hälsofrämjande insats kan förmodligen på lång sikt generera hälsoekonomiska vinster på 
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organisations- och samhällsnivå.  
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Bilaga 1 Litteratursökning  

 

Syfte och frågeställningar:  

Föreliggande studie syftar till att undersöka om kunskap om fysisk aktivitet och hälsa kan 

bidra till en ökad fysisk aktivitetsnivå och medvetenhet om eget rörelsemönster hos individer 

på en stillasittande arbetsplats. 

 

Vilka sökord har du använt?  

Pedometer, physical activity, work, sedentary, workplace, sedentary behavior, interventions, 

intervention och sit less move more.  

 

Var har du sökt?  

PubMed, Google scholar  

 

Sökningar som gav relevant resultat  

Pedometer, physical activity, work, sedentary, workplace, sedentary behavior, interventions, 

intervention och sit less move more 

 

Kombination av sökord 

Pedometer physical activity work, sedentary pedometer workplace, sedentary behavior 

interventions at work, Sedentary work interventions, Sit less move more, sedentary work 

behavior interventions  

 

Kommentar  

Det fanns mycket forskning angående stillasittande och interventioner för stillasittande. Dock 

fanns det inte så mycket forskning om vad kunskap har för betydelse en beteendeförändring 
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Bilaga 2 Informationsbrev till kontrollgrupp  

Hej!  

Först och främst vill tacka er för att ni vill medverka i vårt examensarbete.  

Vi är två studenter från Gymnastik- och idrottshögskolan som går vår sista termin på 

hälsopedagogprogrammet. 

 

Nedan kommer lite information angående studien som kan vara relevant för er att veta: 

Vårt examensarbete är en interventionsstudie, som innebär att vi kommer göra en 

undersökning som syftar till att undersöka vår planerade åtgärd.  

 

Ni som medverkar i studien har slumpats till en kontrollgrupp respektive en 

interventionsgrupp.  

Du som har fått den här informationen har slumpats till 

kontrollgruppen.  

 

Hur kommer upplägget för kontrollgruppen då att 

se ut?  

När? 19 februari -25 mars (v.8-12). 

Hur? Ni som är i kontrollgruppen kommer att bära 

stegräknare varje dag under hela perioden, alltså v.8-12.  

 

Ni kommer dagvis rapportera stegen i ett dokument. 

Varje måndag mejlar ni ert ifyllda dokument till examensarbete2018@gmail.com.  

Vissa aktiviteter som inte räknar steg (exempelvis simning, klättring och cykling) har en egen 

kolumn i dokumentet (”aktivitet som inte räknar steg”), där ni skriver vad ni har gjort för 

aktivitet och hur länge aktiviteten pågick. Dokumentet skickas ut innan studiens början. 

 

Innan och efter studien kommer ni att få fylla i ett frågeformulär angående fysisk aktivitet. 

Detta delas ut på er arbetsplats. 

 

Info om stegräknaren: 

Stegräknarens ska placeras så nära höften som möjligt. Kontrollera gärna under dagen att den 

sitter på samma ställe och att stegen har räknats. Det är lätt att den kan hamna fel och att 

därmed inte få med alla steg.  

 

Stegräknaren ska sättas på direkt när ni kliver upp och tas bort när ni går och lägger er. Notera 

gärna stegen precis när ni tar av er den, så ni inte glömmer bort till nästkommande dag.  

 

För att vi ska få relevanta resultat är det av betydelse att ni rapporterar stegen varje dag.  

 

Vad händer efter studien? 

Ni som har varit i kontrollgruppen kommer att få en föreläsning där vi sammanfattar den 

mailto:examensarbete2018@gmail.com
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informationen som interventionsgruppen har fått under studiens gång. Ni kommer även att få 

tillgång till samma material.  

 

Med vänliga hälsningar, Tove och Felicia  
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Bilaga 3 Informationsbrev till interventionsgrupp  

 

Hej!  

Först och främst vill tacka er för att ni vill medverka i vårt examensarbete.  

Vi är två studenter från Gymnastik- och idrottshögskolan som går vår sista termin på 

hälsopedagogprogrammet. 

 

Nedan kommer lite information angående studien som kan vara relevant för er att veta: 

Vårt examensarbete är en interventionsstudie, som innebär att vi kommer göra en 

undersökning som syftar till att undersöka vår planerade åtgärd.  

 

Ni som medverkar i studien har slumpats till en kontrollgrupp respektive en 

interventionsgrupp.  

Du som har fått den här informationen har 

slumpats till interventionsgruppen.  

 

Hur kommer upplägget för 

interventionsgruppen att se ut?  

När? 

19 februari -25 mars (v.8-12). 

Måndagar och torsdag, 09.30-10.00.  

Vart?  

Möteslokalen på våning 9.  

Vad? 

Workshops två gånger i veckan, innehållande information och gruppdiskussioner.  

Hur? 

Ni som är i interventionsgruppen kommer att bära stegräknare varje dag under hela perioden, 

alltså v.8-12.  

 

Första veckan (19/2-25/2) kommer inte innehålla några workshops utan är en ”förtest-vecka”. 

Ni noterar steg per dag och rapporterar detta till oss i ett dokument på måndagen den 26/2. 

Detta för att vi ska ha värden att jämföra med efter studien. 

Efter den första veckan kommer ni dagvis rapportera stegen i samma dokument. Varje 

måndag mejlar ni ert ifyllda dokument till examensarbete2018@gmail.com.  

Vissa aktiviteter som inte räknar steg (exempelvis simning, klättring och cykling) har en egen 

kolumn i dokumentet (”aktivitet som inte räknar steg”), där ni skriver vad ni har gjort för 

aktivitet och hur länge aktiviteten pågick. Dokumentet skickas ut innan studiens början. 

 

Innan och efter studien kommer ni att få fylla i ett frågeformulär angående fysisk aktivitet. 

Detta delas ut på er arbetsplats. 

 

Info om stegräknaren: 

Stegräknarens ska placeras så nära höften som möjligt. Kontrollera gärna under dagen att den 

mailto:examensarbete2018@gmail.com
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sitter på samma ställe och att stegen har räknats. Det är lätt att den kan hamna fel och att 

därmed inte få med alla steg.  

 

Stegräknaren ska sättas på direkt när ni kliver upp och tas bort när ni går och lägger er. Notera 

gärna stegen precis när ni tar av er den, så ni inte glömmer bort till nästkommande dag.  

 

För att vi ska få relevanta resultat är det av betydelse att ni rapporterar stegen varje dag.  

 

Vad händer efter studien? 

När vi har skrivit klart vår C-uppsats kommer ni att kunna få ta del av vårt arbete.  

 

Vi ser fram emot att få träffa er.  

Med vänliga hälsningar, Tove och Felicia  
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Bilaga 4 Enkät om fysisk aktivitetsnivå  
Datum: __________ Namn:________________ Ålder:_____ 

1. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning, som får dig att bli andfådd, till 

exempel löpning, motionsgymnastik, bollsport?  

 

Svarsalternativ A: svar i kategorier(sätt kryss)                     Svarsalternativ B: svar i antal minuter/vecka  

1   □   0 minuter/ Ingen tid  

2   □   upp till 29 minuter                                                      B. Skriv även:      ________ minuter 

3   □  30-59 minuter (0,5 – straxt under 1 timme) 

4   □   60-89 minuter (1 – straxt under 1,5 timme)  

5   □   90-119 minuter (1,5 – straxt under 2 timmar)  

6   □    120 minuter eller mer (minst 2 timmar)  

 

2.   Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, till exempel promenader, cykling,  

trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången).  

 

Svarsalternativ A: svar i kategorier (sätt kryss)                   Svarsalternativ B: svar i antal minuter/vecka  

 

1   □   0 minuter/ Ingen tid  

2   □   upp till 29 minuter                                                      B. Skriv även:     ________ minuter 

3   □  30-59 minuter (0,5 – straxt under 1 timme) 

4   □   60-89 minuter (1 – straxt under 1,5 timme)  

5   □   90-149 minuter (1,5 – straxt under 2,5 timmar)  

6   □   150-299 minuter (2,5 – straxt under 5 timmar)  

7   □    300 minuter eller mer (minst 5 timmar)  

 

På fråga 3 och 4 ange hur många minuter du är ägnar år fysisk träning respektive vardagsmotion för 

varje veckodag. 

 

3. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt 

fysisk träning, som får dig att bli andfådd, till 

exempel löpning, motionsgymnastik, bollsport?  

 

4. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt 

vardagsmotion, till exempel promenader, 

cykling, trädgårdsarbete? Räkna samman all 

tid (minst 10 minuter åt gången).  

     

                Träning  

               (minuter)  

 

  Aktivitetsminuter  

              

          Vardagsmotion       

(minuter)(minuter)  

 

   Aktivitetsminuter  

Måndag __________            Måndag _________ 

Tisdag   __________ Tisdag   _________ 

Onsdag __________ Onsdag __________ 

Torsdag __________ Torsdag __________ 

Fredag   __________ Fredag  __________ 

Lördag ___________ Lördag ___________ 

Söndag ___________ Söndag __________ 

 

Totalt   ___________ 

 

*2=___________  

           

          +  __________  

  

= 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hur mycket sitter du under ett normalt dygn om man räknar bort sömn? 

1   □   Så gott som hela dagen 2   □  13-15 timmar 3   □ 10-12 timmar 

4   □   7-9 timmar  5   □  4-6 timmar 6   □  1-3 timmar 7   □   Aldrig 
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Bilaga 5 Enkät- utvärdering av interventionen 

 

Utvärdering av interventionen 

1.Vad hade du för förväntningar av interventionen?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Har interventionen (workshoptillfällen) varit givande för dig? Om ja, vad har det gett dig?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Vad tycker du om workshopens innehåll? Har informationen varit relevant? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. Har du blivit mer medveten om ditt egna rörelsemönster och stillasittande beteende? Om ja, 

på vilket sätt?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. Har du förändrat ditt rörelsemönster och stillasittandebeteende under interventionen? Om 

ja, på vilket sätt? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

6. Kunde vi ha gjort något annorlunda?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Bilaga 6 Informationsblad: Stillasittande  

                       

                      Ta en paus i det dagliga stillasittandet 

Vad innebär stillasittande?  

Jo, att det inte sker någon muskelrörelse, kroppen är i muskulär inaktivitet. Det har med tiden 

skett en ökad förekomst av stillasittande, både under arbetstid och på fritiden.  

 

Kroppen är byggd för vara i rörelse och att vara aktiv spelar en viktig roll för livslängd och 

antalet friska år. Att sitta stilla är något vi gör dagligen mer eller mindre; på bussen till jobbet, 

under arbetstimmarna, på bussen på vägen hem och hemma i soffan.   

 

Det har visat sig att 60 procent av den vakna tiden spenderas i stillasittande/ inaktivitet. 

Otillräcklig rörelse kan leda till negativa följder; försämrad hälsa, kroniska sjukdomar och en 

hög sjukdomsbörda. Långvarigt stillasittande oavsett övrig fysisk aktivitet och motion bidrar 

till ökad risk att drabbas av några av de mest förekommande folksjukdomarna. Tiden vi sitter 

stilla har därmed en stor påverkan på hälsan och är något som man bör försöka undvika så 

mycket som det går.  

 

 
Stillasittande är den klyfta som är störst under dygnets 24 timmar 

 

Hur påverkas kroppen av stillasittande?  

 

Stillasittande innebär att kroppen är utan muskelrörelse. Vilket påverkar det den totala 

energiförbrukningen i negativ riktning. Att inte röra på sig kan bidra till förhöjt total-

kolesterol, som man sett är en av de mest bidragande riskfaktorerna till ateroskleros 

(åderförfettning)och som i sin tur ökar risk för att drabbas av hjärt-och kärlsjukdom. Följden 

av avsaknad aktivitet ökar även risken för typ 2-diabetes, högt blodtryck och övervikt/fetma.  

 

Att sitta stilla under långa sammanhängande perioder är dåligt för kroppen men med enkla 

metoder kan man minimera riskerna att drabbas för ohälsa.     
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Bryta stillasittandet 

 

Att ta en paus i stillasittandet bidrar till en positiv effekt på kroppen både för stunden och i det 

långa loppet. Så fort kroppen är i rörelse sker muskelkontraktioner, vilket bidrar till bättre 

blodsockerkontroll, ökat blodflöde och minskad mängd dåliga fetter. Pauser i det långvariga 

sittandet spelar en betydande roll för hälsa och välmående. Att förändra ens dagliga sittande 

behöver inte vara krångligt. Bara att ställa sig upp och ta en kort bensträckare är 

betydelsefullt. Ju fler pauser desto bättre. 

 

När under dagen sitter du som mest?  Hur skulle du kunna motverka det?  

 

Utgå från dig själv, hur ditt stillasittande mönster ser ut och försök bryta det långvariga 

stillasittandet.  

 

• Ta korta pauser under arbetsdagen 

• Ta trappan istället för hissen 

• Stå på bussen 

• Gå av en hållplats/station tidigare och promenera hemåt 

• Gå i rulltrappan   

• Ta en gå-paus när det är reklam på tv:n  

• Sätt klockan på 30 minuter framför datorn vid jobbet eller hemma och ta en 

bensträckare på fem minuter när den ringer  

• Res dig och gå runt varje gång du pratar i telefon  

 

En liten förändring har stor betydelse för din hälsa! 
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Bilaga 7 Informationsblad: Vardagsmotion 

 

Vardagsmotion  
 

Vad innebär vardagsmotion?  

Vardagsmotion innebär den fysiska aktivitet som utförs i vardagen och innefattar all typ av 

rörelse; gångfärd till bussen, dammsugning i hemmet, att ta trappan upp till kontoret och 

cykelturen till mataffären. Att vara aktiv i vardagen har en betydande roll för hälsan, det 

handlar inte om hur länge aktiviteterna utförs eller vad för typ av aktivitet som görs utan all 

typ av rörelse räknas.  

  

 

All aktivitet räknas och är viktig!  

 

 

 

Vad kan bli följden av en inaktiv livsstil?  

 

Att vara otillräckligt fysiskt aktiv kan leda till försämrad hälsa och uppkomst av olika 

sjukdomar. En inaktiv livsstil bidrar till en lägre funktionsnivå av kroppens vävnader. 

Avsaknad rörelse gör att muskulaturen blir svagare, hjärtats storlek och dess slagkraft blir 

mindre. Dessa faktorer bidrar till att kroppen blir försvagad och kommer ha svårare att klara 

påfrestningar av ålder och sjukdom. De sjukdomar som är kopplade till inaktivitet är bland 

annat typ 2- diabetes, hjärt- kärlsjukdom och övervikt/ fetma. Rekommendationerna som finns 

angående vardagsmotion är att komma upp i minst 10 000 steg per dag. Att gå den mängden 

steg om dagen eller mer minskar risken för ohälsa.  

 

Fundera på hur du kan få in vardagsmotion i din vardag, hur kan du bli mer aktiv på 

arbetet, fritiden, i hemmet. 
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Några tips på vardagsmotion 

 

• Stå upp och jobba vid skrivbordet 

 

• Ta trappan istället för hissen/ rulltrappan 

 

• Skriv ut papper på en skrivare i andra änden av kontoret 

 

• Ha promenadmöten utomhus 

 

• Gå av bussen/tunnelbanan en hållplats/station tidigare 

 

• Ta en bensträckare 

 

• Städa i hemmet 
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Bilaga 8 Informationsblad: Fysisk aktivitet  

 

FYSISK AKTIVITET 

 

Att träna och röra på sig är bra för hälsan vet redan de allra flesta. I vardagliga diskussioner 

benämns fysisk aktivitet ofta som ”träning”. Träning förknippas ofta med rätt tuff träning som 

att gå till gymmet, köra gruppträning eller gå ut och jogga/löpa. 

 

Men vad är egentligen definitionen av fysisk aktivitet? Måste all ”träning” vara tuff och måste 

du vara fysisk aktiv under en viss tid för att det ska ge någon effekt?   

 

En definition är att fysisk aktivitet innebär all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen 

utöver viloförbrukning. Det innebär att all aktivitet när kroppen är i rörelse är fysisk 

aktivitet.  

 

Utifrån denna definition behöver fysisk aktivitet inte alltid vara tuff och intensiv. Kroppen 

mår bra bara av att du rör på dig. 

 

   Hur fysisk aktiva bör vi vara? 

Rekommendationerna för vuxna är 150 minuter i måttlig intensitet eller 75 minuter i veckan i 

hög intensitet. Aktiviteten bör fördelas under minst tre dagar i veckan och bör pågå under 

minst 10 minuter per gång. Ju mer du rör på dig desto större hälsovinster får du! 

• Måttlig intensitet innebär aktivitet som gör att pulsen och andningen stiger. En rask 

promenad är ett exempel på en aktivitet med måttlig intensitet. 

• Hög intensitet innebär en aktivitet som ger en markant ökning i puls och andning. 

Joggning eller löpning är exempel på en aktivitet med hög intensitet. 
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                                    Varför är det bra att röra på sig?  

 

Att vara fysisk aktiv har många positiva effekter på kroppen och hälsan, nedan nämner vi 

några av de viktigaste. 

• Minskad risk för sjukdomar/dödlighet, som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, diabetes 

typ 2, cancer, benskörhet och övervikt/fetma. 

• Minskad risk för psykisk ohälsa, exempelvis depression 

• Ökad uthållighet, muskelstyrka och bentäthet 

• Sänker ”dåliga” blodfetter och ökar ”goda” blodfetter 

• Hjärnan frisätter ämnen i kroppen som gör att vi känner oss glada och tillfredställda. 

• Förbättrad sömn 

• Positiva effekter på hjärnan, som inlärning och minne. 

• Bättre koncentration 

• Allmänt bättre välbefinnande  

 

                           Hur fysisk aktiva är vi idag? 

Data visar att cirka 5 procent av vaken tid spenderas på aktiviteter som är på måttlig eller 

högre intensitet och cirka 60 procent spenderas i inaktivitet/stillasittande. Resterande 35 

procent är tid spenderad på låg intensitet.  

                                       

                                           Att fundera över 

1. Hur ser din vardag ut? Hur fysisk aktiv är du? Hur mycket sitter du stilla? 

 

2. Utifrån din livssituation vilka resurser (exempelvis en kompis/sambo du kan träna med 

eller närheten till naturområden/träningsanläggningar) eller hinder (exempelvis lite tid) 

upplever du dig ha för vara fysisk aktiv 150 minuter i veckan? Hur kan du jobba runt dessa 

hinder eller utnyttja de resurser du har tillgodo för att nå rekommendationerna?  
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Bilaga 9 Informationsblad: Effekter av fysisk aktivitet på psykisk hälsa 

samt motivation: 

 

Rörelse gör både kropp och knopp gott   
 

Fysisk aktivitets påverkan på den psykiska hälsan 

 

 
 

Psykisk ohälsa har blivit en av våra tiders stora folksjukdomar. Ett flertal olika faktorer kan 

påverka ens mående och varje individs upplevelse av dessa är unik. Vi kommer nämna några 

av bovarna som kan påverka ditt välmående i en negativ riktning och vad fysisk aktivitet har 

för betydelse i relation till dessa.  

 

Samhället förändras ständigt och i dagsläget kallar vi det för “24-h” samhället; vi är ständigt 

uppkopplade, kollar mejlen och svarar på sms så fort vi fått dem. Detta genererar mindre tid 

för återhämtning, vilket är nödvändigt för att vi ska fungera och må bra. Människan förväntas 

att klara av och hantera flera saker samtidigt; vi ska ständigt prestera i både arbetslivet och 

privatlivet. Kraven och förväntningarna om att vara den “perfekta” pappan/mamman, 

kollegan och kompisen leder till påfrestningar både på den fysiska och  

psykiska hälsan.  

 

Stress, utmattning och sömnsvårigheter är några former av psykisk ohälsa där fysisk aktivitet 

kan ha en betydande roll, både i att lindra och motverka dessa besvär.  
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Effekter av fysisk aktivitet 

Sömn 

En god natts sömn säger sig ganska självklart att det är något som får oss att må bra. Sömn är 

viktigt för immunförsvaret och hjärnan behöver sömn för att kunna tänka klart och lära sig 

nya saker. Stress är en bidragande faktor till rubbad sömnrytm och för lite sömn kan göra oss 

mer benägna till att känna nedstämdhet, trötthet och de gör oss mindre motståndskraftiga mot 

hinder som kan uppkomma i ens vardag. Stress ökar bland annat ämnesomsättningen och 

bidrar till en ökad kroppstemperatur. 

 

Motion har en positiv effekt på sömn och dess kvalitet; snabbare insomning, mer 

sammanhängande sömn och bättre sömnkvalitet. När vi är fysisk aktiva gör vi oss av med 

stresshormoner i kroppen; vid aktivitet ökar nivåerna av stresshormonet kortisol men som 

sedan sjunker till en lägre nivå än vad det var innan. Att röra på sig leder till lägre nivåer av 

stresshormoner som är gynnsamt för sömnen. Det gör att kroppen har lättare att slappna av 

när det är dags att lägga sig.  

 

Stress 

Att utsättas för stress under en längre period med otillräcklig återhämtning påverkar kroppens 

funktioner negativt. Långvarig stress kan påverka välmåendet och leda till psykisk ohälsa och 

fysiologiska sjukdomar som metabola syndromet (förhöjda blodfetter, övervikt/fetma och 

högt blodtryck) och diabetes typ 2.  

 

Vid en akut stressreaktion kopplas ett system i hjärnan igång som leder till att kroppen 

hamnar i ett “flykt-läge”. Detta leder bland annat till att hjärtat slår snabbare, mer blod 

pumpas ut i kroppen samt en ökad frisättning av vissa hormoner. Vid akut stress så återgår 

systemet till sitt normalläge när “stressorn” upphör, medan vid långvarig stress är systemet 

ständigt igång och återgår inte till sitt normalläge. Det är denna stress som har negativ 

inverkan på kroppen och hälsan.  

 

Att vara fysisk aktiv har en positiv påverkan på vårt välmående och kan leda till ett att man 

generellt intar ett mer positivt förhållningssätt. Studier har visat att individer som motionerar 

mer har en bättre förmåga att hantera och bemästra stressfyllda situationer. En långvarig 

stressbelastning har en negativ påverkan på hjärnans funktioner som försämrad inlärning och 

minne. Fysisk aktivitet kan minska reaktionen som är kopplad till hjärnans funktioner och 

därmed motverka de negativa effekterna.  

 

Psykisk hälsa/ohälsa 

Fysisk aktivitet spelar en viktig roll i förebyggandet av psykisk ohälsa. Detta beror delvis på 

att fysisk träning påverkar hjärnans funktioner, som exempelvis ökad frisättning av våra “må 

bra-hormoner”.  

Studier visar på att de som är regelbundet aktiva mår psykisk bättre än de som är inaktiva och 

ett antal studier visar att fysisk aktivitet kan fungerar minst lika bra som behandling med 

antidepressiva läkemedel vid psykisk ohälsa, som lindrig till måttligt depression och ångest. 
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MOTIVATION 

 

Att vara regelbundet fysisk aktiv är inte alltid det lättaste, ibland kommer livet emellan och då 

är det viktigt att ha något som motiverar en till att fortsätta. Motivation och drivkraft är något 

personligt och som skiljer sig mellan individer. Därför ska man utgå ifrån sig själv och 

fokusera på vad som motiverar en själv till rörelse. Att sätta individuella mål kan fungera som 

en motivationsfaktor och en metod för lättare definiera sina mål kallas “SMART” mål. S i 

modellen står för specifikt och betyder att målet ska vara tydligt, det gör det lättare att uppnå. 

Med mätbart menas att ens mål ska gå att mäta, det kana vara viktigt att mäta sin prestation 

eller insats för att se att man har uppfyllt sina mål. För att lyckas med att nå sina mål måste 

man ha accepterat dom och vägen till att nå dom. En viktig del i att sätta mål är att de är 

realistiska, målen ska vara rimliga och möjliga att nå. Det sista i modellen är att målen är 

tidsbestämda, de gör att man skapar sig en tidsplan och något att förhålla sig till. 

 

Vad motiverar dig till att öka och bibehålla din fysiska aktivitet?  

 

Knep för att hålla motivationen uppe 

 

• Sätta mål, “SMART” 

• Utgå från aktiviteter som du tycker är roliga 

• Ta hjälp av en person i din närhet 

• Belöna dig själv 

 

Har du en kompis/ kollega/ familjemedlem som du kan ta med på ett träningspass?  

 

 
 

 

 

 

 


