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Abstrakt  

Bakgrund: Sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa har under senare åren 

studerats allt oftare.  Fysisk aktivitet kan förebygga olika sjukdomstillstånd och många 

rapporter stöder att motion är bra för människan. För att kroppen ska fungera optimalt behövs 

fysisk aktivitet. Stillasittande yrken och dålig motion är vardag för många. Folk verkar bli 

ohälsosammare tidigare och fysisk aktivitet skulle kunna vara en del av en lösning i en 

hälsosammare livsstil. Det finns ett samband med träning och bättre hälsa och förmåga . 

Enligt min frågeställning tror jag att en regelbunden träning ger en friskare individ i sin 

vardagliga sysselsättning (arbete/studier). Fler studier på området behövs för att upplysa 

människor om de förbättringar man själv kan göra för sin hälsa och sitt inre välmående. Syfte: 

Studiens syfte var att undersöka om den självupplevda effekten av fysisk aktivitet är positiv i 

form av konkreta hälsoförbättringar.  Metod: Jag har använt en kvalitativ metod med 

semistrutkurerade intervjuer. Innehålls analys har använts för att analysera det manifesta 

innehållet i texten. Resultat: Samtliga av testpersonerna beskriver konkreta hälsoförbättringar 

i både den fysiska vardagen och den psykiska vardagen. Stressnivåerna hade minskat, ryggont 

hade minimerats och välmåendet hade förbättrats hos samtliga. Glädjen att arbeta och umgås 

hade höjts och flera av testpersonerna nämnde blodsockernivåerna som en viktig faktor som 

hade förbättrats. Diskussion: För att behålla en bra hälsa i arbetslivet och på fritiden behövs 

regelbunden fysisk aktivitet. Konklusion: Fysisk aktivitet borde lyftas fram ännu mer och 

användas mer i preventionssyfte än vad man gör idag. En bättre fysisk förmåga ger helt enkelt 

en friskare vardag. 

 

Nyckelord 

*Hälsa * Fysisk hälsa * Träning *Motion *Friskvård *Ordinerad motion *Fetma*  

 
 
 



 

 

 
 

 

Abstract 

 

Background: The relationship between physical activity and mental health has in recent years 

been studied more frequently. Physical activity can help prevent various diseases and many 

reports supports that exercise is good. For the body to function optimally physical activity is 

needed. Sedentary occupations and poor exercise is for many a lifestyle. People seem to be 

more unhealthy . Physical activity could be part of the solution to a healthier lifestyle. There 

is an connection between exercise and better health and ability. In my question, I think that a 

regular exercise provides a healthier individual in their everyday jobs (work / studies). More 

studies in this area is needed to enlighten people about the improvements you can do yourself 

to their health and inner wellbeing. Objective: Purpose of the study was to investigate whether 

the self-perceived effect of physical activity is positive in terms of concrete improvements in 

health. Method: The content analysis was used to analyze the manifest content of the text. 

Results: All of the participants describe specific health improvements in both the physical and 

mental everyday everyday life. Stress levels had decreased pain, back pain was minimized 

and well-being had improved. The joy of working and socializing had been increased and 

several of the participants mentioned their blood sugar levels was key factor that had 

improved. Discussion: In order to maintain a good health at work and during leisure regular 

physical activity is needed. Conclusions: Physical activity should be promoted more and used 

more in prevention purposes than they do today. A better physical ability simply provides a 

healthier living. 
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1. Introduktion 
 
Människor i dagens samhälle blir sjukare och ohälsosammare för varje år som går. Det 

handlar inte om att människors förmågor blir sämre, utan hur utvecklingen i arbete och 

familjerelationer utvecklar sig (Karlsson et al. 2009). Man ska hinna med diverse sysslor på 

kortare tid. Kraven på den enskilde individen ökar och där tappar många sig själv. Olika 

sjukdomar kan förebyggas och behandlas med vardagsmotion och fysisk träning. Exempel på 

sjukdomar som kan förhindras och/eller förbättras är kärlkramp, stroke, diabetes, högt 

blodtryck, benskörhet och vissa former av cancer. Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken 

för att drabbas av sjukdom och för tidig död (Karlsson et al. 2009). I dag finns många 

stillasittande yrken. Det är vanligare nu att det är färre än förr som får behovet av fysisk 

aktivitet tillfredställt. Fysisk aktivitet påverkar människor i positiv mening. Hälsoförbättringar 

i form av minskad stress i arbetsliv och vardag, minskad sjukdom och mer ork är bara några 

av de fördelar man får av motion. Många upplever stress i arbetslivet, men även i vardagen. 

Denna stress skapar värk i form av stela axlar, sämre sömn och minskat välmående (Karlsson 

et al. 2009).  

 

När man utövar någon form av fysisk aktivitet förbrukar kroppen energi. Frisättningen av 

kortisol skapar ett välmående (Karlsson et al. 2009). Rör man på sig regelbundet kommer 

kroppens uthållighet öka. En bättre förmåga skapar en bättre återhämtning. Ett bra sätt att få 

bra resultat av sin träning är att blanda hårdare och lättare ansträngning under träningen. Den 

fysiska träningen påverkar många funktioner i kroppen, bl a hjärtats funktion positivt. 

Blodcirkulationen blir bättre och blodtrycket stabilare. Andra positiva effekter av träningen är 

hur nervsystemet påverkas. Balans, koordination och reaktionsförmåga förbättras vilket leder 

till en bättre självkänsla, jämnare sömn och minskad risk för depression (Karlsson et al. 

2009). Man rekommenderar en vardagsmotion på 3-5 gånger i veckan. 
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I Sverige använder vi oss av något som heter FaR, Fysisk Aktivitet på Recept (FYSS, 2013). 

Det innebär att läkaren kan ordinera motion på samma vis som man skriver ett recept på 

medicin. Ordinationen kan innefatta råd om aktivitet, kost och extern aktör. Man utgår från 

FYSS, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, som är en bok som 

första gången utkom 2003. Skriften vänder sig i första hand till hälso- och sjukvården i frågor 

rörande hälsa och motion (FYSS, 2013). Genom FYSS kan behandlande läkare få råd om 

lämpliga aktiviteter för respektive sjukdom. Receptet ska innefatta vilken aktivitet och vilken 

intensitet man avser att aktiviteten ska utföras. Fetma är ett folkhälsoproblem som årligen 

ökar. I Sverige har fetma ökat med 50% under de senaste 25 åren (Winroth & Rydqvist,1995). 

Diabetes, hjärtsjukdomar, knäartroser och ryggproblem är vanliga hälsoproblem orsakade av 

fetma. Numera talar man om fetma som en sjukdom, vilket gör den än viktigare att förebygga. 

Det är inte bara viktigt att träna för att hålla sig hälsosam och frisk utan även för den som 

redan drabbats av ohälsa är det viktigt att ta tag i den fysiska biten (Winroth & 

Rydqvist,1995). 
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1.1 Bakgrund 

Sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa har under senare åren studerats allt 

oftare.  Fysisk aktivitet kan förebygga olika sjukdomstillstånd och många rapporter stöder att 

motion är bra för människan. För att kroppen ska fungera optimalt behövs fysisk aktivitet 

(Bergqvist, 2013).  WHO anser att stillasittande och inaktiv livsstil är den fjärde största 

dödsorsaken i världen (WHO,2013). Accelerometer kan mäta rörelsemönster och hur intensivt 

man rör sig under dagen. Det är en liten apparat som är smidig att bära med sig. Sverige var 

först ut i världen med att mäta fysisk aktivitet på människor med hjälp av en rörelsemätare. 

Fler länder följer nu med och använder sig av samma metod. Studier från 2010 visar att det är 

66% av männen och 65% av kvinnorna som uppnår den rekommenderade mängden fysisk 

aktivitet för att uppnå god hälsa (Bergström, 2008). Det är ganska stora siffror som talar för 

motsatsen inom båda könsrollerna.  Statens Folkhälsoinstitut rekommenderar fysisk aktivitet 

under minst 30 minuter per dag, alla dagar i veckan. Nivån ska motsvara känslan av en rask 

promenad eller ännu intensivare.  Högre aktivitet ger fler hälsoförbättringar (Bergström, 

2008).  

 

 

Man vet att barn och ungdomar bör röra på sig ännu mer, men det finns väldigt lite forskning 

på det området att jämföra med (Bergström, 2008). Sverige har alltid varit framstående inom 

forskningen av fysisk aktivitet (Bergström, 2008). Utöver sjukdomsprevention och välmående 

motverkar man även övervikt som i sig skulle kunna ses som en sjukdom i ett senare skede 

om det utvecklar sig till fetma, alltså en sjuklig övervikt till följd av dålig kost och inaktiv 

livsstil.  Folk idag är inte medvetna om att de val de gör gällande kost och inaktivitet innebär 

att en högre aktivitet krävs för att förbränna överskottet av det man stoppat i sig.  Allmänheten 

behöver upplysas och utbildas i hur man lever sunt och gör bra val för en hälsosammare 

framtid (Bergström, 2008). 
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Träning och hälsa är ofta ett hett ämne som diskuteras i medier och aktiv forskning på 

området bedrivs fortlöpande. Nya rön om vad som är hälsosamt respektive mindre hälsosamt 

utkommer ständigt. Press om hur man får ser ut eller inte får se ut och vad som är normalt 

respektive onormalt är för många en jobbig påträngande känsla (Bergström, 2008). Utöver 

utseendemallar och dieter av diverse slag finns en viktigare aspekt när det kommer till träning 

och hälsa; välmående! Om man låter sig glömma utseendefixeringen för en stund och 

funderar över vad som är viktigt här i livet så är det för många en sak som är gemensamt, 

nästan alla vill ha en god hälsa. Men långt ifrån alla vet hur man ska uppnå den. När man går 

omkring på arbetet med dålig stämning, hög stressnivå och inte sover ordentligt eller får ut så 

mycket av sin fritid så är det på tiden att man kommer ur den negativa spiralen som annars 

bara tuggar på och skapar en större inre stress. Ämnet är väldigt intressant och det 

framkommer nya fakta kontinuerligt, men att motion är något bra för hälsan vet de allra flesta. 

Tidigare forskning är mycket inriktad på specifika sjukdomar så som hjärtsjukdomar, 

psykiska sjukdomar etc.  

 

 

Samhället idag är stressat och pressat för många av oss. Stillasittande yrken och dålig motion 

är vardag för många. Folk verkar bli ohälsosammare tidigare och fysisk aktivitet skulle kunna 

vara en del av en lösning i en hälsosammare livsstil. Mer forskning på området tycker jag 

behövs för att kunna hitta precisa hälsovinster med fysiskt aktivitet och kanske på så vis 

kunna redovisa detta och upplysa allmänheten och få upp ögonen för hur stort hälsoproblem 

inaktiv livsstil egentligen är. Det är intressant att ta reda på hur vardagen kan förändras och 

förbättras, på arbetet och i hemmet och att fysisk aktivitet kanske är vägen dit.  

 
 

 



 

 

5 
 

1.2 Tidigare forskning 

 

Forskning visar att man på lång sikt kan skydda sig mot en rad somatiska sjukdomar, bland 

annat högt blodtryck, genom att bli fysiskt aktiv. Man kunde se en lägre nivå av ohälsa 

(Scully et. al, 1998).  I en studie gjord i Kanada år 2001 av Iwasaki, kom man fram till att 

fysisk aktivitet direkt påverkar hälsan positivt och ger ett ökat välbefinnande. När deltagarna 

led av stressig vardag och tungt jobb, verkade deltagande i fysisk aktivitet hjälpa dem behålla 

god hälsa. Studien visar även att fysisk aktivitet dämpar arbetsrelaterad stressupplevelse 

(Iwasaki et al, 2001). Den stora mängden stress i dagens samhälle upplevs av många 

människor som ett samhällsproblem. Under de senaste åren har stressnivåerna tilltagit. 

Nyligen har forskare föreslagit att fysisk aktivitet på fritiden kan dämpa stressen hos 

människor. Man har studerat de positiva effekterna av fysisk aktivitet noga (Iwasaki et al, 

2001). Brist på fysisk aktivitet är en stor riskfaktor för hjärtsjukdomar och andra allvarliga 

hälsoproblem. Fysisk aktivitet ger bland annat minskad risk för cancer, diabetes, hjärt- och 

kärlsjukdomar, benskörhet och ett bättre välbefinnande.  I rapporten skriven av Iwasaki mfl 

2001, redovisar man fysisk aktivitet som en av de viktigaste faktorerna till en bra hälsa. Det 

har dock funnits små empiriska bevis för att klargöra vad det är som gör att fysisk aktivitet 

bidrar till bättre hälsa i form av minskad stress. Syftet med studien var att undersöka 

betydelsen av att vara fysiskt aktiv på fritiden. Människor har en tendens att uppleva lägre 

nivåer av ångest och depression när de har en fysiskt aktiv fritid (Iwasaki et al, 2001). Studien 

har visat att träning har en dämpande effekt på ångest, livshändelser och arbetsrelaterad stress. 

De positiva effekterna av fysisk aktivitet på stress m.m är starkare för kvinnor än men, men 

varför framgår inte. Hur fysisk aktivitet påverkar välmåendet på såväl fritid och i arbetslivet 

är ytterligare en intressant aspekt att undersöka och det är det studien handlar om. Även för 

hjärtrehabilitering är motion bra. Stroke och hjärtinfarkter är de största dödsorsakerna i 

världen. Motion påverkar som tidigare nämnts den psykiska hälsan positivt, men även 

hjärtkonditionen och muskelstyrkan. Motion ökar serotoninnivåerna i hjärnan vilket bidrar till 
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en känsla av bättre välbefinnande (Lewis, 2012).  Statmatakis & Weiler (2010) anser att 

fysisk aktivitet är den mest effektiva prevention mot sjukdom. Ändå underskattas den. 

Tidigare studier som gjorts inriktar sig mycket på fysisk aktivitets påverkan på fysiska 

sjukdomar. Man har även gjort studier som visar att fysisk aktivitet även har en god effekt på 

det mentala välmåendet (Fox, 1999). Andra studier för att se hur nacke och skuldror påverkas 

utan och med fysisk aktivitet har genomförts. En studie med 549 kontorsarbetare genomfördes 

under 1 år (Blangsted et al, 2008). Deltagarna delades in i olika aktivitetsgrupper efter hur 

aktiva de var. Slutsatsen efter ett år var att fysisk aktivitet kunde motverka smärta i axlar och 

skuldror. En annan studie genomfördes där 67 byggnadsarbetare ingick. Dessa skulle utföra 3 

x 20 minuter fysisk aktivitet i veckan under 12 veckor. Studiens syfte var att se om man med 

hjälp av fysisk aktivitet kunde minska muskelrelaterad smärta, förbättra arbetsförmågan och  

minska sjukfrånvaron (Gram et al, 2012). Resultatet var förvånande.  Efter 12 veckor 

genomfördes en enkätundersökning av deltagarna. Studien visade att inga signifikanta 

förbättringar kunde ses på den muskuloskeletala smärtan, arbetsförmågan eller sjukfrånvaron.  

Däremot kunde man se en förbättrad rörelseförmåga.  Man bedömde att en längre testperiod 

behövdes för att kunna mäta förbättringar över en längre tid (Gram et al, 2012). 

 

 

Hur fysisk aktivitet påverkar välmåendet på såväl fritid och i arbetslivet är ytterligare en 

intressant aspekt att undersöka. Det finns ett samband med träning och bättre hälsa och 

förmåga (Karlsson et al. 2009). Enligt min frågeställning tror jag att en regelbunden träning 

ger en friskare individ i sin vardagliga sysselsättning (arbete/studier). Fler studier på området 

behövs för att upplysa människor om de förbättringar man själv kan göra för sin hälsa och sitt 

inre välmående. Därför har jag valt att göra denna studie för att öka insikten för arbetande 

människor hur fysisk aktivitet kan påverka vardagslivet.  

 



 

 

7 
 

2. Syfte  
 
Studiens syfte var att undersöka om den självupplevda effekten av fysisk aktivitet är positiv i 

form av konkreta hälsoförbättringar. Upplevde testpersonerna att deras fysiska- och psykiska 

hälsa i både arbetslivet och på fritiden har lett till hälsoförbättringar sedan de börjat träna 

jämfört med innan de tränade?  

 

 

2.1 Huvudfrågeställningar 

Frågor jag ville få svar på: 

- Hur påverkar fysisk aktivitet arbetslivet och hälsan?  

- Leder fysisk aktivitet i form av träning till en bättre självupplevd hälsa i både 

arbetslivet och på fritiden? 

 

 

3. Metod 
 
Det är en hermeneutisk kvalitativ studie. Datan har samlas in från träningsaktiva från olika 

gym i Halmstad Kommun. Semistrukturerade intervjuer har användas för att samla kvalitativ 

data och den har innehållit fasta frågor med öppna svarsalternativ (Graneheim & Lundman, 

2004).  Det innebär att alla testpersoner har fått samma frågor där alla får samma chans att 

svara utifrån sina åsikter och upplevelser. Jag har utifrån Kvale & Brinkman, 2009 utformat 

intervjufrågor. Intervjuerna varade mellan 30 och 45 minuter beroende på hur långa svaren 

blev.  Inledningsvis informerade jag alla testpersonerna om innehållet i intervjun och 

bakgrunden, samt även syftet varför jag ämnade genomföra denna studie. Med hjälp av 

innehållsanalys bearbetades materialet. Resultaten blir inte influerade av forskarens egna 
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personliga värderingar. Det manifesta innehållet är det man kallar för det konkreta innehållet 

och då är det en bild av innehållet i det tema som undersöks som det handlar om.  

 

 

 

 

3.1 Urval 

Sex testpersoner med tillhörande medlemskap på gym runt om i Halmstad Kommun blev 

tillfrågade om att delta i intervjustudien. Undersökningen skedde under konfidentialitet för att 

den enskilda individen skulle känna sig trygg med att lämna sina svar. Det är ett 

bekvämlighetsurval då de personer som florerade och passerade dagligen på gymmet blev av 

intresse för studien (Bryman, 2008). Testpersonerna var mellan 20 och 40 år och det var 

samma antal män som kvinnor som blev intervjuade. Samtliga intervjuade var arbetsföra med 

anställning. 

 

 

 

3.2 Datainsamling 

Kontakt togs med olika gym inom Halmstad Kommun. När tillstånd lämnats att genomföra 

studien valdes sex testpersoner ut. Dessa fick informationsbrevet om studien. Samtliga 

samtyckte till att medverka. Tidpunkt och plats för intervjuerna bestämdes, främst via 

mailkontakt. Intervjuerna ägde rum inom en tvåveckors period från kontakt skedde. 

Intervjuerna tog olika lång tid tid varför svaren blev olika långa och uttömande från de olika 

testpersonerna.  Allt intervjumaterial avidentifierades och kodades. Intervjuerna var 

semistrukturerade för att få reda på testpersonernas egna upplevelser och åsikter samt tankar 



 

 

9 
 

kring ämnet. Frågorna syftade till ta reda på den självupplevda fysiska och psykiska förmågan 

efter fysisk aktivitet, såväl i arbetsliv som på fritiden (Intervjufrågor, se bilaga 1).  

Exempel på frågor som behandlades vid intervjuerna: 

 

- Hur upplever du att din hälsa var gällande arbetslivet före du blev fysiskt aktiv? 

- Hur har detta yttrat sig? 

 

 

Alla testpersoner ombads svara utifrån sina egna erfarenheter och tankar kring varje fråga. En 

del frågor blev det kortare svar på som gjorde följdfrågan omöjlig eller svår att få uttömligt 

svar på, varför ursprungsfrågan ibland upprepades för att få ut all information som fanns i 

testpersonens upplevelse. Där svaret ändå blev otillräckligt ställdes frågan om med samma 

innebörd fast med andra ord. 

 

 
 
3.3 Dataanalys 

Innehållsanalys har använts för att tolka testpersonernas svar. Innehållsanalysen lämpar sig 

bäst vid tolkning av observationer och intervjuer varför den ansågs lämplig att använda i 

denna studie. Syftet med innehållsanalysen är att fokusera på skillnader och likheter och dela 

in dessa i olika teman. Innehållsanalys använder man sig av när man ska analysera dokument 

och texter (Bryman, 2008). Vid innehållsanalys kodar man texten i teman och olika ämnen 

(Bryman, 2008).  Det empiriska materialet har delats in i olika teman med hjälp av en 

induktiv ansats. Induktiv ansats innebär att man analyserar människors egna upplevelser och 

uppfattningar av en viss händelse. Det har gjorts en manifest analys vilket innebär att man 

analyserar det som direkt uttrycks i texten (Graneheim & Lundman, 2003). Texten är 

igenomläst flera gånger för att få ett sammanhang och en helhet i intervjun. Meningsbärande 
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enheter är utmärkande stycken från intervjuerna. Dessa innehåller information med svar på 

frågan som har ställts för att kunna besvara syftet. Omgivande text som är viktig för 

förståelsen av sammanhanget har tagits med. För att korta ner texten har de meningsbärande 

enheterna sedan kondenserats till mindre delar. Dessa kondenserade enheterna delades in i 

kategorier som handlar om de viktigaste budskapen i intervjuerna. Koderna är en förkortning 

av de meningsbärande enheterna (Graneheim & Lundman, 2003).  

Indelningen gjordes i två steg.  Materialet lästes igenom flera gånger för att hitta olika 

kategorier. Intervjufrågorna resulterade i följande kategorier:  

 

 

-Välmående 

- Värk 

- Hälsa 

- Ork 

 

 

I varje kategori har sedan de meningsbärande enheterna förts samman i form av citat se tabell 

nr 1. Citatet är en sammanfattning av det mest viktiga och huvudsakliga svaret på frågan. En 

kondensering av svaret gjordes för att korta ner texten, men ändå få med hela texten.  
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Ex på lodrät analys: 

Tabell 1 

Fråga Citat/ 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kategori Underkategori 

Hur upplevde 

respondenten att 

hälsan förändrats i 

det vardagliga livet 

samt arbetslivet efter 

man blev fysiskt 

aktiv? 

”Jag tränar istället för 

att ligga på soffan. Jag 

vill göra mer saker 

aktivt nu. Jag sover 

bättre och blir piggare 

och gladare, vilket gör 

att jag orkar mer.” 

Tränar och är aktiv. 

Sover bättre och är 

piggare och gladare. 

Orkar mer.  

Ork 

Mående 

Livskvalitet 

 

 

Ovan är ett exempel på en lodrät analys utifrån kategorierna ork och mående. De flesta 

kategorierna flöt ihop med varandra i alla frågorna varför det var svårt att dela in i endast en 

kategori per fråga.  Samtliga intervjuer analyserades med hjälp av lodräta analyser enligt 

Jacobsen (2007).  Därefter jämfördes intervjuerna i de olika kategorierna genom vågräta 

analyser med citat från de olika testpersonerna.  Jag ville finna liknelser och skillnader i 

upplevelserna. Nedan är ett utdrag ur processen med flera av kategorierna inblandade, i en 

vågrät analys.  Under rubriken resultat redovisas samtliga kategorier med utdrag ur de olika 

intervjuerna. En del underkategorier har skapats såsom :  

 

-bristande självkänsla 

- livskvalitet 

- ryggont 

-blodsocker 
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Dessa redovisas under de huvudkategorier de tillhör tillsammans med viktiga citat från 

deltagarna. Testpersonerna är numrerade 1-6 och i resultatet redovisas citat från deltagarna 

med förkortningar Tp (testperson) samt nummer. 

 

Nedan följer ett exempel på en vågrät analys: 

Tabell 2: 

Frågeställning Citat 

testperson 1 

Citat 

testperson 2 

Citat 

testperson 3 

Citat 

testperson 4 

Citat 

testperson 

5 

Citat 

testperson 

6 

Kategori 

Hur upplevde 

deltagaren att sin 

hälsa var gällande 

arbetslivet före 

man blev fysiskt 

aktiv? 

”Det var en 

nedåtgående 

spiral. Jag var 

ofta stressad 

och 

eftermiddagst

rött.” 

”Mådde dåligt 

och kände mig 

slapp. Jag fick 

inte saker 

gjorda.” 

”Okej men 

inte bättre. 

Trött och seg 

på 

eftermiddagar

na vissa 

stunder.” 

”Sådär, jag 

orkade inte 

sitta och 

jobba så 

länge.” 

”Jag har varit 

aktiv hela 

mitt liv och 

anser att 

hälsan varit 

god.” 

”Jag orkade inte 

så mycket och 

hade ofta 

blodsockerfall.” 

Mående 

Ork 

Hälsa 

 

 

 

4. Etiska ställningstaganden 

 

Informationskravet är en viktig del inom de etiska riktlinjerna rörande forskning. Samtliga 

testpersoner blev informerade om syftet med studien via ett brev. Brevet (se bilaga 2), 

utformades efter riktlinjerna i Mittuniversitetets forskningsetiska kommittés PM 

(Mittuniversitetet, 2013). Där förklarades att varje enskild individ medverkade på sina egna 

villkor och att medverkan var helt frivillig. Man kunde när som helst välja att hoppa av eller 

att stå över att besvara en fråga. Allt material behandlades konfidentiellt och kunde inte 

härledas till undersökningspersonerna (Bryman, 2008). De blev även informerade om att efter 

studien förstörs allt material. Alla testpersoner blev behandlade enligt de etiska riktlinjerna 
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och principerna. Rättviseprincipen innebär att alla behandlas lika då det anses omoraliskt att 

särbehandla (Thorsén, 2010). Etik bygger på värderingar. Det finns flera andra principer inom 

etiken, även godhetsprincipen är en bra riktlinje att sträva efter. Principen innebär att göra gott 

mot andra och inte skada eller tillfoga annan skada eller lidande (Thorsén, 2010). 

 

 

4.1 Förförståelse 

Förförståelse handlar om våra uppfattningar och förutfattade meningar.  Dessa har stor 

betydelse för hur öppna vi är. Förförståelse handlar om att medvetandegöra sina åsikter och 

sedan åsidosätta de för att inte påverka data i någon riktning (Bryman, 2008). Den 

förförståelsen jag hade kring fysisk aktivitet och hälsa var att det kändes ganska givet att 

fysisk aktivitet ska ha goda effekter på hälsan på flera olika plan. Jag förväntade mig nästan 

en viss typ av svar men det var intressant att se att svaren inte följde mina tankar och 

funderingar helt. Jag förväntade mig att de allra flesta skulle kunna berätta hur de hade mått 

före de blev aktiva och att samtliga skulle kunna berätta om förbättringar av olika slag efter 

att de blev aktiva. Men det var flera testpersoner som aldrig hade varit inaktiva och därför inte 

kunde ge en helt rättvis bild av hur det skulle ha varit. Trots att jag haft den här förförståelsen 

har jag förhållit mig objektiv och neutral i studien. Det var nyttigt och viktigt att få dessa 

avvikande svar för att förstå att det inte finns någon given mall som svar på frågorna. 
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5.Resultat 

I studien redovisas testpersonernas själupplevda hälsa kring att vara inaktiv respektive fysiskt 

aktiv. Resultatet redovisas inom kategorierna mående, värk, hälsa och ork. Dessa kategorier 

var de ämnen som återkom för samtliga deltagare gällande positiva som såväl negativa 

upplevelser.  Analysen är baserad på fem fasta frågor med fyra underfrågor, se bilaga 1. 

Dessa frågor beskriver effekter i arbetsliv såväl som fritid av att inte vara fysiskt aktiv och till 

att vara fysiskt aktiv.  I resultatet redovisas en sammanställning av analysen samt en del citat 

som beskriver kategorierna. Deltagarna i studien är mellan 20 och 40 år gamla och har en  

anställning. Alla har olika förutsättningar och tränar på olika vis. Flera av deltagarna beskriver 

sin inaktiva period av sitt liv som negativ. Många hälsodefekter såväl fysiskt som psykiskt. 

 

”Jag mådde dåligt och kände mig slapp. Jag fick inte saker gjorda och det 

påverkade mycket. Jag hade ändå ett vänskapsliv men fick dåligt samvete och 

orkade inte lika mycket. ” TP 2 

 

Flera av deltagarna beskriver sina dagar under den inaktiva perioden som tunga där de blev 

trötta på eftermiddagarna och inte orkade med sina arbeten så effektivt. Många kände sig 

stressade och orkeslösa allteftersom dagen gick. Skillnaden hur man upplevde dessa faktorer 

efter man blev aktiv är påtaglig.  

  

”Jag känner mig mycket piggare, sover som en stock. Stressen infinner sig mer 

sällan för varje dag som går. Jag har lärt mig att andas och stanna upp och inte 

lägga energi på saker i onödan.” TP 1 
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5.1 Välmående 

Testpersonerna upplevde  sitt välmående som nedsatt till följd av inaktivitet.  Det är det 

psykiska måendet som är påverkat på så vis att deltagarna upplevde att de inte hade samma 

glädje i vardagen och arbetslivet när de var inaktiva. Majoriteten av de tillfrågade upplevde 

samma känsla. Måendet var även en av de saker som togs upp flest gånger under samtliga 

intervjuer som en viktig aspekt, både gällande den inaktiva tiden och efter de blev aktiva. 

Någon enstaka testperson angav att denne har en naturlig glädje då denne haft ett fysiskt 

aktivt liv så länge personen kan minnas. 

 

”Utan fysisk aktivitet sjunker energinivån markant. Man blir en gladare individ 

av träningen. Jag blir piggare, umgås med mer vänner och bekanta och orkar 

leka med barnen mer.” TP 5 

 

5.2 Värk 

Fysisk smärta beskrevs av samtliga testpersoner vid upprepade tillfällen i intervjuerna.  Det 

handlar om smärta i samband med att man inte orkar sitta med sitt arbete så långa stunder. 

Men även smärta som följer med efter arbetslivet till fritiden och påverkar privatlivet negativt 

som en direkt konsekvens av att vara inaktiv. Flera uppger sig vara stel i axlar och leder och 

får diverse krämpor efter långa arbetsdagar.  

 

 

”Jag har alltid varit aktiv i form av promenader och vardagsmotion men kände 

att det inte räckte till då jag fick lätt stela axlar när jobbet blev mer 

omfattande.”   TP 3 
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5.3 Hälsa 

Hälsa innefattar egentligen samtliga kategorier som tidigare beskrivits, men här tas det upp 

som en mer generell överskådlig faktor. Många upplevde sig ha en sämre hälsa överlag när de 

inte var aktiva. Samtliga upplevde också en stor skillnad  på hälsan från att varit inaktiv till 

aktiv. Någon testperson har som tidigare nämnts varit aktiv i större delen av sitt liv, men vid 

perioder av mindre träning kunnat jämföra sina upplevelser av hälsa med mindre aktiv period. 

 

”Då jag haft idrotten med mig hela livet har jag svårt att jämföra med att inte 

vara aktiv, men det har varit perioder i mitt liv där jag tränat mindre. När 

träningen blivit mindre märker jag stora förändringar, så som : mer trött, sämre 

energi, orkeslös, ont i ryggen, inget tålamod, mer temperament, dålig 

självkänsla m.m. Jag måste ha träningen i mitt liv för att fungera, sen behöver 

jag inte ligga på en elit nivå när jag tränar men de ska vara en regelbundenhet i 

mitt tränande.” TP 5 

 

 

 

Flera testpersoner beskriver sin hälsa som bättre både på utsidan och insidan.  

 

”Jag har en bättre kondition nu. Jag gör hälsosammare val i vardagen överlag 

vad gäller mat m.m. Jag känner mig piggare med en jämnare energinivå. ”TP 3 

 

”Jag har en fräschare hy och vackrare hår. Jag har gått ner i vikt och fått en 

tightare kropp.” TP 6 

  

 



 

 

17 
 

 

5.4 Ork 

Ork är en av de störta kategorierna intervjusvaren delades in i. Nästan alla svaren på alla 

frågorna går att placera in under kategorin. Ork är ett av de mest förekommande ordet under 

samtliga intervjuerna och nämndes av samtliga testpersoner flera gånger under intervjuerna. 

Det är en av de största skillnaderna mellan inaktivitet och aktivitet för deltagarna. Många 

beskrev dålig ork som en stor del av vardagen och samtliga beskriver motsatta upplevelser 

efter de blev aktiva. Någon av deltagarna upplevde sitt liv som en nedåtgående spiral, med 

mycket stress och trötthet.  

 

”Jag orkar mer och har mindre ont i ryggen. Jag känner mig piggare och 

gladare. Jag vill inte sitta still, jag sover bättre nu vilket gör mig piggare med.” 

TP 4 

 

 

 

 

 

Nedan följer de underkategorier som skapades: 

    

5.5 Bristande självkänsla 

Bristande självkänsla och en känsla av att inte vara värd något är viktiga saker som lyfts fram 

under intervjuerna från flera av testdeltagarna. Denna känsla beskrivs enbart under de frågor 

som handlar om den inaktiva delen av deras liv. Flera känner sig dåliga och får dåligt samvete 

när de inte rör på sig.  
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”Jag är gladare, piggare och trivs bättre med mig själv. Det finns en helt annan 

glädje och energi att hitta på saker. Ingenting känns längre lika tungt och 

besvärande.” TP 1 

 

”Jag har tidigare känt mig folkskygg i perioder och inte orkat träffa vänner och 

familj ens.” TP 1 

    

 

 

5.6 Livskvalitet 

Livskvalitet är också en viktig aspekt som tydligt tas upp av deltagarna själva som något som 

förbättras avsevärt sedan de blev aktiva. Flera nämner de psykiska effekterna av att vara 

inaktiv som jobbiga och hela tiden närvarande vilket skapade en sämre livskvalitet. 

Livskvaliteten har tillsammans med självkänslan ändrats i positiv mening för alla deltagare i 

samband med aktiv livsstil. Det hade ingen betydelse vad som tränades eller om det var tre 

pass i veckan eller varje dag, en klar förbättring i mående, självkänsla och rent kroppsligt 

framkom tydligt under intervjuerna. 

 

 

”Jag känner mig lugnare och mer harmonisk. Jag är pigg fler timmar på 

dygnet.” TP 3 

 

”Jag har slutat ursäkta mig och gör det jag känner för och är mycket roligare 

att vara i närheten av.” TP 1 
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5.7 Ryggont 

Ungefär hälften av testpersonerna nämnde ryggproblem som en negativ faktor som var en 

konsekvens av inaktivitet. De flesta ryggproblemen debuterade i arbetslivet och följde 

därefter med i fritiden, vilket har påverkat både humör, glädje och arbetslust.  

 

”Jag orkade inte lika mycket. Jag fick ofta ont i ryggen och hade kanske lite mindre 

tålamod.” Tp 4 

  

 

5.8 Blodsocker 

Blodsockernivåerna var en utmärkande faktor för flera av testpersonerna där man märker stor 

skillnad före och efter man blev aktiv. Flera beskrev dålig ork och dalande blodsocker. Men 

med aktivitet har blodsockernivåerna stabiliserats mycket tack vare bättre matvanor och aktiv 

livsstil.  

 

”Jag har ett jämnare blodsocker och känner mig piggare. Hälsan har blivit 

betydligt bättre. Jag väljer att gå istället för att köra bil ex.” TP 3 

 

”Jag är pigg flera timmar på dygnet och har ett jämnare blodsocker.” TP 6 
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Slutligen lämnades det fritt för övriga kommentarer och åsikter från deltagarna och de flesta 

kände sig nöjda med allt det fått med under intervjufrågorna. Några väl valda och kloka ord 

från en av respondenterna: 

 

 

”Folk säger att de inte har tid. Men man får ta sig tid. Man får en endorfinkick, 

blir piggare och effektivare. Det kommer av sig självt!” TP2 

 

 

 

6. Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att samtliga av testpersonera har positiva upplevelser av fysisk aktivitet. Flera 

av testpersonerna har tydligt beskrivit sin livsstil och situation innan de blev fysiskt aktiva. 

För flera av testpersonerna var vardagen orkeslös med diverse värk och inre stresskänsla. 

Samvetet över att inte orka med det sociala umgängeslivet var för flera en tung börda. Ett par 

av testpersonerna påpekade även att blodsockret pendlade under arbetsdagen och bland annat 

påverkade humöret. I tidigare studier har man kommit fram till att fysisk aktivitet påverkar 

hälsan positivt och ger ett ökat välbefinnande (Scully et, al, 1998). Flera av testpersonerna 

uppger just detta som förbättringar i vardagen och arbetslivet. En annan studie visar att 

stressupplevelser relaterade till arbetet minskar (Iwasaki et, al 2001).  

 

 

Någon av deltagarna hade alltid varit fysiskt aktiv och hade något svårare för att besvara en 

del av frågorna gällande tiden för inaktivitet. Men där framgick istället som alternativt svar 
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kommentarer om hur det kändes vid tillfällen och perioder för mindre aktivitet bland annat på 

grund av sjukdom eller skada. För att kroppen ska fungera optimalt behöver vi någon form av 

fysisk aktivitet (Bergström, 2008). Motion anses vara den mest effektiva 

sjukdomspreventionen, men underskattas av många (Statamatakis & Weiler, 2010). 

 Skillnaden mellan den inaktiva perioden och den numer fysiskt aktiva delen av 

testpersonernas liv verkar vara ganska stor. De allra flesta kan beskriva konkreta 

hälsoförbättringar. Prestationen på arbetet är bättre, humöret stabilare, blodsockret låg på en 

jämnare nivå och man hade en bra regelbunden sömn. Det finns studier som visar att fysisk 

aktivitet är så effektiv att den gör en positiv påverkan vid bland annat tumörsjukdomar i olika 

stadier (Yamauchi et al, 2013). Testpersonerna beskriver att stressnivån har sjunkit och att 

livet känns lite lättare och roligare. Det påminner om de slutsatser man kom fram till i 

Iwasakis studie 2001.  Man har upplevt en helt annan glädje än förut för att göra saker. 

Ryggvärk och stela axlar är inte längre ett problem i samma utsträckning som tidigare. Det 

upplevs upplyftande för självkänsla och viljan att göra saker både i och utanför arbetet. Syftet 

anser jag vara besvarat. Samtliga testpersoner vittnar om de hälsoförbättringar de förvärvat 

under sin aktiva tid. Ingen nämner någon nackdel med sin aktivitet. Svaret på studien är att 

fysisk aktivitet ger en bättre självupplevd hälsa, såväl på det fysiska som psykiska planet.  

Många studier handlar om specifika sjukdomstillstånd och motionspåverkan i den situationen. 

Den här studien skiljer sig från den typen av studier då den handlar om upplevelser från 

personer som inte har en känd specifik sjukdomsproblematik som testas utifrån fysisk 

aktivitet. Den här studien har gjorts utifrån antaganden och funderingar kring att aktivitet ska 

vara bra för både den inre och yttre hälsan. Hur detta upplevs och vilka typer av förbättringar 

har tydligt framkommit under studien. Även om frågorna inte är särskilt djupa utan ganska 

allmänna framgår det tydligt hur testpersonerna tycker sig ha blivit påverkade av att ha blivit 

fysiskt aktiva. Nya frågor som framkommit under studien är funderingar kring ålder, kön, 

yrke och val av aktivitet samt intensitet. Om det är någon skillnad i upplevelsen av 
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hälsoförbättringar beroende på vilket kön man tillhör, vilken ålder, vad man arbetar med, 

vilken aktivitet man utövar och hur ofta. Det vore intressant att på ett djupare plan inrikta sig 

på vilken påverkan de faktorerna kan ha i sammanhanget. Även samma typ av studie med 

inriktning på specifika varningssignaler och tecken på begynnande sjukdom hade varit 

intressant. Tex utbrändhet och utmattningssymptom.  Hur påverkar fysisk aktivitet personer 

som ligger på gränsen till utbrändhet? Fysisk aktivitet på recept blir allt populärare och med 

mer kunskap kring hur fysisk aktivitet i sjukdomsprevention kan vara nyttig bit inför 

framtiden. Om man leker med tanken att fysisk aktivitet på recept kan förebygga och/eller 

bota  åkommor och symptom, kan vi i framtiden skapa en bättre folkhälsa och en bättre 

medvetenhet hos befolkningen.  

 

 

 

7. Metoddiskussion 

Valet av metod är viktig för trovärdigheten. I den kvalitativa metoden har man med hjälp av 

innehållsanalys kunnat studera upplevelser. Det är en tolkande metod. Jag valde en kvalitativ 

studie med semistrukturerade frågor. Alla intervjupersoner fick alltså samma frågor med 

samma chans att besvara utifrån sin egen upplevelse. Det testpersonernas egen upplevelse jag 

var ute efter. Jag ville utifrån testpersonernas vardag studera dess erfarenheter och upplevelser 

(Kvale&Brinkmann, 2009). Målsättningen var att hitta sex av varandra oberoende personer 

med olika upplevelser av förändringar som effekt av att man blivit fysisk aktiv.  Genom att 

intervjua personer helt oberoende av varandra, från olika gym och i olika åldrar, fick studien 

mer variation av testpersonernas individuella upplevelser. Upplevelserna påverkades och 

präglades inte av någon gemensam nämnare för testpersonerna som tex arbetsplats då de 

valdes ut slumpmässigt från olika gym. För att stärka tillförlitligheten transkriberades 
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intervjuerna direkt vid intervjutillfället.  Intervjuerna analyserades enligt Graneheim & 

Lundmans innehållsanalys. Intervjuerna lästes flera gånger för att skapa en förståelse. 

Frågorna kändes lagom i omfattning för att materialet skulle vara hanterbart och inte bli 

alltför stort att sammanställa och analysera. Meningsbärande enheter har valts ut och delats in 

i kategorier och underkategorier.  Vågräta och lodräta analyser har sammanställts. Resultatet 

har presenterats i form av kategorier och citat från de olika testpersonerna som i texten nämns 

som förkortningen TP (testperson) och ett nr. 

 

 

Styrkor med studien är att den är väldigt inriktad och avgränsad och fokuserar på ett väldigt 

specifikt område utan att sväva utanför ämnet. Tillförlitligheten (trustworthiness) är hög då 

studien har genomförts utan att personliga värderingar har påverkat utförandet av slutsatserna 

från undersökningen (Bryman, 2008). Studien har en äkthet, dvs en rättvis bild av 

testpersonernas åsikter och uppfattningar. Under studiens gång har jag hållit mig objektiv och 

neutral trots den förförståelsen jag hade. Svagheter med studien är att flera av frågorna nästan 

flyter ihop vilket gjorde att man fick svar på det som skulle ställas i följdfrågan redan under 

huvudfrågan vilket gjorde att följdfrågorna i en del av fallen kändes överflödiga. Frågorna 

hade justerats något om studien hade gjorts om. Urvalet var ett bekvämlighetsurval av 

människor som passerade dagligen på två gym i Halmstad. Samtliga var positiva att medverka 

i studien och frågan är om deras resultat speglas av den positiva inställningen till fysisk 

aktivitet som de förmodligen hade. Likheter med andra forskningsresultat är att liksom många 

andra studier kommer jag fram till att fysisk aktivitet påverkar hälsan i positiv riktning. 
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8. Konklusion 

 

Fysisk aktivitet har en positiv påverkan på hälsan i form av fysiska förbättringar men även 

psykiska.  Fysisk aktivitet kan förebygga olika sjukdomstillstånd och många rapporter stöder 

att motion är bra för människan. Fysisk aktivitet borde lyftas fram ännu mer och användas 

mer i preventionssyfte än vad man gör idag. Fysisk aktivitet på recept skrivs ut först när 

sjukdomstecken debuterat. Istället skulle man fånga upp varningssignalerna före insjuknande i 

ohälsa. Företagshälsovård är ett bra sätt att förebygga ohälsa och ha friska medarbetare, men 

samma satsning skulle behövas på fritiden. Alla har inte förmånen att få friskvårdsbidrag från 

sitt arbete. En bättre fysisk förmåga ger helt enkelt en friskare vardag.  
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Slutord 

Jag vill tacka min handledare Sven-Uno Marnetoft för alla råd och tips under studiens 

gång. Jag vill även rikta särskilt många tack till de testpersoner som gjorde den här 

uppsatsen möjlig. / Jeanette 
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Bilaga 1 

 
 

 

Intervjublad till testpersoner 

 

 

Ålder? 

Kön? 

Aktiv hur länge? 

Typ av träningsaktivitet? 

Yrke? 

 

- Hur upplever du att din hälsa var gällande arbetslivet före du blev fysiskt aktiv? 

- Hur har detta yttrat sig? 

- Hur upplever du att hälsan förändrats efter du blev fysiskt aktiv? 

- Hur har detta visat/yttrat sig? 

- Hur upplever du att din hälsa var gällande fritiden före du blev fysiskt aktiv? 

- Hur har detta yttrat sig? 

- Hur upplever du att din hälsa förändrats gällande fritiden sedan du blev fysiskt aktiv? 

- Hur har detta yttrat sig? 

- Upplever du att du har mer energi i det vardagliga livet samt på arbetet efter att du 

blev fysiskt aktiv? Och i så fall på vilka sätt? 

 

Lämnar fritt för ytterligare fria kommentarer från respondenten 
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Bilaga 2 

Brev till testpersoner  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till dig som är fysiskt aktiv 

 

Människor i dagens samhälle blir sjukare och ohälsosammare för varje år som går. Det 

handlar inte om att människors förmågor blir sämre, utan hur utvecklingen i arbete och 

familjerelationer utvecklar sig. Man ska hinna med diverse sysslor på kortare tid. Kraven på 

den enskilde individen ökar och där någon stans på vägen tappar många sig själv. Olika 

sjukdomar kan förebyggas och behandlas med vardagsmotion och fysisk träning. Den fysiska 

och psykiska hälsan påverkas av fysisk aktivitet. Därför blir du och 5 andra personer inbjuden 

att delta i en undersökning rörande fysisk aktivitet och hälsa. Undersökningen kommer ske 

via intervjuer som beräknas ta ca 45 minuter. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avsluta din medverkan oavsett skäl. Alla 

personuppgifter och uppgifter rörande dig som respondent behandlas med största 

konfidentialitet. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta 

del av dem. Svaren kommer databehandlas utan identitetsuppgifter och resultatet kommer 

presenteras i en C-uppsats. Uppgifter som lämnas vid intervjutillfället kommer endast 

användas till den tänkta studien. Studien ska generera i en C uppsats inom ämnet 

Rehabilitering och hälsa i Arbetslivet. Syftet med studien är att ta reda på hur fysisk aktivitet 

påverkar människor i det vardagliga livet såväl som i arbetslivet. Undersökningen sker under 

vetenskaplig handledning och kommer läggas fram som en C-uppsats vid Mittuniversitetet i 

Östersund. 

 

Studien genomförs av Jeanette Svensson, studerande vid Rehabiliteringsvetenskapliga 

programmet vid Mittuniversitetet. Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att 

höra av dig till mig. 

 

Kontaktuppgifter: 

Jeanette Svensson Mobilnr: 0700-759085 Mailadress: nettis@bahnhof.se 

Jag hoppas att Du vill hjälpa till att öka kunskaperna om hur fysisk aktivitet påverkar hälsan. 

Denna kunskap ska förhoppningsvis öka intresset för fysisk aktivitet. 

 

 

Med vänlig hälsning  

Jeanette Svensson 

 

mailto:nettis@bahnhof.se

