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Abstract 
 

Introduction: We spend too much time sitting which entails negative effects on 
our health. To get people in motion, it is necessary to develop targeted measures 
to increase the chances of a more active life. We spend the most sedentary hours 
at the workplace and therefore this provides an appropriate forum to reach 
inactive adults. Purpose: The purpose of this study was to examine whether 
physical activity at the workplace increases the employees’ health status, in the 
form of activity habits and physical capacity. A further aim was to explore 
participants’ experiences of the intervention and notice the most important 
measures in efforts to promote physical activity. Method: 14 subjects with an 
average age of 49 years participated in the study. Sub-maximal training 2 
times/week, for five weeks, carried out near the participants' workplaces, 
immediately after finishing the workday. SF-36 acute version, IPAQ short 7-day 
version and Queens College Step test was done before and after the intervention. 
After completed intervention the participants made an evaluation of their 
experience. Results: The SF-36 showed an improvement of vitality and the risk of 
ending up in a depression decreased. The test values from Queen College step test 
was unchanged. IPAQ showed an increase in physical activity for several 
participants, and a reduction of the sedentary time. The evaluation showed that 
exercise next to the workplace, directly after working day was decisive for the 
participants' involvement. Conclusion: An improvement occurred in health, 
particularly in the participants' vitality and the risk of falling into depression. The 
participants' activity levels increased even if the physical capacity was unchanged. 
 
Keywords: Depression. Health status. Inactivity. Intervention. Submaximal 
exercise. 
 

 

 

 

 

  



 

Abstrakt 
 

Introduktion: Vi spenderar alldeles för mycket tid sittandes vilket medför 
negativa effekter på hälsan. För att få människor i rörelse är det nödvändigt med 
riktade insatser för att öka chanserna till ett mer aktivt liv. De flesta stillasittande 
timmarna sker på arbetsplatsen och därmed utgör den ett lämpligt forum att nå 
inaktiva vuxna. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om fysisk 
aktivitet på arbetsplatsen höjer de anställdas hälsostatus, i form av aktivitetsvanor 
och fysisk kapacitet. Ett ytterligare syfte var att undersöka deltagarnas upplevelser 
av interventionen och medvetengöra de viktigaste insatserna i arbetet med att 
främja fysisk aktivitet. Metod: I studien deltog 14 försökspersoner med en 
genomsnittsålder på 49år. Submaximal träning 2ggr/v under 5 veckor utfördes 
kring området av deltagarnas arbetsplatser, direkt efter avslutad arbetsdag. SF-36 
akuta versionen, IPAQ korta 7-dagars versionen och Queens college step test 
gjordes före och efter interventionen. Efter avslutad intervention gjordes en 
utvärdering av upplevelsen. Resultat: SF-36 visade en förbättring av vitalitet och 
procenten för att hamna i riskzonen för depression minskade. Testvärdena från 
Queen college step test blev oförändrat. IPAQ visade en ökning av fysisk aktivitet 
för flera deltagare och en minskning av den stillasittande tiden. Utvärderingen 
visade att träning intill arbetsplatsen, direkt efter avslutad arbetsdag var avgörande 
för deltagarnas medverkan. Konklusion: En förbättring skedde av hälsan 
framförallt i deltagarnas vitalitet och risk för att hamna i depression. Deltagarnas 
aktivitetsnivå ökade även om den fysiska kapaciteten blev oförändrad.  
 
Sökord: Depression. Hälsostatus. Inaktivitet. Intervention. Submaximal träning.  
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Introduktion 
I dagens samhälle spenderar vi alldeles för mycket tid sittandes. Vuxna människor 

tillbringar 51-68 procent av sina vakna timmar sittandes vilket medför negativa 

effekter på hälsan (Martinez-Ramos et al., 2015). Studier har visat att en inaktiv 

livsstil är förknippat med fetma, benskörhet, kroniska sjukdomar som diabetes, 

vissa cancerformer och metabolt syndrom, vilket ökar risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar som i sin tur är förknippat med ökad dödlighet (Martin-Borràs et 

al., 2014; Martinez-Ramos et al., 2015). Stillasittandet är även kopplat till andra 

dåliga vanor så som småätande mellan måltiderna vilket påverkar kroppsvikten. 

Undersökningar har även visat att en stillasittande livsstil resulterar i en ond cirkel 

där ju mer man sitter still desto mindre känner man för att utföra fysisk aktivitet 

(Martinez-Ramos et al. 2015).  

 

Människokroppen är byggd för rörelse. Kropp och själ mår bra utav fysisk 

aktivitet. Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av 

skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i en ökad 

energiförbrukning (Shephard & Balady, 1999). För att främja och upprätthålla 

hälsan bör vuxna från 18år vara fysisk aktiva minst 30 minuter fem dagar i 

veckan, med en måttlig intensitet och vid hög intensitet är det minst 20 minuter tre 

dagar i veckan som rekommenderas. Denna rekommenderade tid kan spridas ut 

under flera av veckans dagar men bör utföras i pass på minst 10 minuter. 

Dessutom bör alla vuxna utföra aktiviteter som upprätthåller eller ökar 

muskelstyrka och uthållighet minst två dagar i vecka (Haskel, Lee, Pate, Powell, 

Blair, & Franklin, 2007).  

 

Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till att förebygga osteoporos och fungerar som 

en sekundär prevention av hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, minskar 

förekomsten av vissa cancerformer (i synnerhet bröst- och tjocktarmscancer) och 

verkar även ge hälsovinster för patienter med etablerad cancer (Warburton, 

Darren, Nicol, & Bredin, 2006). Vidare har författarna visat att 

insulinkänsligheten förbättras, blodtrycket sänks, en ökning sker av det goda 

kolesterolet HDL och en minskning av det dåliga LDL. Kroppssammansättningen 

kan förbättras genom minskad bukfetma och förbättrad viktkontroll då 
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syrgaskonsumtionen är direkt kopplad till energiförbrukningen (Donelly, Blair, 

Jakicic, Manore, Rankin, & Smith, 2009). Fysisk aktivitet ökar även 

transportkapaciteten för fettsyror så att fett kan användas i högre utsträckning i 

energiutvinningen vid ett submaximalt arbete och kolhydratförbränningsförmågan 

ökar (Hawley, 2002). Var och en av dessa faktorer kan förklara direkt eller 

indirekt att regelbunden fysisk aktivitet och en hög kondition är förknippad med 

en minskad förekomst av kroniska sjukdomar och därmed en minskad risk för en 

förtidig död (Warburton et al., 2006).  

 

Ryggsmärtor är ett mycket vanligt besvär som sällan beror på någon sjukdom. 

Genom att börja röra på sig mer kan man förebygga ”vanlig smärta” i ryggen då 

hållningen förbättras av fysisk aktivitet vilket minskar smärta i tex. rygg, nacke 

och axlar (Martinez-Ramos et al., 2015). Fysisk aktivitet kan även vara effektiv 

för att förhindra och behandla kronisk ländryggssmärta (Vuori, 2001). Rent 

allmänt har fysisk aktivitet i förhållande till inaktivitet en positiv effekt på både 

smärta och funktion i ryggen vilket har konstaterats i många undersökningar på 

långvariga ryggbesvär (Hasenbring, Plaas, Fischbein, & Willburger, 2006).  

 

Förutom de fysiologiska fördelarna fysisk aktivitet för med sig har forskare även 

kommit fram till att psykologiska sjukdomar kan förebyggas med hjälp utav 

fysisk aktivitet. Människor som inte ägnar sig åt fysisk aktivitet löper två gånger 

större risk att uppvisa symptom på depression och ångest jämfört med dem som 

regelbundet utövar fysisk aktivitet (De Mello, Lemos, Antunes, Bittencourt, 

Santos-Silva, & Tufik, 2013). Fysisk aktivitet minskar väsentligt risken för 

framtida depressiva symptom och risken för uppkomst av mindre allvarlig 

depression (Jerstad, Boutelle, Ness, Stice, & La Greca, 2010). Även 

Gudmundsson et al. (2015) studerade det ömsesidiga förhållandet mellan fysisk 

aktivitet och depression och fann att lägre nivåer av fysisk aktivitet var relaterad 

till en högre grad av depression och att individer med minskande fysisk aktivitet 

över tid visade sig ge högre depressionspoäng vid 32-års uppföljning. Enligt 

Mikkelsen, Tolstrup, Flachs, Mortensen, Schnohr och Flensborg-Madsen (2010) 

är det framförallt hos kvinnor man tydligt har sett detta samband.  

 

Fysisk aktivitet har lika så visat sig vara effektiv mot stress och minskar inte bara 
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de omedelbara effekterna av stress utan kan även öka återhämtning från stress 

(Huang, Webb, Zourdos, & Acevedo, 2013). I en studie av Gerber, Jonsdottir, 

Lindwall och Ahlborg (2014) kunde man se att deltagare som upplevde en god 

hälsa och låg stressnivå rapporterade den högsta fysiska aktivitetsnivå och 

deltagare med hög stress och höga psykiska hälsoproblem rapporterade lägsta 

fysiska aktivitetsnivå. Gerber et al. (2013) menar att motion har omedelbara 

psykologiska fördelar i förhållande till andra terapeutiska behandlingar och en bra 

kondition har visat sig framkalla ett mer motståndskraftigt immunförsvar och ett 

bättre skydd mot stress.  

 

Vid undersökningar har man kommit fram till att de allra vanligaste orsakerna till 

sjukskrivningar var psykiatriska diagnoser som stress och depression följt av 

muskuloskeletala sjukdomar där den vanligaste diagnosen var ryggsmärtor 

(Starzmann, Hjerpe, Dalemo, Ohlsson, Björklund, & Bengtsson Boström, 2015). 

Dessa sjukdomar stod för 68% av kostnaderna för sjukskrivningsersättningen och 

av de patienter som fått sjukskrivningsintyg var 93% borta från arbetsplatsen i 

mer än två veckor.  

 

Enligt världshälsoorganisationen WHO är psykisk hälsa ett tillstånd med mentalt 

välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara 

av vanliga påfrestningar och kan bidra till det samhälle hon eller han lever i. 

"Livskvalitet" är en term som används löst för att indikera det allmänna 

välbefinnandet och enligt WHO är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande indikatorer på en god livskvalitet. Det finns en mängd 

instrument som mäter livskvalitet. Inom medicin mäter man den hälsorelaterade 

livskvalitén i relation till sjukdom, behandling och funktionsförmåga medan 

samhällsvetenskapen ofta inkluderar områden som livtillfredsställelse, socialt 

deltagande och socialt nätverk (Haywood, Garratt, & Fitzpatrick, 2005). Två 

vanliga instrument för att skatta hälsa och hälsorelaterad livskvalitet utifrån 

fysiskt- och psykiskt välbefinnande samt socialt deltagande är EQ5D och SF-36 

då dessa enkäter har bra reliabilitet, validitet och en bra mottaglighet (Haywood et 

al., 2005). Enligt statens folkhälsoinstitut har fysisk aktivitet den största positiva 

effekten på svenska folkets hälsa. För att kunna bedöma människors fysiska 

aktivitet kan man använda sig utav subjektiva eller objektiva mätmetoder. Av 
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dessa två metoder har man kommit fram till att självrapporterade metoder som 

frågeformulär och dagböcker etc. har starkast samband med uppnådda 

hälsoeffekter (van Poppel, Chinapaw, Mokkink, Mechelen, & Terwee, 2010). På 

populationsnivå är frågeformulär den vanligaste mätmetoden och man utvärderar 

oftast en ”vanlig vecka” som referens på hur fysiskt aktiv man är. Det har dock 

visats att frågor om en vanlig vecka ger en överskattning av den fysiska 

aktivitetsnivån jämfört med att utvärdera de senaste sju dagarna (van Poppel et al., 

2010).  

 

För att få människor i rörelse är det är nödvändigt att nå ut till de målgrupper som 

är inom hälsoriskzonen och höja medvetenheten om de negativa konsekvenserna 

en stillasittande livsstil har på hälsan (Martinez-Ramos et al., 2015). Författarna 

upptäckte att deltagarna ej var medvetna om vilka negativa konsekvenserna ett 

stillasittande beteende har på hälsan och fann att deltagarna visade ett större 

intresse av att minska den stilla sittande tiden när de blivit informerade och 

medvetna om hälsoriskerna. Även Loitz, Potter, Walker, Mcleod och Johnston 

(2015) ansåg att det är viktigt att utveckla riktade insatser för att öka chanserna till 

ett mer aktivt liv bland vuxna. Enligt Martinez-Ramos et al. (2015) sker de flesta 

stillasittande timmarna på arbetsplatsen framför datorer. Arbetsplatsen är därför 

ett lämpligt forum för att nå inaktiva vuxna och rikta insatser för att minska 

stillasittandet och öka den fysiska aktiviteten (Loitz et al., 2015; Hall, Mansfield, 

Kay, & Mcconell, 2015; Sjogaard & Justesen, 2014). Genom att främja fysisk 

aktivitet på arbetsplatsen kan man lättare övervinna hinder så som ”brist på tid” 

(Malik, Blake, & Suggs, 2014). Tre faktorer som har stor påverkan på̊ 

regelbunden fysisk aktivitet är just hinder, socialt stöd och självförtroende (Trost, 

Owen, Bauman, Sallis, & Brown, 2002). 

 

 

Syfte  
Syftet med denna studie var att undersöka om fysisk aktivitet på arbetsplatsen 

höjer de anställdas hälsostatus, i form av aktivitetsvanor och fysisk kapacitet. Ett 

ytterligare syfte var att undersöka deltagarnas upplevelser av interventionen och 

medvetengöra de viktigaste insatserna i arbetet med att främja fysisk aktivitet.  
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Metod 

Studiedesign  

Mixed methods research design. Denna studie har samlat in, analysera och 

integrerat kvantitativ och kvalitativ forskning (Creswell, 2014).  

 

Försökspersoner 

I studien deltog 14 försökspersoner (fp), 12 kvinnor och 2 män med en 

genomsnittsålder på 49 år. För att delta i studien var deltagarna tvungen att ha en 

aktivitetsnivå som var lägre än ett träningspass/v eller 30 minuter promenad/dag.  

 

Undersökningsmetoder 

För att utvärdera deltagarnas hälsa och välbefinnande användes den akuta 

versionen av SF-36v2 (senaste versionen av SF-36) (Taft, Karlsson, & Sullivan, 

2004) (se bilaga 1). SF-36 är en allmän hälsoundersökning eftersom det kan 

användas oavsett ålder, sjukdomar och behandlingsgrupper. Frågeformuläret 

bedömer åtta hälsobegrepp: 1) begränsningar i fysiska aktiviteter på grund av 

hälsoproblem; 2) begränsningar i sociala aktiviteter på grund av fysiska eller 

emotionella problem; 3) begränsningar i vardagliga aktiviteter på grund av fysiska 

hälsoproblem. 4) kroppslig smärta; 5) allmän mental hälsa (psykiskt lidande och 

välbefinnande); 6) begränsningar i vardagliga aktiviteter på grund av 

känslomässiga problem; 7) vitalitet (energi och trötthet); 8) allmänna 

uppfattningar om hälsa (Ware & Sherbourne, 1992). Resultaten från den första 

insamlingen av data användes som ett mått på deltagarnas hälsostatus och 

jämfördes sedan med resultaten från den andra insamlingen av data efter 

interventionen.  

För att uppskatta deltagarnas aktivitetsnivå användes frågeformuläret IPAQ den 

akuta 7-dagars versionen. Formuläret består av fyra huvudfrågor som är 

utformade för att täcka all aktivitet under hela dagen, inklusive inaktivitet (se 

bilaga 2). Resultaten från IPAQ visar att reliabilitet och validitet är likvärdiga med 

andra subjektiva instrument som finns för bedömning av fysisk aktivitet 

(Hagströmer, Oja, & Sjöström, 2006).  
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Då IPAQ inte är till för att utvärdera interventioner och är mer lämplig för 

användning i storskaliga undersökningar användes detta formulär som en 

kvalitativ del i studien.  

För att estimera deltagarnas VO2max utfördes ett submaximalt bench step test - 

Queens college step test (Haff & Dumke, s. 169-171, 2012). Under tre minuter 

skulle fp kliva upp och ned på en 41cm hög step bräda på en frekvens på 96 

beats	  ×	  min-1 för män och 88 beats	  ×	  min-1 för kvinnor. För att bygga upp en 

stephöjd på 41cm användes en träbox som var 30cm + 2stycken 20kg viktskivor 

på vardera kortsida. Vid tidtagning och stegfrekvens användes appen Tempo. 

Direkt efter testet registrerades hjärtfrekvensen med hjälp utav en pulsklocka av 

märket Polar m400. Hjärtfrekvensen sattes sedan in i ekvationen: VO2max(ml	  ×

	  kg-1	  ×	  min-1) = 111.33 – (0.42	  ×	  HR) för män och VO2max(ml	  ×	  kg-1	  ×	  min-1) = 

65.81 – (0.1847	  ×	  HR) för kvinnor. Innan testet blev fp informerade om att det 

var okej att byta det ledande benet under testets  gång.  

 

För att utvärdera försökspersonernas upplevelser av interventionen och få 

förståelse för vilka insatser som är viktiga i arbetet med att öka fysisk aktivitet 

ställdes kvalitativa frågor till deltagarna i ett utformat frågeformulär (se bilaga 3). 

 

Intervention 

Försökspersonerna genomförde submaximal träning så som raska promenader 

med inslag av pulshöjande intervaller, följt av rörlighetsträning för 

kontorsarbetande (se tabell 1 & 2). Denna träningsintervention innehöll två pass 

per vecka under fem veckor och utfördes kring området av deltagarnas 

arbetsplatser i direkt anslutning till avslutad arbetsdag. Innan denna fem veckor 

långa interventionen anordnades en första träff med en föreläsning som handlade 

om hälsoeffekter av fysisk aktivitet och riskerna en stillasittande livsstil för med 

sig.  
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Tabell 1. Träningsupplägg för den fem veckor långa interventionen. Passen såg likadan ut för de båda tillfällena under 
veckan. Träningen skedde antingen på måndag och onsdag eller onsdag och fredag, kl. 15.30-16.30. 
Vecka: Träningsupplägg  

 
1 Promenad 45 min på relativt platt sträcka + rörlighet  

2 Promenad 45 min på en kuperad sträcka + rörlighet  

3 Promenad 30 min + intervaller på platt sträcka + rörlighet 
 
Beskrivning intervaller: Intervaller mellan sju lyktstolpar med ett avstånd på 25m mellan varje stolpe - Jogga 
och gå varannan lyktstolpe. Upprepa 3ggr med aktiv vila tillbaka till start.  

4 Promenad 25 min + intervaller i backe (hög rask promenadfart) + promenad 10 min + rörlighet. 
 
Beskrivning intervaller: Intervaller mellan sex lyktstolpar med ett avstånd på 25m mellan varje stolpe - Gå raskt 
och gå lugnt varannan lyktstolpe. Aktiv vila ned till start. Gå raskt två lyktstolpar och gå lugnt en lyktstolpe. 
Aktiv vila ned till start. Gå raskt två lyktstolpar och gå lugnt ned en lyktstolpe. Aktiv längre vila för att sedan 
upprepa alla intervaller en gång till.  

5 Promenad 25 min + intervall i backe (jogg) + promenad 10 min + rörlighet. 
 
Beskrivning intervaller: Intervaller mellan sex lyktstolpar med ett avstånd på 25m mellan varje stolpe - Jogga 
och gå lugnt varannan lyktstolpe. Aktiv vila ned till start. Jogga två lyktstolpar och gå lugnt en lyktstolpe. Aktiv 
vila ned till start. Jogga två lyktstolpar och gå lugnt ned en lyktstolpe. 

 
Tabell 2. Rörlighetsprogrammet som varje pass avslutades med.  
Bålstabilitet för inre magmusklerna 

-‐   Stå mot en vägg med böjda ben. Andras in och sug in naveln mot ryggraden så ländryggen blir platt mot väggen 
(det ska inte gå att få in en hand mellan rygg och vägg). Slappna sedan av och uppreda genom att dra in naveln 
igen 15ggr.  
Tips: Gör denna övning så ofta du kan för att finna din inre magmuskler och stärka dessa.  

Knäböj med armsträckning 
-‐‑   Ställ dig höftbrett och gör en knäböj (böj knäleden och kom bak med rumpan som om du sätter dig ned på en stol). 

När du går ner i din knäböj sträcker du armarna rakt upp.  Upprepa 15ggr.  
Tips: Gör denna övning mot skrivbordsstolen vid dina mikropauser på jobbet men sätt dig inte på stolen utan låt 
rumpan bara nudda. 

Stretch insida lår   
-‐‑   Gå rakt ut åt sidan med ett ben och lägg tyngden på det andra benet så det drar i ljumsken på det utsträckta benet. 

20-30s/ben.  

Höftböjar stretch 
-‐‑   Stå på ett knä, håll ryggen rak och spänn rumpan så det drar i höftböjaren. 20-30s/ben.  

Stretch vader 
-‐‑   Gå fram med ett ben och böj på det bakre benen så kroppen viker sig framåt och låt det dra i baksida och vaden i 

det ben som är framför. 20-30s/ben. 

Stretch framsida 
-‐‑   Ta stöd mot en vägg och greppa tag i den ena foten bakom ryggen och låt det dra i framsida lår. 20-30s/ben.  

Stora cirklar med armarna 
-‐‑   Gör stora cirklar med en arm i taget först framåt 10stycken/arm sedan bakåt 10stycken/arm. 

Rörlighet axlar 
-‐‑   Sänk axlarna och rulla dom bakåt 15ggr.  

Push up + 
-‐‑   Stå med rak kropp och raka armar lutad mot vägg, samma ställning som en armhävningen. Sjunk ned mellan 

skuldrorna, armarna ska fortsätta vara raka och håll en spänd bål. Tryck upp så du kufar riktigt mellan skuldrorna. 
Upprepa 15ggr. 
Tips: Gör denna övning mot skrivbordet vid dina mikropauser på jobbet.  

Rörlighet axel och skuldra 
-‐‑   Fäll i höftleden så ryggen är rak i 90 grader. Sträck fram en arm så långt det går så det drar runt skuldran och dra 

tillbaka armen genom att böja i armbågsled. Byt arm och jobba fram en arm i taget. Upprepa 10ggr/arm. 
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Procedur 

Försökspersonerna fick under första dagen börja med att uppskatta sin hälsa med 

hjälp av SF-36 akuta versionen. De fick sedan uppskatta sin aktivitetsnivå med 

hjälp utav IPAQ korta 7-dagars versionen. Då det fanns en risk att IPAQ kunde 

inverka på svarsmönstret av SF-36 så började fp att svara på denna enkät. Detta 

för att försäkra standardisering av innehåll och poängsättning. IPAQ enkäten 

användes som ett frågeformulär då en statistisk mätning från denna kräver ett stort 

antal fp. Dag två utförde fp ett Queens college step test. Efter dessa test inleddes 

den fem veckor långa träningsinterventionen. Inom fem dagar efter avslutad 

intervention fick fp genomföra ett nytt Queen college step test och efter nio dagar 

gjordes ett retest av SF-36 och IPAQ. Detta för att kunna säkra att studiens 

träningspass inte inkluderades i de nya resultaten från IPAQ. Vid denna träff fick 

fp även utvärdera deras upplevelse av interventionen.  

 

Dataanalys 

En utvärdering av resultatet från Queen college step test gjordes för att avgöra om 

skillnaderna krävde en djupare analys. 

En kvalitativ innehållsanalys gjordes av IPAQ där den sammanlagda tiden för 

samtliga fp analyserades i frågeställningarna;  

- ”Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som 

är mycket ansträngande?” 

”Hur mycket tid tillbringade du i genomsnitt under en sådan dag?” 

- ”Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som 

är måttligt ansträngande?” 

”Hur mycket tid tillbringade du i genomsnitt under en sådan dag?” 

- ”Under de senaste sju dagarna, hur många dagar har du promenerat i minst 

10minuter i sträck?” 

”Hur mycket tid per dag tillbringade du i genomsnitt en sådan dag på 

promenader?” 

- ”Under de senaste 7 dagarna, hur mycket tid har du tillbringat sittande under en 

sådan dag?” 

 En analys på individnivå genomfördes för att se den genomsnittliga tiden varje fp 

utförde för samtliga aktiviteter i frågeställningarna. 
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En kvalitativ utvärdering av öppna enkätfrågor genomfördes och sammanställdes i 

textmassa och citat.  

SF-36 analyserades i QualityMetric Health Outcomes Scoring Software 4.5 vilket 

är ett program som är framtaget för att analysera datat från SF-36. Denna 

programvara kräver en licens för användandet.  

 

Etiska överväganden 

Ett informationsmail för rekrytering av försökspersoner skickades ut till 

ledningsgruppen på Försäkringskassan samt personalansvarig på 

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten (se bilaga 4). När försökspersonerna 

var rekryterade skickades ett detaljerat information- och samtyckes mail ut till 

varje individ (se bilaga 5). Deltagarna gav sitt samtycke till att delta i studien 

genom att skriva under samtyckesformuläret. Individernas identitet skyddades 

genom en kodlista som enbart undersökningsledaren hade tillgång till. Alla 

enkäter och testresultat har förvarats på ett säkert sätt så att ingen obehörig fått 

åtkomst till dessa. 

 

 

Resultat 

SF-36 

I en sammanslagning av samtliga fp visade utfallet för SF-36 en poängökning vid 

test 2 jämfört med test 1 i kategorierna; physical component summery (PCS), 

mental component summery (MCS), physical functioning (PF), general health 

(GH), vitality (VT), role emotional (RE) och mental health (MH). Alltså skedde 

det en minskning i totalt 3 kategorier; Role physical (RP), Bodily pain (BP) och 

Social functioning (SF) (se figur 1).  Av dessa tre kategorier var det ungefär lika 

många fp som ökade sin poäng som minskade eller fick oförändrad poäng vid test 

2 (se bilaga 6). SF kom därmed under normen då 6 fp ökade, 4 fp fick oförändrad 

poäng och 4 fp sänkte varav 1 fp sänkte med hela 34,6 poäng.  
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Vid test 1 låg fp under normen i kategorierna PCS, MCS, BP, GH, VT och RE, av 

dessa tillhörde lika många kategorier den fysiska hälsan som den mentala hälsan. 

Vid test 2 fick fp högre poäng än normen av alla dessa kategorier förutom BP.  

 

Den största skillnad mellan test 1 och test 2 var VT där 12 fp höjde sin poäng 

varav 2 fp ökade som mest med 16,33 poäng. En sänkning i VT skedde för 1fp 

med 4,72 poäng (se bilaga 6). Andelen fp som låg i riskzon för att drabbas av 

depression halverades mellan test 1 och test 2 (se figur 2).  

 

 

 
Figur 1. Deltagarnas hälsa och välbefinnande där y axeln visar hälsopoäng där hundra är det bästa.  
Blått är testtillfälle 1 och orange är testtillfälle 2. Normen för samtliga kategorier är 50 poäng. 
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Figur 2. Detta diagram visar hur många procent av deltagarna som  
låg i riskzon för att drabbas av depression. Blått visar testtillfälle 1  
och orange visar testtillfälle 2, den gråa stapeln visar normen.   

 

Queen college step test 

Av 14fp hade endast 9 personer möjlighet att slutföra detta test. Utifrån resultatet 

kunde man direkt se att det inte skett någon betydande förändring av VO2max för 

någon fp. Fyra personer hade fått en ökning med 1 ml	  ×	  kg-1	  ×	  min-1, två fp hade 

fått en sänkning av VO2max där en person sänkt sitt värde med 3 ml	  ×	  kg-1	  ×	  min-

1 och den andre med 1 ml	  ×	  kg-1	  ×	  min-1. Resterande personer fick samma resultat 

vid test 1 och 2.  

 

IPAQ 

Studien visade en knappt märkbar ökning av tid i samtliga kategorier av fysisk 

aktivitet (FA) vid en sammanslagning av alla deltagares tider, dock visas en 

minskning av den totala stillasittande tiden vid test 2 jämfört med test 1 (se figur 

3). Vid en fördjupad analys på individnivå kunde man urskilja en tydligare ökning 

av FA och en minskning av den stilla sittande tiden (se tabell 3).  

 

Vid en fusion av samtliga 14 fp gällande tid de i genomsnitt lagt ned på en mycket 

ansträngande FA hade en ökning skett med 60 min jämfört med testomgång 1 (se 

figur 3). Tillsammans hade fp utfört totalt 10 dagar av mycket ansträngande FA 

vid test 1 vilket hade ökat med till hela 20 dagar vid test 2. Vid en analys av varje 

individ kunde man se att totalt 6 fp hade ökat sin genomsnittliga tid, 4 fp hade 

sänkt sin genomsnittliga tid och 4 fp låg på samma tid som vid test 1 (se tabell 3).  
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Vid en fusion av samtliga 14 fp gällande måttligt ansträngande FA hade en ökning 

skett med enbart 18 minuter jämfört med testomgång 1 (se figur 3). Tillsammans 

hade fp utfört totalt 13 dagar av måttligt ansträngande FA vid test 1 vilket hade 

ökat till 20 dagar vid test 2. Vid en analys av varje individ kunde man se att totalt 

5 fp ökat sin genomsnittliga tid, 4 fp hade sänkt sin genomsnittliga tid och 6 fp låg 

på samma tid vid test 2 som vid test 1 (se tabell 3).  

 

När det kommer till den sammanlagda tiden för samtliga 14 fp gällande hur 

mycket tid de spenderat i genomsnitt på en promenad hade en ökning skett med 

48 min vid test 2 jämfört med test 1 (se figur 3). Tillsammans hade de promenerat 

totalt 56 dagar vid test 1 vilket däremot hade minskat till 48 dagar vid test 2. Vid 

en analys av varje individ kunde man som se att 4 fp ökat sin genomsnittliga tid, 5 

fp hade minskat den genomsnittliga tiden och 5 fp låg kvar på samma tid som vid 

test 1 (se tabell 3). 

 

Vid analys av den sammanlagda tiden för de 11 fp som kunde uppskatta sin 

stillasittande tid under en vanlig dag hade den minskat med hela 27 timmar vid 

test 2 jämfört med test 1 (se figur 3). Totalt hade 9 fp av 11 minskat den 

genomsnittliga tiden (se tabell 3).  

 

 
Diagram 3. Deltagarnas sammanlagda tid de lagt ned på varje aktivitet. Y-axeln visar tid i minuter och X-axeln visar 
vilken form av aktivitet fp utfört. Blått är testtillfälle 1 och orange är testtillfälle 2.  
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Tabell 3. En sammanställning av antal fp och genomsnittlig tid som ökat, minskat eller oförändrats från test 1 till test 2. 

 Ökning Minskning  Oförändrat 
Mycket ansträngd FA 6 fp:  

3 fp ökat från 0-60 min 
3 fp ökat från 0-30 min 

4 fp: 
1 fp sänkt från 120-40 min  
1 fp sänkt från 150-60 min 
2 fp sänkt från 60-40 min  

4 fp:  
1 fp låg kvar på 20min 
3fp har inte utfört någon 
aktivitet  

Summering Alla som ökat sin aktivitet hade gått från att inte utföra någon form av mycket 
ansträngande aktivitet vid test 1. Alla som minskat sin aktivitet gjorde i alla fall någon 
aktivitet även om det var av kortare tid.Det var endast tre personer som inte utförde någon 
form av mycket ansträngd aktivitet vid varken test 1 eller 2.  

Måttligt ansträngd FA 5 fp: 
1 fp ökat från 10-60 min 
2 fp ökat från 0-90 min 
1 fp ökat från 0-40 min 
1 fp ökat från 0-30 min  

4 fp:  
1 fp sänkt från 120-60 min 
1 fp sänkt från 30-0 min 
1 fp sänkt från 70-0 min 
1 fp sänkt från 150-30 min 

5 fp: 
1 fp låg kvar på 120 min 
4 fp har inte utfört någon 
aktivitet  

Summering Fyra stycken som ökade sin aktivitet hade gått från att inte utföra någon form av måttligt 
ansträngande aktivitet vid test 1. Två personer gick från att ha utfört aktivitet vid test 1 till 
att inte ha utfört någon aktivitet vid test 2. Totalt var det sex personer som inte utfört någon 
form av måttligt ansträngande aktivitet vid test 2.  

Promenader 4 fp: 
2 fp ökat från 30-60 min 
1 fp ökat från 20-45 min 
1 fp ökat från 30-50 min 

5 fp:  
1 fp sänkt från 45-30 min 
1 fp sänkt från 30-0 min 
1 fp sänkt från 40-35 min 
1 fp sänkt från 60-30 min 
1 fp sänkt från 50-45 min 

5 fp: 
1 fp låg kvar på 45min 
1 fp låg kvar på 40 min 
1 fp låg kvar på 30 min 
2 fp hade inte utfört någon 
aktivitet  

Summering Alla som ökat sin promenadtid promenerade redan vid test 1. Av de som sänkt sin 
promenadtid var det en person som vid test 2 inte utfört någon promenad. Totalt var det tre 
personer som inte utfört någon promenad vid test 2.  

Stilla sittande  1 fp: 
ökning från 4-6 tim 

9 fp: 
1 fp sänkt från 5-2 tim 
1 fp sänkt från 10-5 tim  
1 fp sänkt från 10-8 tim 
1 fp sänkte från 12-8 tim 
1 fp sänkt från 9-6 tim 
1 fp sänkt från 9-8 tim 
1 fp sänkt från 8-5 tim 
1 fp sänkt från 11-6 tim 
1 fp sänkt från 9-6 tim  

1 fp: 
Låg kvar på 8 tim 

Summering  Hela nio personer hade sänkt sin stilla sittande tid. Två personer hade sänkt sin tid med 
hela 5 timmar.  

 

Deltagarnas upplevelser 

Resultatet från utvärderingen visade att det mest betydande för deltagarnas 

medverkan var att träningen skedde vid arbetsplatsen och i anslutning till avslutad 

arbetsdag (se tabell 4). Det sociala stödet i form av träningskamrater och 

bestämda träningstider var av stor vikt.  

”Värdefullt att ha en fast tid, en grupp att ”joina” och en peppande 
ledare.”  
 
”För mig är det väldigt viktigt att ha en bestämd tid och att det är fler 
än jag.” 
 
”Viktigt med bestämda tider och helst med jobbarkompisar som 
pushade.” 
 
”Det var viktigt att ha någon att träna med, man vill inte svika sina 
kompisar vilket ger motivation”.  
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Samtliga fick inspiration till fortsatt träning och kommer mest troligt fortsätta vara 

mer fysiskt aktiv.  

”Jag har fått inspiration och en vilja att fortsätta träna.” 
 
”Jag törs, jag kan, jag vill.” 

 
”Jag har sett fram mot motionspassen och har tack vare dessa veckor 
fått motivation till att fortsätta träna.” 
 

Av de tre delarna som ingick i studien (föreläsning, träning och tester) hade 

träningen störst betydelse för deltagarnas framtida fysiska aktivitet. 

 
Tabell 4. En sammanställning av hur fp svarade på utvärderingsfrågorna 
Fråga Svar 
Fick föreläsningen upp ögonen för dig om hur viktigt det 
är med fysisk aktivitet?  

JA = 6 fp NEJ = 0 fp Hade redan 
kunskapen = 8 fp 

Hade det betydelse för din medverkan att träningen var 
vid arbetsplatsen?  

JA = 12 fp NEJ = 2 fp  

Hade det betydelse för din medverkar att träningen var i 
anslutning till avslutad arbetsdag?  

JA = 11 fp NEJ = 3 fp 

Var det viktigt med det sociala stödet genom 
träningskamrater och bestämda träningstider?  

JA = 12 fp NEJ = 0 fp Endast 
kamrater = 
1 fp 

Endast tid = 
1 fp 

Har du fått ett ökat självförtroende när det kommer till 
träning?  

JA = 10 fp NEJ = 3 fp Självförtroendet 
ökade på flera 
plan = 1 fp 

Har du fått inspiration till fortsatt träning?  JA = 14 fp NEJ = 0 fp 
 

Kommer du fortsätta vara mer fysiskt aktiv än innan?  JA = 13 fp NEJ = 0 fp Kanske = 1 fp 
 

Vad var mest avgörande för att du ska fortsätta vara mer 
fysiskt aktiv? (okej att kryssa i flera alternativ)  

Föreläsningen = 
4 fp 

Träningen =  
14 fp 

Testerna = 5 fp  

Skriv några rader om vad denna träningsintervention gav 
dig och vad är det viktigaste du kommer ta med dig? 

Se utplockade citat i texten ovan. 

 

 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka om fysisk aktivitet på arbetsplatsen 

höjer de anställdas hälsostatus, i form av aktivitetsvanor och fysisk kapacitet. Ett 

ytterligare syfte var att undersöka deltagarnas upplevelser av interventionen och 

medvetengöra de viktigaste insatserna i arbetet med att främja fysisk aktivitet. 

Deltagarnas hälsostatus förbättrades framförallt för deras vitalitet och procenten 

att hamna i riskzonen för depression halverades. Resultaten från SF-36 visade att 

fp fick en poängökning i totalt 7 kategorier. Däremot blev testvärderna från Queen 

college step test oförändrade. Resultaten från IPAQ visade en minskning av den 
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totala stillasittande tiden och på individnivå kunde man urskilja en ökning av FA 

för flera fp. Resultatet från utvärderingen pekade på att träning intill arbetsplatsen 

i anslutning till avslutad arbetsdag var avgörande för deltagarnas medverkan. 

Samtliga blev inspirerad till fortsatt träning och har en känsla av att de 

fortsättningsvis kommer vara mer fysiskt aktiv.  

 

Tre faktorer som har stor påverkan på̊ regelbunden fysisk aktivitet är hinder, 

socialt stöd och självförtroende (Trost et al., 2002). Hinder kan vara allt från brist 

på tid, svårt att ta sig till träningen och inkluderar även det sociala stödet och 

självförtroendet. Brist på det sociala stödet kan vara ett stort hinder, tex. svårt med 

barnpassning, träningskamrater eller någon som pushar till fysisk aktivitet. Det 

sociala stödet visades i utvärdering ha en stor betydelse för deltagarna då samtliga 

kände att det var viktigt med träningskamrater. Att träna tillsammans kan vara 

givande på många sätt då man får ett socialt umgänge och man har någon som 

pushar och stöttar. I utvärderingen uttryckte vissa deltagare sin pliktkänsla 

gentemot sina träningskompisar. Man ville inte svika de andra genom att inte 

dyka upp vilket gav extra sporre till att komma på träningspassen. Enligt Kahn et 

al. (2002) är interventioner som använder socialt stöd som komponent mycket 

effektiva i att öka fysisk aktivitet, energiförbrukning eller andra mått på fysisk 

aktivitet.  

 

Självförtroendet är ett hinder om man inte tror sig klara av vissa typer av fysisk 

aktivitet. I utvärdering kunde man utläsa att hela tio deltagare upplevde ett ökat 

självförtroende när det kom till träning varav en person kände ett ökat 

självförtroende på flera plan. Marcus, Eaton, Rossi och Harlow (1994) menar att 

ett sätt till att stärka självförtroende är att gradvis träna upp sitt kunnande och sin 

kapacitet. En stillasittande person, utan tidigare erfarenheter av motion, kan 

exempelvis stärka sitt självförtroende genom att inledningsvis få testa en aktivitet 

som de är säkra på att klara av för att sedan gradvis öka dosen. Promenader är 

något som alla klarar och är därmed bra att börja med. Interventionen började just 

därför med enkla promenader som sedan utökades till intervaller både i högre 

promenadfart och vidare jogging. Enligt deltagarnas egna reflexioner på 

träningsupplägget så ökade träningen i bra takt så man inte tappade lusten att 

träna. Flera stycken joggade/sprang för första gången på många år och fick en 
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uppenbarelse av att de orkar mycket mer än de hade trott.  

 

Hillsdon, Foster, Cavill, Crombie och Naidoo (2005) kom fram till att 

interventioner som syftar till att öka måttlig intensitet och inte är 

anläggningsberoende är effektiva på lång sikt. De såg även att en regelbunden 

kontakt med specialist inom ämnet kan upprätthålla ökad fysisk aktivitet vilket 

kan stämma då samtliga deltagare fick inspiration till fortsatt träning och har en 

känsla av att de kommer fortsätta vara mer fysiskt aktiv än innan.  

 

En annan viktig faktor som kom fram i utvärderingen var att träningen utgick från 

arbetsplatsen. Genom detta upplägg minimerar man risken till ursäkter om att det 

är besvärligt att ta sig till träningen. Eftersom de flest stillasittande timmarna sker 

på arbetsplatsen är det särskilt viktigt att rikta insatserna just där för att minska 

den stillasittande tiden, speciellt när det har visats sig att inaktiva har svårt att 

själva komma igång med fysisk aktivitet  (Martinez-Ramos et al., 2015). Däremot 

behöver det inte betyda att de inaktiva kommer att öka sin fysiska aktivitet genom 

att införa interventioner på arbetsplatser men det kan övervinna en del hinder som 

många upplever så som ”brist på tid” (Malik et al., 2014). Just detta visades i 

utvärderingen vara av stor vikt att träningen skedde i anslutning till avslutad 

arbetsdag. I och med att träningen sker direkt efter jobbet hinner man inte börja 

med de vardagliga sysslorna som oftast tar så stort utrymme att det blir svårt att 

finna tid till träning på kvällen. Förutom att träningen låg i anslutning till avslutad 

arbetsdag ansåg deltagarna att det var betydelsefullt med bestämda träningstider. 

Det finns då möjlighet att planera långt i förväg och därmed lättare avsätta tid för 

träning.  

 

Enligt IPAQ hade fem deltagare minskat den genomsnittliga promenadtiden vid 

test 2 varav tre deltagare inte tagit en enda promenad. Däremot kunde man se att 

nästan alla som minskat promenadtiden hade ökat den mycket ansträngande och 

måttligt ansträngande aktiviteten. Denna sänkning kan alltså bero på att deltagarna 

övergått till en något mer utmanande aktivitet och under träningspassen påtalades 

vikten av att våga utmana sig själv för att utvecklas. Godino, Watkonson, Corder, 

Sutton, Griffin och Van Sluijs (2014) och Martinez-Ramos et al. (2015) menar att 

det är viktigt att understryka för måttligt aktiva att de fortfarande kan samla 



 

 17 

hälsofördelar genom att öka sin fysiska aktivitet.  

 

Det är svårt att fastställa deltagarnas aktivitetsnivå. Även om IPAQ visar 

reliabilitet och validitet som är likvärdiga med andra subjektiva instrument som 

finns för bedömning av fysisk aktivitet har man ändå sett att IPAQ instrumentet 

överskattar den självrapporterade tiden av fysisk aktivitet (Hagströmer et al., 

2006). Enligt Godino et al. (2014) överskattar 46-61% sin fysiska aktivitet. I deras 

studie upplevde 50,4% bland de inaktiva att de uppnått den rekommenderade 

nivån av fysisk aktivitet vilket inte hade uppnåtts. Det visade sig även att 36,4% 

av de som var aktiva underskattade sin fysiska aktivitet.  

 

Ett som är säkert är att deltagarna var mer fysiskt aktiva under den fem veckor 

långa interventionen än de var innan och för att utvärdera träningseffekten av 

interventionen utfördes ett estimerat VO2max test i form av Queen college step 

test. Enligt Basset och Howley (2000) kan den maximala 

syreupptagningsförmågan förbättras med 20-50% på 2-6 månader om träningen 

bedrivs med tillräcklig intensitet. Dock kan det förekomma stora individuella 

skillnader i svaret på träning vilket ändå gjorde det intressant att utvärdera 

testvärdet före och efter interventionen. Testvärdet visade sig däremot inte ha 

förändrats för någon utav deltagarna vilket var förväntat då träningen i denna 

studie till mestadels var måttligt ansträngande.  

 

Brist på fysisk aktivitet kan bidra till nedsatt fysisk hälsa och välbefinnande (Hall 

et al., 2015). Måttlig nivå av fysisk aktivitet förutsäger en lägre sannolikhet för 

nedsatt hälsa och det har visats sig att människor som utför måttligt ansträngande 

aktiviteter har bättre psykisk hälsa jämfört med dem inte gör det (Kouvonen et al., 

2013). Vilket kan stämma då resultatet från SF-36 visade att tolv deltagares VT 

hade ökat vid test 2. Framförallt kunde man se en skillnad i andelen deltagare som 

låg inom riskzonen för att drabbas av depression då denna andel hade halverats 

från test 1 till test 2. Enligt De Mello et al. (2013) löper människor som inte 

utövar fysisk aktivitet två gånger större risk att uppvisa symptom på depression 

jämfört med dem som inte utför fysisk aktivitet regelbundet. De menar därför att 

regelbunden fysisk aktivitet ska uppmuntras och bör vara rutin i både den 

nuvarande och framtida folkhälsopolitiken.  
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Många forskare är eniga om att arbetsplatsen är en viktig arena för hälsofrämjande 

arbete (Loitz et al., 2015; Hall et al., 2015; Sjogaard & Justesen, 2014). Genom 

interventioner på arbetsplatsen har man potential att nå många vuxna oavsett 

socioekonomisk status, kön, ålder och etnicitet, vilket har en avgörande roll i 

arbetet med att minska ojämlikheten i hälsa (British heart foundation, 2004). Det 

kan krävas mycket engagemang och intresse från de högre positionerna för att 

hjälpa sina anställda till en mer aktiv livsstil men en intervention på arbetsplatsen 

behöver inte bara betyda att man minskar den stillasittande tiden genom träning. 

Arbetsplatsen kan även gå in och göra ändringar av arbetsställningar vilket kan 

minska den stillasittande tiden på arbetet (Martinez-Ramos et al., 2015). Miyachi, 

Kurita, Tripette, Takahara, Yagi och Murakami (2015) studerade om installation 

av höga skrivbord på arbetsplatsen kunde framkalla positiva förändringar i 

mängden fysisk aktivitet. De kom fram till att stående arbete, via höga skrivbord, 

signifikant ökade måttlig till hög fysisk aktivitet, särskilt på vardagarna. 

Resultaten från IPAQ visade att hela nio deltagare hade minskat sin stillasittande 

tid varav två personer hade sänkt sin tid med hela fem timmar. Vid första träffen 

med deltagarna hölls en föreläsning om riskerna en stillasittande livsstil för med 

sig där det poängterades att det är bra att stå upp ibland om man har ett höj och 

sänkbart skrivbord. Vid nästa träff berättade en del utav deltagarna att de försökt 

stå så mycket som möjligt vid sitt skrivbord och detta kan vara en orsak till att 

flera utav deltagarna har minskat den stillasittande tiden. Bara genom att minska 

den sittande tiden med tre timmar per dag kan den förväntade livslängden öka 

med två år (Ramos et al., 2015). Även om en arbetsgivare gör allt för att få sina 

anställda mer fysiskt aktiva är det aldrig en garanti för att de anställda kommer att 

göra en livsstilsförändring men att öka medvetenhet om hälsoeffekterna av att öka 

sin fysiska aktivitet till rekommenderad nivå kan vara ett sätt att främja fysisk 

aktivitet (Godino et al., 2014; Martinez-Ramos et al., 2015). Om interventioner på 

arbetsplatser lyckades kan man anta att sjukskrivningsantalet skulle minska. 

 

Metoddiskussion  

Planerat var att rekrytera ca. 20-30 försökspersoner då studien inte har någon 

kontrollgrupp. Det visade sig dock vara svårt att få inaktiva att vilja delta i 

studien. Detta kan bero på att inaktiva har en dålig anknytning till FA (Martin-
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Borrás et al., 2014). Efter att ha sökt deltagare från personalen på 

Försäkringskassan som har ca. 500 anställda visade 20 personer intresse efter två 

veckors sökande och uppmaningar från avdelningschefer. Detta antal hade 

minskat till 12 personer vid första träffen och när interventionen startade var det 9 

kvar. Därmed skickades även förfrågningar ut till de anställda på 

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten varav fem extra deltagare 

rekryterades. 

 

Syftet med studien var att träningen skulle utgå från deltagarnas arbetsplats men 

då det blev för få intressenter från Försäkringskassan tillfrågades även 

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten då dessa företag geografiskt sett låg 

nära varandra. På så vis behövdes inte syftet med studie om träningen på 

arbetsplatsen ändras. Även om fem deltagare inte tillhörde Försäkringskassan 

kunde de ansluta till träningen utan att förflytta sig mer än 250 meter. Alla träning 

skedde sedan runt om dessa arbetsplatser så att alla deltagare kunde få inspiration 

till motionsslingor direkt utanför dörren på deras arbetsplats.  

 

Innan interventionen började fick deltagarna ta del av en föreläsning om 

hälsorisker med en stillasittande livsstil vs. hälsofördelar med fysisk aktivitet. 

Denna föreläsning hölls på grund av att studier har visat att inaktiva personer visar 

ett större intresse av att minska den stillasittande tiden när de fått en inblick om 

vilka negativa konsekvenser ett stillasittande beteende har på hälsan (Martinez-

Ramos et al., 2015). Vid detta tillfälle sattes även schemat för träningstillfällena 

tillsammans med deltagarna för att minimera risken för bortfall. Trots detta var 

det endast tre personer som deltog vid samtliga tillfällen. De som inte hade 

möjlighet att delta fick utföra passet på egen hand och för att underlätta för dessa 

personer var det samma träningsupplägg vid de båda tillfällena på en vecka. Om 

de missade ett tillfälle på veckan visste deltagarna exakt hur passet skulle utföras.  

 

För att analysera effekten av träningen utfördes ett estimerat test då det kan vara 

svårt för inaktiva personer att göra ett maxtest. Queen college step test valdes på 

grund av att det enbart krävs en bänk och pulsklocka och är därmed enkelt att 

utföra på arbetsplatsen (Haff & Dumke, s. 169-171, 2012). Dock visade det sig att 

testet var alldeles för tufft för att alla deltagare skulle ha möjlighet att slutföra 
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testet. Detta resulterade i att tre deltagare inte hade möjlighet att slutföra testet och 

vid test 2 föll ytterligare två deltagare bort på grund av sjukdom. Därmed var det 

endast nio deltagares resultat som analyserades. De deltagare som inte slutförde 

step testet fick i stället se om tiden förbättrats vid test 2 och de som var sjuk vid 

test 2 erbjöds att göra testet efter tillfrisknande för att få bekräftelse på deras 

träningsinsats.  

 

För att uppskatta deltagarnas aktivitetsvanor valdes IPAQ. Detta då enkäten är 

metodprövad i Sverige och har ett acceptabelt giltighetskriterium för användning 

på svenska vuxna. Den självrapporterade tiden av fysisk aktivitet har även visat 

sig vara signifikant korrelerad med den objektivt mätta fysiska aktiviteten (Eklund 

et al., 2006). IPAQ finns både i en lång och en kort version. Den korta versionen 

användes för att studiens träningspass inte skulle inkluderas i resultatet. Vid 

utvärdering av fysisk aktivitet på individnivå visar forskning att frågor om de 

senaste sju dagarna är mest tillförlitligt (van Poppel et al., 2010).  

 

För att uppskatta deltagarnas hälsa valdes SF-36 på grund av att enkäten är ett av 

det vanligaste instrumentet för att skatta hälsa och har en bra reliabilitet, validitet 

och en bra mottaglighet (Haywood et al., 2005). Enkäten kan även användas 

oavsett ålder och sjukdomar (Ware & Sherbourne, 1992). SF-36 finns både i en 

standard version och en akut version. Den akuta versionen användes för att se en 

förändring av deltagarnas hälsa från att de var inaktiva till att de var mer fysisk 

aktiva.  

 

Konklusion  

En ökning av hälsan skedde framförallt i deltagarnas vitalitet och risk för att 

hamna i depression. Deltagarnas aktivitetsnivå ökade även om den fysiska 

kapaciteten blev oförändrad. Det var avgörande för nästan samtliga deltagares 

medverkan att träningen skedde intill arbetsplatsen i anslutning till avslutad 

arbetsdag.  

Denna studie visar värdet av träningsinterventioner då samtliga deltagare blev 

inspirerad till fortsatt träning och har en känsla av att de fortsättningsvis kommer 

vara mer fysiskt aktiv.  
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Vidare forskning  

Det skulle vara intressant att fastställa effekterna av en intervention som pågick 

längre än fem veckor. Då hade det troligtvis skett en förbättring av deltagarnas 

testvärde vilket skulle kunna ge extra motivation till fortsatt fysisk aktivitet. Det 

skulle även kunna resultera i ytterligare förbättring av hälsan och det vore 

intressant att se om deltagarna fortsatt vara aktiva under en längre tid efter 

avslutad intervention. 
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Bilaga 2 

 

AKTIVITETSVANOR 
 

Följande frågor handlar om fysisk aktivitet. Vi är intresserade av att ta reda på all 

typ av fysisk aktivitet som utförs. Frågorna innefattar tid som du varit fysiskt 

aktiv de senaste 7 dagarna. Svara på frågorna även om du inte anser dig vara en 

aktiv person. Inkludera alla aktiviteter under såväl arbete, transporter, 

hushållsarbete, trädgårdsarbete, fritidsaktiviteter som planerad träning. 

 

 

1.   Tänk nu på alla de mycket ansträngande aktiviteter du utförde under de 

       senaste 7 dagarna. Mycket ansträngande fysisk aktivitet innefattar 

       aktiviteter som upplevs som mycket arbetssamma och får dig att andas 

       mycket kraftigare än normalt. Tänk enbart på de aktiviteter som du utfört 

       under minst 10 minuter i sträck. 

 

1a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete 

       som är mycket ansträngande såsom tunga lyft, tyngre bygg- och 

       trädgårdsarbete, aerobics, löpning eller cykling i högre tempo? 

 

______ dagar  

 

 Ingen sådan aktivitet  Æ Hoppa över fråga 1b 

 

1b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på mycket 

      ansträngande fysisk aktivitiet? 

  

 

______ minuter  

 

 Vet ej  
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2.   Tänk nu på alla de måttligt ansträngande aktiviteter du utförde under de 

       senaste 7 dagarna. Måttligt ansträngande fysisk aktivitet innefattar 

       aktiviteter som upplevs som arbetsamma och får dig att andas något 

       kraftigare än normalt. Tänk enbart på de aktiviteter som du utfört under 

       minst 10 minuter i sträck. 

 

2a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete 

       som är måttligt ansträngande såsom cykling, simning, måttligt bygg- och 

       trädgårdsarbete eller annat i måttligt tempo? Inkludera ej promenader. 

 

______ dagar  

 Ingen sådan aktivitet  Æ Hoppa över fråga 2b 

 

2b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på måttligt 

       ansträngande aktivitet? 

 

______ timmar  

 

______ minuter  

 

 Vet ej 

 

 

3.  Tänk nu på all tid du promenerat under de senaste 7 dagarna. Detta 

      inkluderar 

      promenader på arbetet, under transporter och under fritiden.  

 

3a. Under de senaste 7 dagarna, hur många dagar har du promenerat i minst 

       10 minuter i sträck? 

 

______ dagar   
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 Inga promenader  Æ Hoppa över fråga 3b            �       

 

3b. Hur mycket tid per dag tillbringade du, i genomsnitt en sådan dag, på 

       promenader? 

 

______ timmar 

 

______ minuter 

 

 Vet ej 

 

 

4.  Tänk nu på den tid som du tillbringat sittande under en typisk dag, de 

      senaste 7 dagarna, i samband med arbete, studier, transporter, i hemmet 

      och på din fritid. 

      Exempelvis tid vid skrivbordet, hemma hos vänner eller i TV-soffan.   

 

      Under de senaste 7 dagarna, hur mycket tid har du tillbringat sittande 

      under en sådan dag? 

 

______ timmar per dag 

 

______ minuter per dag 

 

 Vet ej  
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Bilaga 3 

 

Utvärdering 

 
1.   Fick föreläsningen upp ögonen för dig om hur viktigt det är med fysisk 

aktivitet?  

 
JA  NEJ   HADE REDAN KUNSKAPEN 

 

 

2.   Hade det betydelse för din medverkan att träningen var vid arbetsplatsen?  

 
JA  NEJ (hade varit med ändå) 

 

 

3.   Hade det betydelse för din medverkan att träningen var i anslutning till 

avslutad arbetsdag?  

 
JA   NEJ (hade varit med ändå) 

 

 

4.   Vad det viktigt med det sociala stödet genom träningskamrater och 

bestämda träningstider? 

 
JA             NEJ          ENDAST KAMRATER    ENDAST TID 

 

 

5.   Har du fått ett ökat självförtroende när det kommer till träning?  

 
JA  NEJ  SJÄLVFÖRTROENDET HAR ÖKAT PÅ  
    FLERA PLAN 
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6.   Har du fått inspiration till fortsatt träning?  

 
JA  NEJ 

 

 

7.   Kommer du fortsätta vara mer fysiskt aktiv än innan?  

 
JA  NEJ  KANSKE   

 

 

8.   Vad var mest avgörande för att du ska fortsätta vara mer fysiskt aktiv?  
(okej att kryssa i flera alternativ) 
 
FÖRELÄSNINGEN         TRÄNINGEN            ENKÄTERNA & FYSTEST 

 (Fick förståelse hur          (Fick hjälp med att      (fick förståelse över hur lite 
  viktigt det är)              komma igång)        hur lite jag rör mig och att jag bör  

               ha ett högre syreupptag) 
 

 

9.   Skriv några rader om vad denna träningsintervention gav dig och vad är 

det viktigaste du kommer ta med dig från dessa veckor?  
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Bilaga 4 

 
 

 

Förfrågan om deltagande i hälsostudie 

Jag heter Frida Johansson och studerar sista terminen (utav 6) på 

Idrottsvetenskapliga programmet på Mittuniversitetet.  

Jag ska under denna termin göra mitt examensarbete där syftet är att undersöka 

om fysisk aktivitet på arbetsplatsen höjer de anställdas hälsostatus, i form av 

aktivitetsvanor och fysisk kapacitet.  

 

Nu söker jag 20-30 inaktiva personer från er personal som maximalt utför ett 

träningspass/v eller promenerar ibland och är villig att vara med i min C-uppsats. 

 

Bakgrund till studien 

Vi har fått en alltmer stillasittande livsstil och vuxna människor tillbringar större 

delen  av sina vakna timmar sittandes. Långvarigt stillasittande har negativa 

effekter på hälsan så som fetma, benskörhet, metabolt syndrom, vilket ökar risken 

för hjärt- och kärlsjukdomar etc. En stillasittande livsstil resulterar i en ond cirkel 

där ju mer man sitter still desto mindre känner man för att utföra en fysisk 

aktivitet och de flesta stillasittande timmarna sker på arbetsplatsen framför 

datorer. En stilla sittande livsstil genererar även i en dålig hållning som i sin tur 

kan leda till smärta i tex. rygg, nacke och axlar.  

Fysisk aktivitet minskar även de omedelbara effekterna av stress och ökar 

återhämtning från stress. Det är därför viktigt att göra insatser på arbetsplatser för 

att minska stillasittande tid och höja medvetenheten om de dåliga hälsoeffekterna 

ett stillasittande beteende har men även för att minska sjukskrivningar inom 

företag med en stillasittande arbetsmiljö. 

 

Studiens genomförande  

Träningspass så som raska promenader med inslag av pulshöjande intervaller, 

följt av rörlighetsträning för kontorsarbetande kommer att ske 2ggr/vecka under 

fem veckor. 
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Innan träningen kommer igång sker en första träff där jag kommer hålla ett 

föredrag om vad dessa veckor kommer att innehålla med genomgång av 

träningspass och en föreläsning om vilka hälsoeffekter fysisk aktivitet har och 

riskerna en stilla sittande livsstil för med sig.  

 

Detta är ett ypperligt tillfälle att få era mindre aktiva anställda att komma igång 

med fysisk aktivitet och det är naturligtvis gratis att deltaga.  

 

Kontakt önskas snarast! 

 

Frida Johansson   Marie Alricsson 

Student, Mittuniversitetet  Professor, handledare, 

Tel; 07x-8xx6xx4    Mittuniversitetet 

Email; frjo1305@student.miun.se Email; marie.alricsson@miun.se 
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Bilaga 5 

 
 

Förfrågan om deltagande i studien; 

Hälsoeffekter av fysisk aktivitet på arbetsplatsen 

 

Mitt namn är Frida Johansson och jag studerar sista terminen (utav 6) på 

Idrottsvetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet. Jag ska under denna 

termin göra mitt examensarbete och syftet med studien är att undersöka eventuella 

hälsoeffekter av fysisk aktivitet på arbetsplatsen 

 

Bakgrund och syfte 

Vi har fått en alltmer stillasittande livsstil och vuxna människor tillbringar större 

delen  av sina vakna timmar sittandes. Långvarigt stillasittande har negativa 

effekter på hälsan så som fetma, benskörhet, metabolt syndrom, vilket ökar risken 

för hjärt- och kärlsjukdomar etc. En stillasittande livsstil resulterar i en ond cirkel 

där ju mer man sitter still desto mindre känner man för att utföra en fysisk 

aktivitet och de flesta stillasittande timmarna sker på arbetsplatsen framför 

datorer. En stilla sittande livsstil genererar även i en dålig hållning som i sin tur 

kan leda till smärta i tex. rygg, nacke och axlar.  

Fysisk aktivitet minskar även de omedelbara effekterna av stress och ökar 

återhämtning från stress. Det är därför viktigt att göra insatser på arbetsplatser för 

att minska stillasittande tid och höja medvetenheten om de dåliga hälsoeffekterna 

ett stillasittande beteende har men även för att minska sjukskrivningar inom 

företag med en stillasittande arbetsmiljö. 

 

Kriterier för att delta i studien 

Du ska vara en inaktiv person som maximalt utför någon promenad ibland. 
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Studiens genomförande  

Träningspass så som raska promenader med inslag av pulshöjande intervaller, 

följt av rörlighetsträning för kontorsarbetande kommer att ske 2ggr/vecka under 

fem veckor. 

 

Innan träningen kommer igång sker en första träff där jag kommer hålla ett 

föredrag om vad dessa veckor kommer att innehålla med genomgång av 

träningspass och en föreläsning om vilka hälsoeffekter fysisk aktivitet har och 

riskerna en stilla sittande livsstil för med sig. Efter detta sker en ny träff där ett 

testbatteri genomförs innehållande en enkät om nuvarande hälsotillstånd och en 

enkät om nuvarande aktivitetsvanor, därefter utförs ett step test där man ska gå 

upp och ned på en stepbräda.  

När de fem träningsveckorna är över kommer dessa tester att utföras en gång till 

för att se eventuella förändringar.  

 

Varje träff tar ca 1 timme och det kommer totalt ske 13 träffar inom 7 veckor. 

 

Fördelar med att delta 

De största fördelarna med att delta i studien är att du kommer få hjälp med att 

komma igång med din träning utav mig som studerar sista termimnen (utav 6) på 

idrottsvetenskapliga linjen på Mittuniversitetet och har erfarenheter utav 

individuellträning och gruppträning. Du kommer få inspiration och erfarenhet om 

hur träningspass kan se ut för din fortsatta träning. Du kommer även få en djupare 

förståelse av vilka fördelar fysiskt aktivitet för med sig.  

 

Risker med att delta 

Fysisk aktivitet av måttlig intensitet är förenad med mycket små risker för skador. 

Det kommer även att ske en gradvis ökning av intensitet vilket minskar riskerna.  

 

Frivillighet 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkar i 

studien utan att motivera varför. 
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Hantering av data och sekretess 

De uppgifter jag avser att samla in är namn, ålder och mailadress, detta kommer 

endast projektansvarig (jag) att ha tillgång till. Data kommer att avidentifieras 

genom att du kommer att få en kod som används i stället för ditt rätta namn, denna 

kodlista är också enbart projektansvarig som kommer att ha åtgång till. Efter 

avkodning kommer testresultatet att hanteras av enbart behöriga forskare och 

slutligen redovisas anonymt i en rapport. 

 

Vid frågor 

Kontakta mig;    Ansvarig; 

Frida Johansson   Marie Alricsson 

Student, Mittuniversitetet  Professor, handledare, 

Tel; 07x-8xx6xx4    Mittuniversitetet 

Email; frjo1305@student.miun.se Email; marie.alricsson@miun.se 
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Samtycke till deltagande i studie  

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i studien som undersöker om fysisk 

aktivitet på arbetsplatsen höjer de anställdas hälsostatus, i form av 

aktivitetsvanor och fysisk kapacitet.  

 

Medgivande  

Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den 

kommer att gå till och jag medgiver härmed mitt deltagande.  

 

Östersund den ... / ... 2016 

 

..........................................    ..........................................  

 Namnteckning             Namnförtydligande 
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Bilaga 6 
 

All data för samtliga kategorier från SF-36  

 
Deltagarnas individuella poäng för varje kategori vid test 1 och test 2. Ö = antal fp som ökat poäng. M = antal fp som 
minskat poäng. OF = antal fp som fick oförändrad poäng. 
Fp Testtillfälle PCS MCS PF RP BP GH VT SF RE MH 

1 1 55.96 57,44 57,59 57,12 54,55 55,26 60,98 56,74 55,64 57,72 

2 53,8 56,46 55,67 57,12 50,61 53,05 58,26 56,74 55,64 55,24 

2 1 48,78 35,51 49,88 48,31 37,58 41,14 36,49 51,79 32,74 37,9 

2 51,45 38,81 55,67 50,52 41,53 46,43 39,21 41,91 44,19 42,85 

3 1 54,36 41,61 57,59 57,12 50,61 38,94 41,93 46,85 48 45,33 

2 55,57 49,07 57,59 57,12 50,61 46,43 58,26 51,79 48 50,29 

4 1 46,72 47,75 46,02 52,72 45,87 43,35 36,49 56,74 48 47,81 

2 42,91 51,58 46,02 52,72 37,58 41,14 50,1 46,85 48 52,76 

5 1 49,64 55,15 55,67 57,12 45,87 43,35 50,1 56,74 55,64 55,24 

2 50,36 57,39 55,67 48,31 52,97 48,64 58,26 56,74 55,64 55,24 

6 1 36,26 54,14 47,95 30,7 37,58 45,55 36,49 56,74 55,64 47,81 

2 30,72 46,68 47,95 21,89 30,08 44,23 36,49 22,14 55,64 47,81 

7 1 42,02 46,55 49,88 57,12 45,87 23,5 31,05 36,97 51,82 57,72 

2 46,26 52,28 53,74 39,51 60,87 41,14 44,65 41,91 55,64 57,72 

8 1 49,87 49,25 53,74 48,31 37,58 59,67 47,38 51,79 55,64 42,85 

2 51,76 57,14 55,67 54,92 37,58 64,08 60,98 51,79 55,64 55,24 

9 1 54,71 47,48 51,81 57,12 50,61 54,37 50,1 46,85 51,82 47,81 

2 52,2 56,25 53,74 54,92 45,87 59,67 52,82 56,74 55,64 55,24 

10 1 56,95 50,07 57,59 54,92 54,55 59,67 44,65 51,79 55,64 52,76 

2 57,53 56,7 57,59 57,12 54,55 61,87 58,26 56,74 55,64 57,72 

11 1 50,59 40,76 42,17 48,31 50,61 50,85 41,93 51,79 32,74 45,33 

2 53,82 39,56 47,95 50,52 50,61 50,85 47,38 46,85 36,55 42,85 

12 1 45,28 52,49 46,02 48,31 50,61 50,85 44,65 36,97 55,64 57,72 

2 47,83 55,84 49,19 48,31 50,61 55,26 51,01 46,85 55,64 57,72 

13 1 52,85 39,61 49,88 50,52 45,87 55,26 41,93 41,91 28,92 55,24 

2 57,63 55,03 55,67 57,12 54,55 61,87 58,26 56,74 48 60,2 

14 1 50,86 57,5 53,74 57,12 49,82 50,85 50,1 56,74 55,64 60,2 

2 50,93 60,11 55,67 57,12 37,58 59,67 63,71 56,74 55,64 57,72 

Summering 

  

Ö: 10  
M: 4 
Of: 0 

Ö: 12 
M: 2 
OF: 0 

Ö: 8 
M: 1 
OF: 5 

Ö: 5 
M: 4 
OF: 5 

Ö: 4 
M: 5 
OF: 5 

Ö: 10 
M: 3 
OF: 1 

Ö: 12 
M: 1 
OF: 1 

Ö: 6 
M: 4 
OF: 4 
 

Ö: 5 
M: 0 
OF: 9 

Ö: 7 
M: 3 
OF: 4 

 


