
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementering av fysisk aktivitet på arbetstid  
– en okontrollerad interventionsstudie inom vårdsektorn 

 

 

 

 

 

Maja Myrén 
 
 
 

 
 

 

2013 
  

 
 

 

Examensarbete, avancerad nivå (magisterexamen), 15 hp 
Arbetshälsovetenskap 

Projektkurs arbetshälsovetenskap 
Masterprogram i arbetshälsovetenskap 

 

  

 
 

 

Handledare: Mats Djupsjöbacka 
Examinator: Maria Lennernäs 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Author: Maja Myrén 

Title: Implementation of worksite physical activity – an uncontrolled intervention study 

in health care sector 

Course: Masters thesis in health at work, 15 credits, Master program in health at work, 

60 credits. 

Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public 

Health Sciences, University of Gävle, Sweden.  

 

This study describes a model for implementation of worksite physical activity. The aim 

was to investigate the applicability of the model by measuring participation in worksite 

physical activity and to investigate factors perceived as limiting and facilitating 

participation. Voluntary worksite physical activity was introduced for eight weeks for 

all employees at a hospital clinic (n=58). Data collection was done through 

questionnaires and semi-structured interviews. All employees except one participated in 

the study, and 50 % of the participants took part in the physical activity intervention. 

The most common perceived facilitating factor was having the attitude that physical 

activity is important for health. The most common perceived limiting factor was that the 

physical activity did not correspond to the work situation. The results are congruent 

with previous theories and research that highlights the importance of adapting 

intervention approach for the specific workplace and taking into account the importance 

of knowledge and attitudes towards physical activity when planning an intervention. 

Certain aspects of these results indicate that mandatory worksite physical activity or 

physical activity at any time during the workday could be successful for participation.  
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Sammanfattaning 

Författare: Maja Myrén. Titel: Implementering av fysisk aktivitet på arbetstid – en 

okontrollerad interventionsstudie inom vårdsektorn. Kurs: Projektkurs i 

arbetshälsovetenskap, 15 hp.  

Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Akademin för hälsa och arbetsliv, 

Högskolan i Gävle. 

Fysisk aktivitet kan ha positiva effekter på hälsa. Arbetsmiljölagen anger att risken för 

ohälsa ska undanröjas. Mot den bakgrunden skulle fysisk aktivitet på arbetstid kunna 

vara en legitim arbetsmiljöåtgärd för att förbättra arbetshälsan. Utifrån det förefaller det 

intressant att undersöka hur fysisk aktivitet på arbetstid kan implementeras så att den 

genererar positiva resultat. Studien beskriver en modell för implementering av fysisk 

aktivitet på arbetstid som är baserad på tidigare forskning och genomförbarhet. Syftet 

var att undersöka tillämpbarheten av modellen genom att mäta i vilken utsträckning 

medarbetare deltog i träningen och vilka det var som deltog. Ett ytterligare syfte var att 

undersöka vilka faktorer som var hindrande respektive underlättande för deltagande. I 

studien, som var en okontrollerad interventionsstudie, infördes frivillig fysisk aktivitet 

på arbetstid under åtta veckor för alla medarbetare (n=58) på en sjukhusklinik. 

Datainsamling gjordes med enkäter och semistrukturerade intervjuer. Alla medarbetare 

utom en deltog i studien och en valde att avbryta. Femtio procent av studiedeltagarna 

deltog vid minst hälften av träningstillfällena. De mest frekvent angivna underlättande 

faktorerna var att ha inställningen att fysisk aktivitet är viktigt för hälsan samt viljan att 

utnyttja förmånen. Den vanligaste upplevda begränsande faktorn var att 

träningstillfällena inte passade utifrån arbetssituationen. Resultatet indikerar vikten av 

anpassning till den specifika arbetsplatsen samt hänsynstagande till kunskapsnivå och 

inställning till fysisk aktivitet hos deltagarna. För att nå högt deltagande i FAPA antyder 

resultatet att fri tidpunkt för träning eller obligatorisk träning kan vara vägar att gå. 

Begränsningar i studien är att den fysiska aktivitetsnivån hos studiedeltagarna var högre 

än genomsnittet hos befolkningen vilket begränsar generaliserbarheten, samt att 

kontrollgrupp saknas. 

Nyckelord: fysisk aktivitet, arbetshälsa, fysisk aktivitet på arbetstid, intervention, hälso- 

och sjukvårdspersonal 
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Bakgrund 

Fysisk aktivitet 

Samhällsförändringar de senaste 50 åren har bidragit till mindre fysisk aktivitet bland 

Sveriges befolkning som helhet. Istället så upptar stillasittande en stor del av 

människors tid både i arbetet och på fritiden, och inget tyder på att framtiden kommer 

att innebära mindre stillasittande. Tvärtom så verkar stillasittandet öka, bland annat 

genom mer bilåkande, datoranvändande och tv-tittande (Statens folkhälsoinstitut, 

2012a). Enligt socialstyrelsens statistik så är bara drygt hälften av Sveriges vuxna 

fysiskt aktiva i den utsträckning som krävs för att uppnå hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande effekter (Socialstyrelsen, 2005). Otillräcklig fysisk aktivitet, 

mätt som fysisk inaktivitet, beräknades 2002 kosta svenska samhället 6 miljarder kronor 

i sjukvårdskostnader och produktionsbortfall. Fysisk inaktivitet stod för 2,7 % av det 

totala produktionsbortfallet som orsakades av sjukdom (att jämföra med rökning som 

stod för 4 %) och enligt författarna är den kostnaden att tolka som omfattande (Bolin & 

Lindgren, 2006). 

 

Folkhälsoinstitutet definierar fysisk aktivitet som alla typer av kroppsrörelser som ökar 

energiförbrukningen. Motion definieras som strukturerad och planerad fysisk aktivitet 

och innebär oftast ombyte till träningskläder. Träning definieras som fysisk aktivitet 

med en klar målsättning att öka prestationsförmågan och då handlar det ofta om 

tävlingssammanhang (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). I denna rapport används 

begreppet fysisk aktivitet utifrån folkhälsoinstitutets definition.  

 

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet presenterade 2011 rekommendationer för fysisk 

aktivitet för att uppnå en hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande effekt och dessa 

antogs av Svenska Läkaresällskapet samma år (Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet, 

2011).  Rekommendationerna säger att vuxna bör vara fysiskt aktiva sammanlagt minst 

150 minuter i veckan och intensiteten bör vara minst måttlig (hädanefter benämnt som 

aktivitetsminuter). Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. 

Aktiviteter av måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas ut 

över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter. Ytterligare 
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hälsoeffekter kan uppnås om man utöver detta ökar mängden fysisk aktivitet genom 

antingen ökad intensiteten eller ökat antal minuter per vecka eller bådadera. Risken att 

råka ut för någon medicinsk komplikation, t ex muskuloskelletala eller kardiovaskulära 

besvär, är mycket liten i de flesta aktiviteter upp till måttlig intensitet. Vinsterna som 

fysisk aktivitet ger bedöms överväga denna risk. Gradvis stegring av aktiviteten efter 

införandet minskar risken för komplikationer (Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet, 

2011). 

 

Hälsa och fysisk aktivitet  

Hälsa kan definieras ur ett biologiskt perspektiv där det enbart innebär frånvaro av 

sjukdom eller ur ett mer holistiskt perspektiv, där hälsa innefattar fler aspekter. WHO:s 

definition kan ges som exempel på det sistnämnda: Hälsa innefattar såväl fysiska, 

psykiska som sociala aspekter och hälsan är mer att se som en resurs för att uppnå 

andra saker än som ett tillstånd (Medin, 2000). När hälsa berörs i denna studie så ligger 

en holistisk definition på hälsa till grund. 

 

Det är väl dokumenterat att fysisk aktivitet kan främja hälsa genom att bevara eller 

förbättra fysisk kapacitet, minska risken för kroniska sjukdomar, förebygga förtida död 

(Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) samt minska muskuloskeletala besvär (Barnekow 

Bergkvist, 2007). En del av dessa effekter beror indirekt på att övervikt motverkas, men 

fysisk aktivitet har även hälsofrämjande effekter i sig (Ekelund, Franks, Sharp, Brage, 

& Wareham, 2007). Fysisk aktivitet kan också minska risken för psykisk ohälsa i form 

av upplevd stress, depression, ångest och utbrändhet (Glise & Jonsdottir, 2011; 

Jonsdottir, Rödjer, Hadzibajramovic, Börjesson, & Ahlborg, 2010). 

 

Arbetshälsa 

Fysisk aktivitet skulle alltså kunna ha effekt på en stor del av vanligt förekommande 

typer av ohälsa. Muskuloskeleta besvär och psykisk ohälsa är de dominerande orsakerna 

till arbetsfrånvaro baserad på siffror från arbetsmiljöverket över anmälda arbetsskador 

samt Försäkringskassans statistik över sjukpenningfallen. Sammantaget är psykisk 
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sjukdom och muskuloskeletala besvär orsaken till 57 % av sjukpenningsfallen för 

kvinnor respektive 49 % för män (Försäkringskassan, 2012). Arbetsmiljöverket för 

statistik över rapporterade arbetsskador. De delar upp arbetsskador i arbetsplatsolyckor 

och arbetssjukdomar, där arbetsplatsolyckor avser plötsliga olyckor och arbetssjukdom 

avser besvär som uppstår efter en viss tid av skadlig inverkan från arbetet. Av de 

arbetsskador som medförde sjukfrånvaro under år 2010 var 28 000 arbetsolyckor och 

9 000 arbetssjukdomar. Belastningsfaktorer var orsaken till ungefär hälften av 

arbetssjukdomsfallen, och organisatoriska faktorer och sociala faktorer stod för knappt 

en fjärdedel av fallen (Arbetsmiljöverket, 2011).  

 

Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) anger att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som 

behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En 

utgångspunkt ska därför vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall 

ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. 

Arbetsmiljöverkets författning om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01) anger 

att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 

Med ohälsa avses där sjukdomar enligt medicinska, objektiva kriterier samt kroppsliga 

och psykiska funktionsstörningar av olika slag som inte är sjukdom i objektiv mening. 

Exempel på det senare är olika former av stressreaktioner och belastningsbesvär. Vidare 

anges i författningen AFS 2001:01 att arbetsgivaren behöver ta hänsyn till alla faktorer 

som kan inverka på den enskildes arbetssituation. Det gäller inte bara faktorer som kan 

påverka hälsa och säkerhet negativt utan innefattar även faktorer som kan bidra till en 

god hälsa. I vissa fall kan även den enskilde medarbetaren behöva öka sin egen 

kapacitet, fysiskt eller mentalt, för att leva upp till arbetets krav (Toomingas, 

Mathiassen, & Wigaeus Tornqvist, 2008).  

 

En ansenlig del av sjukfrånvaron beror alltså på fysiska och psykiska åkommor som 

enligt forskning kan påverkas i positiv riktning av fysisk aktivitet. I lagen finns stöd för 

att motverka ohälsa och främja hälsa på arbetsplatsen och fysisk aktivitet på arbetstid 

(FAPA) skulle därmed kunna vara en möjlig arbetsmiljöåtgärd. 
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Implementering och effekter av fysisk aktivitet på arbetstid – tidigare forskning 

En systematisk litteraturgenomgång gjordes på FAPA avseende effekter på arbetshälsa 

samt effekter som är relevanta för organisationen som till exempel produktivitet och 

sjukfrånvaro. En ytterligare sökning gjordes avseende vilka aspekter som bör tas hänsyn 

till vid implementering av FAPA. Artiklarna i litteratursammanställningen nedan 

beskriver studier med skiftande metodutformning, exempelvis gällande typ av 

intervention, längd på interventionen och uppföljning av interventionen. 

Studiepopulationerna är av skiftande storlek och många olika branscher finns 

representerade; både kontorsarbete och mer fysiskt krävande yrken, liksom arbeten med 

olika krav på utbildningsnivå. 

 

Effekterna av FAPA redovisas i fem översiktartiklar. Flertalet av dessa (Barr-Anderson, 

AuYoung, Whitt-Glover, Glenn, & Yancey, 2011; Conn, Hafdahl, Cooper, Brown, & 

Lusk, 2009; Proper, Koning, et al., 2003; Vuillemin et al., 2011) visade att 

interventionen FAPA höjde den generella nivån av fysisk aktivitet bland deltagarna. 

Två av översikterna undersökte effekten på muskuloskelletala besvär (Barr-Anderson et 

al., 2011; Proper, Koning, et al., 2003) och båda fann positiva resultat. Förbättrad 

syreupptagningsförmåga efter FAPA redovisas i två (Conn et al., 2009; Vuillemin et al., 

2011) av tre översiktsartiklar som undersökte den aspekten. I vissa översikter (Barr-

Anderson et al., 2011; Conn et al., 2009) sågs ökat psykisk välmående (mätt som 

minskad stress, minskad depression, förbättrad self efficacy, förbättrad livskvalitet och 

minskad trötthet) medan en av översikterna inte fann det (Proper, Staal, Hildebrandt, 

van der Beek, & van Mechelen, 2002). Resultaten för arbetsrelaterade parametrar 

varierade mellan översikterna. En av översikterna konkluderade att 

arbetstillfredsställelsen ökat och arbetsfrånvaron minskat efter FAPA (Conn et al., 

2009). Av de två översikter som undersökte effekt av FAPA på produktivitet så hittade 

en ingen positiv effekt (Proper et al., 2002) och en motstridiga resultat (Barr-Anderson 

et al., 2011). Utöver de fem översiktsartiklarna så inkluderades 14 orginalartiklar. Även 

här hade studierna skiftande upplägg. De var alla kontrollerade studier men vissa 

saknade randomisering, vilket ofta har sin förklaring i att studierna utförts på 

arbetsplatsen som helhet. Fem av dessa artiklar utvärderade subjektiv eller objektiv 
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arbetsförmåga, varav fyra studier hittade positiva resultat (Nurminen et al., 2002; 

Pohjonen & Ranta, 2001; Vingård et al., 2009; von Thiele Schwarz & Hasson, 2011) 

medan en studie inte gjorde det (Blangsted, Søgaard, Hansen, Hannerz, & Sjøgaard, 

2008). För ökad produktion och minskade kostnader för sjukfrånvaro är resultaten inte 

lika tydliga. von Thiele uppmätte positiva resultat i två studier (von Thiele Schwarz & 

Hasson, 2011, 2012) medan två andra studier inte påvisade positiva effekter på dessa 

parametrar (Nurminen et al., 2002; Proper et al., 2004). Alla sju studier som objektivt 

utvärderade fysiska mått på hälsa (t.ex. blodtryck, midjemått, syreupptag) fick positiva 

resultat efter intervention (Atlantis, Chow, Kirby, & Fiatarone Singh, 2006; Hewitt, 

Whyte, Moreton, van Someren, & Levine, 2008; Pedersen et al., 2009; Pohjonen & 

Ranta, 2001; Proper et al., 2004; von Thiele Schwarz, Lindfors, & Lundberg, 2008; 

Zavanela et al., 2012) men resultaten var inte positiva rakt igenom utan tre studier 

(Atlantis et al., 2006; von Thiele Schwarz et al., 2008; Zavanela et al., 2012) hade även 

hälsoparametrar som inte hade påverkats av interventionen. Endast två studier 

undersökte effekter på psykisk hälsa (Sjögren et al., 2006; von Thiele Schwarz et al., 

2008) men ingen av dem kunde uppvisa några signifikanta förbättringar. Fyra studier 

hade utfallsmått som rörde rörelseapparaten (smärta och muskelstyrka företrädesvis) 

och de uppvisade alla positiva resultat (Blangsted et al., 2008; Pedersen et al., 2009; von 

Thiele Schwarz et al., 2008; Zavanela et al., 2012). 

 

Vid en systematisk sökning utifrån frågeställningen hur FAPA bör utformas för att 

uppnå bästa effekt så hittades tre översiktsartiklar och ytterligare nio orginalartiklar. I de 

olika artiklarna är implementeringens effektivitet mätt som graden av deltagande i 

FAPA eller graden av ökad fysisk aktivitet generellt, där ett positivt resultat således 

betyder att man uppnått högt deltagande i FAPA eller fått deltagarna att öka sin 

generella fysiska aktivitetsnivå. Att implementera FAPA genom individanpassade 

upplägg gav positiva resultat enligt en av översiktsartiklarna (Marshall, 2004) och flera 

av orginalstudierna (Hallam & Petosa, 2004; Podlog & Dionigi, 2009; Prestwich et al., 

2012; Prochaska et al., 2008; Proper, Hildebrandt, Van der Beek, Twisk, & Van 

Mechelen, 2003) . Att arbeta med metoder för att öka individens tilltro till sin egen 

förmåga att klara en specifik uppgift (self efficacy på engelska) inom implementeringen 

bidrog till god effekt av FAPA i flera studier (Dishman, Vandenberg, Motl, Wilson, & 
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DeJoy, 2010; Hallam & Petosa, 2004; Kaewthummanukul & Brown, 2006). Att arbeta 

med tydlig individuell målsättning (Dishman, DeJoy, Wilson, & Vandenberg, 2009; 

Dishman et al., 2010) och att använda sig av motiverande samtal (MI) (Prochaska et al., 

2008) var andra lyckade metoder. Övriga tillvägagångssätt som gav positivt resultat var 

att använda interventioner som i mindre utsträckning var organiserade (Marshall, 2004), 

att få deltagarna att uppleva fördelarna med fysisk aktivitet (Kaewthummanukul & 

Brown, 2006), att anpassa interventionen till den aktuella arbetsplatsen (Jørgensen et al., 

2012) samt att inte tappa fokuseringen på kärnkomponenterna (de delar som utgör 

essensen i interventionen) (Wilson et al., 2010). Mindre lyckat verkar det vara att 

försöka införa generella, förutbestämda program utan hänsyn tagen till den specifika 

arbetsplatsen (Marshall, 2004). En av översiktsartiklarna (Engbers, van Poppel, Chin A 

Paw, & van Mechelen, 2005) inkluderade enbart studier där en förändring av 

omgivningen och miljön på arbetsplatsen genomfördes för att underlätta för fysisk 

aktivitet, men resultatet av detta var tveksamt.  

 

Forskning visar att det är svårt för en individ att förändra sina vanor för fysisk aktivitet 

och att tiden det tar att varaktigt förändra sina vanor är minst sex månader (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). Fysiskt inaktiva individer kan ha mer negativa upplevelser 

kopplade till fysisk aktivitet och uppleva ett större psykologiskt motstånd till fysisk 

aktivitet jämfört med redan aktiva individer (Berglund, 2005). I den beskrivna 

litteratursökningen så är det svårt att utläsa skillnader i deltagande i FAPA mellan 

aktiva och inaktiva personer; endast en studie tar upp den aspekten. I den studien, där 

enbart fysiskt inaktiva personer deltog, sjönk deltagandet i FAPA från 81 % till 70 % 

när FAPA ändrades från att vara ledarledd till att inte vara det. Detta kan enligt 

författarna tyda på vikten av stöd under FAPA för att få deltagande från inaktiva 

personer och därmed få en lyckad intervention (Hewitt et al., 2008). För att hitta 

ytterligare resultat så gjordes en utökad sökning där även äldre artiklar inkluderades. Då 

påträffades en studie som undersökte individuella faktorer associerade till deltagande i 

FAPA. Studien fann att personer som upplevde stort psykologiskt motstånd och var 

mindre fysiskt tränade var mindre benägna att delta i FAPA (Alexy, 1991).  
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Tidigare forskning visar sammanfattningsvis att det verkar finnas en rimlig evidens för 

att FAPA har positiv effekt på olika hälsoparametrar och ökar den fysiska 

aktivitetsnivån hos individen. Resultaten på arbetsrelaterade faktorer, såsom 

produktivitet och arbetsfrånvaro, är mer skiftande och evidensen förefaller inte lika 

stark. Det synes även vara av betydelse för deltagande och resultat av FAPA hur FAPA 

implementeras. 

 

Förändringsarbete på arbetsplatsen 

Att införa FAPA kan ses som en förändring på arbetsplatsen i form av en ny metod som 

ska implementeras. Vid förändringsarbete på en arbetsplats är det en fördel att vara 

införstådd med vilka teorier som ligger till grund för implementeringen av det nya. Det 

kan bidra till en mer genomtänkt intervention och dessutom underlättas arbetet med att 

förstå vilka idéer och processer som bidrog till en lyckosam implementering (Wijk & 

Mathiassen, 2011). Med kunskap om implementering så är i genomsnitt 80 % av det 

planerade förändringsarbetet genomfört efter tre år och utan sådan kunskap genomförs 

endast 14 % av förändringsarbetet efter i genomsnitt 17 år (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Socialstyrelsen presenterar relevanta aspekter på implementering av nya metoder i 

verksamheter utifrån forskning inom bland annat hälso- och sjukvård och socialt arbete 

(Socialstyrelsen, 2012). Implementeringen delas där upp i fyra faser. Första fasen 

innebär att en behovsinventering görs och att man ser till att behoven, och inte metoden, 

hamnar i centrum. I andra fasen ska metoden installeras och här behöver nödvändiga 

resurser säkras, exempelvis utbildning av personal och avsättning av tid. Det är även 

viktigt att förankra behovet av och målen med förändringen hos närliggande delar av 

organisationen som inte direkt berörs eftersom missförstånd och otillräcklig kunskap 

kan få de som inte är med att bli emot. I tredje fasen har man kommit till användande av 

metoden, och där är löpande handledning viktigt eftersom det annars är vanligt att de 

som arbetar med det nya börjar förändra och anpassa modellen efter eget huvud på 

grund av att de känner sig osäkra. Här finns det tre centrala framgångsfaktorer: 

Kompetens hos användarna innefattar bland annat att utbilda personal och vara tydlig 

med vad det nya kommer att innebära. En stödjande organisation handlar dels om ett 
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fungerande administrativt stöd som till exempel fördelar resurser, och dels om ett 

organisatoriskt stöd som till exempel samordnar med andra verksamheter, säkrar 

finansiering samt har en positiv inställning till nytänkande och kompetensutveckling. 

Ett effektivt ledarskap handlar bland annat om att kunna motivera förändringen, förstå 

svårigheter, tydliggöra roller, tilldela ansvar och vara lyhörd inför medarbetares 

uppfattningar. Fjärde och sista fasen behandlar vidmakthållande av metoden. När mer 

än hälften av de berörda använder den nya metoden på det sätt som avsetts kan man tala 

om att metoden är implementerad. Det är viktigt att följa arbetet och kunna skilja på 

problem eller förbättringsbehov som beror på implementeringsprocessen, på metoden i 

sig eller på kompetens, organisation och ledarskap. Faktorer som underlättar 

implementering är om metoden upplevs som relevant och mer effektiv än den gamla 

och att den inte framstår som komplex och svåranvänd. Den ska överrensstämma med 

de förhållanden som råder och inte strida mot existerande värderingar och de som 

använder den ska ha möjlighet att testa metoden och göra anpassningar vid behov. Om 

metoden ger snabba och synliga resultat så höjer det motivationen ytterligare. 

(Socialstyrelsen, 2012). 

 

Lahtinen med flera (Lahtinen et al., 2004) hittade i sin arbetsmiljöforskning ett antal 

framgångsfaktorer att ta hänsyn till vid förändringsarbete på en arbetsplats, och detta 

har fångats upp även i annan litteratur (Hörte & Christmansson, 2009). 

Framgångsfaktorerna var att aktivera både ledning och personal vid en planerad 

förändring och att personalen bör delta i planering, genomförande och utvärdering av 

processen. Vidare så är det viktigt att även de problem som inte är av teknisk art 

omhändertas, t.ex. känslor och värderingar. Det är fördelaktigt om hela organisationen 

är medveten om vad som ska hända och att förväntningarna på resultaten hålls på en 

realistisk nivå. Expertbedömning utifrån bör vid behov tas in vid beslutsfattande och 

förståelse mellan experter och anställda genom gemensam diskussion och utbildning 

bör eftersträvas.  Slutligen poängteras vikten av en förtroendefull atmosfär bland 

personal och ledning.  
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Beteendeförändring – att bli fysiskt aktiv 

Forskning visar att teoribaserade interventioner för att förändra individers vanor för 

fysisk aktivitet åstadkommer bättre resultat än interventioner utan teoretisk grund 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2007). Socialstyrelsen, SBU och Statens 

folkhälsoinstitut har alla publikationer som behandlar förändring av fysiskt 

aktivitetsbeteende (Socialstyrelsen, 2011a, Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

2007, Statens folkhälsoinstitut, 2008) och de presenterar ett antal teorier som är 

användbara för att öka fysisk aktivitetsnivå, företrädesvis vid samtalsbaserade 

interventioner. De teorier som lyfts upp i alla tre eller åtminstone två av publikationerna 

är Social Cognitive Theory, Transtheoretical Model, Theory of Planned Behavior samt 

Health Belief Model, vilka presenteras här. Som tillägg till dessa teorier så presenteras 

en samtalsmetodik, motiverande samtal (MI), som är en modell som används vid 

tillämpning av bland annat Transtheoretical Model (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2007).  

 

Beteendeteorin Theory of planned behavior är framtagen av Izac Ajzen och den åsyftar 

förklara de bakomliggande faktorer som påverkar beslutet att ha för avsikt att utföra en 

handling eller ett beteende. Bakom avsikten att utföra ett visst beteende ligger enligt 

teorin attityder till beteendet, subjektiva normer för beteendet samt upplevd kontroll och 

resurser för att utföra beteendet, vilka påverkar sannolikheten för att beteendet kommer 

att utföras. Attityder handlar om individens uppfattning på förhand om de konsekvenser 

som beteendet har och hur individen subjektivt värderar dessa konsekvenser. Enkelt 

uttryckt så ökar sannolikheten för ett visst beteende om konsekvenserna beräknas 

positiva, och tvärtom. Subjektiva normer handlar om andras förväntningar och krav 

samt det sociala trycket som individen upplever runt ett visst beteende. Vid vissa 

tillfällen och hos vissa individer så kan attityden ha större betydelse än den subjektiva 

normen, och ibland tvärtom. Upplevd kontroll handlar om individens subjektiva 

övertygelse att klara en viss situation, det handlar alltså inte om de faktiskt förmågorna 

som individen besitter. The theory of planned behavior är ingen modell för hur 

beteendeförändringar ska göras eller hur interventioner ska utformas, utan teorin gör ett 

försök att förutspå beteendet. Ajzen presenterar ändå en teknik som kan underlätta vid 

beteendeförändring då man ska gå från ord till handling: implementation intention 
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(Ajzen & Manstead, 2007). Tekniken myntades av Peter Gollwitzer, professor i 

psykologi, och innebär att man upprättar en genomförandeplan som specificerar var, när 

och hur det önskade beteendet ska genomföras. De bestämda detaljerna kring när, var 

och hur blir som externa signaler (cues på engelska) att hänga upp det nya beteendet på, 

vilket enligt Gollwitser väcker individens intention att utföra beteendet och därmed 

underlättar beteendeförändringen (Gollwitser, 1999).  

 

Health Belief Model är en beteendeförändringsteori som bygger på tanken att individen 

som ska göra en förändring ser ett samband mellan beteendet och risken för att få en 

sjukdom. Enligt teorin undviker individen beteenden som ökar risken för sjukdom, 

särskilt om sjukdomen är allvarlig till sin natur. I bedömningen av att förändra beteende 

eller inte ingår också en skattning av huruvida fördelarna med att förändra beteende 

överstiger nackdelarna. Om fördelarna överväger så ökar chanserna för en 

beteendeförändring (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2007). 

 

Social Cognitive Theory betonar att det finns en ständigt pågående interaktion mellan 

individ, omgivning och beteende. Två viktiga drivkrafter bakom beteendeförändring 

enligt teorin är ett förväntat gynnsamt utfall av förändringen och hög self efficacy. Self 

efficacy kan översättas till individens tilltro till sin förmåga att utföra eller förändra ett 

specifikt beteende. Den viktigaste faktorn för att bestämma self efficacy är den tidigare 

erfarenhet man har av att förändra beteendet. Andra viktiga faktorer är vad andra för 

individen betydelsefulla personer anser om beteendet, hur mycket stöd och uppmuntran 

man får i sitt förändringsarbete samt fysiskt och psykiskt hälsotillstånd (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2007). Det bästa sättet att stärka sin self efficacy 

är att lyckas uppnå ett uppsatt förändringsmål i det utvalda beteendet. Att sätta upp 

realistiska men utmanande mål är ett dokumenterat sätt att öka motivationen i 

beteendeförändringsarbete. Olika verktyg kan hjälpa individen att fortsätta 

beteendeförändringen, att bedriva eget målsättningsarbete (goal setting), att genomföra 

självregistreringar av beteendet (self monitoring) samt att själv reflektera över uppnådda 

förändringsresultat (self reflection). Att styra den fortsatta utvecklingen av 

beteendeförändringen med hjälp av dessa verktyg är viktigt och ökar individens 



 

11 

 

självtillit till fortsatt utveckling (self control of performance och self regulation) 

(Bandura, 1997; Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2007) 

 

Enligt Transtheoretical Model utformas en strategi för individens förändring utifrån 

vilket förändringsstadium (stage of change på engelska) som individen befinner sig i. 

Förändringsarbetet ses som en process som successivt utvecklas genom flera olika 

stadier. I det förmedvetna stadiet (precontemplation) har individen inte funderat på att 

ändra beteende. I medvetandestadiet (contemplation) finns det en intention att förändra 

beteende, men individen är fortfarande osäker. I förberedelsestadiet (preparation) har 

individen bestämt sig för att förändra beteende, men inte påbörjat förändringen. I 

aktionsstadiet (action) har personen börjat förändra beteendet. I vidmakthållandestadiet 

(maintenance) är syftet att undvika återfall till gamla vanor och behålla det nya 

beteendet. Denna teori menar att individen använder sig av olika förändringsstrategier i 

dessa olika stadier och att terapeuten eller handledaren måste anpassa sina åtgärder 

utifrån det. För att underlätta den processen kan MI användas (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, 2007).  

 

Motiverande samtal har som huvudsakliga mål att hjälpa en individ att komma vidare i 

en förändringsprocess. Den som leder förändringsarbetet (rådgivaren) kan öka 

möjligheten till förändring hos individen genom att inta ett visst förhållningssätt. 

Förhållningssättet innebär att rådgivaren har en samarbetande stil och ser sig som jämlik 

med individen i fråga, att rådgivaren försöker locka fram individens egna tankar och 

idéer om beteendet och beteendeförändringen samt att rådgivaren visar respekt för 

individens rätt och kapacitet till självbestämmande. Motiverande samtal strävar efter att 

få individen motiverad till att ta sig förbi de första stadierna i Stages of change och 

komma till handling. Enligt MI består motivation av en kombination av angelägenhet 

och self efficacy. Rådgivarens uppgift är att med olika tekniker under samtalets gång 

stimulera individens egen motivation (Statens folkhälsoinstitut, 2012b). 
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Problemformulering 

De positiva effekterna av fysisk aktivitet på fysisk och psykisk hälsa är väl kända, men 

vuxna människor är idag generellt sett inte fysiskt aktiva i den utsträckning som behövs 

för att främja hälsa och undvika sjukdom. Ohälsa i form av belastningsskador och 

psykiska åkommor är de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige idag. Tidigare 

forskning har visat att FAPA kan ha positiv inverkan på både fysisk och psykisk hälsa 

och eventuellt även på produktion och ekonomi i organisation och samhälle. Man skulle 

kunna tolka arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) som att den ger stöd för att rättfärdiga 

FAPA, exempelvis utifrån detta stycke: arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs 

för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt 

ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller 

ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. För att fysisk aktivitet i 

allmänhet och FAPA i synnerhet ska ge de positiva resultat som tidigare nämnts gäller 

att medarbetarna deltar, kanske framför allt de som inte redan uppnår 

rekommendationerna för fysisk aktivitet, vilket i tidigare forskning har visat sig vara 

behäftat med vissa svårigheter. Litteraturen beskriver både förändringsarbete på 

arbetsplatser och beteendeförändring hos individen som något där man med fördel bör 

använda sig av medvetna strategier för att lyckas. Det förefaller därför intressant att 

undersöka implementering av FAPA enligt en strategi som baseras på vetenskapliga 

teorier och tidigare forskning samt som tar hänsyn till praktiskt genomförbarhet på en 

vanlig arbetsplats. Detta för att bättre förstå hur implementering av FAPA ska kunna 

ske på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt så att vinsterna av FAPA kan optimeras för 

både individ, organisation och samhälle. 

 

Syfte och frågeställningar 

Studien beskriver en modell för implementering av fysisk aktivitet på arbetstid, där 

tidigare forskningsresultat och användbarhet i praktiken legat i fokus vid utformning av 

modellen. Syftet med studien var att undersöka tillämpbarheten av modellen samt vilka 

faktorer som upplevs som hindrande och underlättande för deltagande.  
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Frågeställningarna var: 

1. I vilken utsträckning deltar medarbetare? 

2. Finns det skillnader mellan medarbetare som deltar respektive inte deltar? 

3. I vilken utsträckning deltar tidigare fysiskt inaktiva medarbetare? 

4. Vilka faktorer upplevs underlätta deltagande?  

5. Vilka faktorer upplevs som hinder för deltagande?  

 

Metod 

Studiedesign 

Designen var en okontrollerad interventionsstudie, där datainsamling gjordes med enkät 

och intervju, och där dataanalys gjordes både kvantitativt och kvalitativt 

  

Urval 

En specifik arbetsplats valdes ut till studien, en sjukgymnastikklinik i Mellansverige 

med 62 anställda. Arbetsplatsen valdes främst på grund av att chefen på arbetsplatsen 

erbjöd möjlighet att genomföra studien. Dessutom var arbetsplatsen lämplig av 

praktiska skäl. 

 

Exklusionskriterier var sjukskrivning, tjänstledighet och föräldraledighet motsvarande 

mer än halvtid. Fem medarbetare föll bort på grund av exklusionskriterierna (tre 

föräldralediga och två sjukskrivna). Resterande medarbetare tillfrågades om att deltaga i 

studien. En person tackade nej till deltagande. Således blev studiedeltagarna 56 till 

antalet (48 kvinnor och 8 män), varav 77 % (43 st.) var sjukgymnaster, 7 % (4 st.) var 

sekreterare och 16 % (9 st.) var rehabassistenter (motsvarande undersköterska).  



 

14 

 

 

Litteratursökning 

Via Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Statens folkhälsoinstitut, Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, Arbetsmiljöverket och FYSS (Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) respektive hemsidor har relevant statistik 

och information hämtats till denna rapport. Via dessa har i sin tur ytterligare rapporter 

och artiklar hittats. Därefter gjordes en systematisk litteratursökning i databasen 

Pubmed efter publicerade vetenskapliga artiklar utifrån frågeställningarna vad FAPA 

kan få för effekter för medarbetare och organisation samt vilka aspekter som bör tas 

hänsyn till vid implementering av FAPA. Kombinationer av följande MeSH-termer 

användes vid sökningen: exercise, physical activity, health, health promotion, health 

economics, occupational health, workplace, sick leave, work, intervention, 

implementation och program evaluation. Sökorden valdes utifrån de sökord och MeSh-

termer som finns nämnda i tidigare artiklar inom området. Studier som inkluderades var 

interventionsstudier med kontrollgrupp (dock inte nödvändigtvis randomiserade) och 

översiktsartiklar, med engelska eller svenska som språk, som hade FAPA som enda 

intervention eller som huvudsakliga del i sin intervention och som inte var äldre än tio 

år. Exklusionskriterier var studier där syftet var att lindra, bota eller förebygga någon 

specifik diagnos eller besvär. Orginalartiklar som redan ingick i någon av 

översiktsartiklarna exkluderades. En kompletterande sökning efter vetenskapliga artiklar 

gjordes därefter i Google scholar och Arbline utan att några ytterligare artiklar som 

uppfyllde inklusionskriterierna hittades. 

 

Interventionsmodell 

Interventionen att införa FAPA sågs dels som förändringsarbete på arbetsplatsen och 

dels som beteendeförändring för medarbetarna som skulle delta. Modellen för 

implementering av FAPA utformades därför utifrån resultat av tidigare forskning om 

implementering av FAPA och etablerade teorier och modeller för förändringsarbete och 

beteendeförändring. Detta eftersom tidigare forskning visat att en genomtänkt 

förändringsmodell förbättrar sannolikheten för en framgångsrik implementering och en 

framgångsrik intervention (Socialstyrelsen, 2012; Wijk & Mathiassen, 2011). Hänsyn 
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togs även till genomförbarhet, genom att anpassa interventionen till de tillgängliga 

resurser och organisatoriska möjligheter som bjöds vid den aktuella arbetsplatsen.  

 

Interventionen inleddes en månad innan FAPA startade med muntlig information till 

alla medarbetare på ett möte om att FAPA skulle införas. Två veckor därefter 

genomfördes gruppträffar där studieansvarige diskuterade med 3-11 medarbetare i 

deras befintliga arbetsgrupper. Syftet med gruppträffarna var, förutom att informera om 

studien, att diskutera effekter av och rekommendationer för fysisk aktivitet, tidigare 

forskningsresultat, underlättande faktorer för att fysisk aktivitet ska bli genomförd och 

vad som skulle kunna vara hinder. Medarbetarna fick chans att berätta om tidigare 

erfarenheter av fysisk aktivitet generellt och om tidigare erfarenheter av FAPA. Sist så 

gavs utrymme för diskussion av upplägget för den aktuella interventionen, då 

studiedeltagarna uppmanades lämna önskemål och förslag på träningsupplägg och 

schematekniska lösningar (se bilaga 1). Gruppträffarna skedde i anslutning till gruppens 

ordinarie veckovisa möten och varje grupp träffades en gång. Träffarna dokumenterades 

med ljudupptagning och minnesanteckningar fördes, som sedan användes då 

studieansvarige skulle gå vidare i planeringen av interventionen. Genom 

gruppdiskussionerna fick medarbetarna chans att vara aktiva i processen, vilket är 

fördelaktigt vid förändringsarbete (Lahtinen et al., 2004; Socialstyrelsen, 2012). 

Diskussionerna tjänade även som utbildningstillfälle med tanken att det skulle bidra till 

ökad kompetens hos medarbetarna, både gällande fysisk aktivitet och för den specifika 

interventionen, vilket beskrivs som en framgångsfaktor vid förändringsarbete 

(Socialstyrelsen, 2012). Tanken med att informera och ge utrymme för utbyte av 

tidigare erfarenheter och tankar kring fysisk aktivitet och FAPA i form av 

gruppdiskussioner i närvaro av kollegor var att försöka påverka attityden och den 

subjektiva normen kring fysisk aktivitet, vilka är faktorer som styr handlingar och 

beteende enligt Theory of planned behavior (Hewstone, Schut, Wit, Bos, & Stroebe, 

2007). Frågorna i gruppdiskussionen var utformade utifrån MI (Motiverande samtal). 

Enligt MI är frågor som väcker intresse, som tydliggör för- och nackdelar och som 

bidrar till utforskande av möjliga lösningar att föredra (Statens folkhälsoinstitut, 2012b). 

Exempel på sådana frågor var: ”Känner ni till vad tidigare forskning om träning på 

arbetstid har visat för resultat?” och ” Vad upplever ni kan underlätta för träning på 
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arbetstid?”. Andra anvisningar från MI som tillämpades under gruppdiskussionerna var 

att som ledare av diskussionen undvika envägskommunikation och att se sig som jämlik 

med gruppdeltagarna (Statens folkhälsoinstitut, 2012b). 

 

Träningsupplägget (inklusive den schematekniska lösningen) utformades i möjligaste 

mån utifrån det som framkom vid gruppträffarna men begränsades till viss del av 

tillgängliga resurser i form av ledare, tid och lokaler. Att ha en genomtänkt intervention 

som är anpassad efter den aktuella arbetsplatsen och medarbetarnas önskemål kan öka 

chansen för att implementeringen blir lyckosam (Jørgensen et al., 2012; Marshall, 2004; 

Socialstyrelsen, 2012). Resultatet blev fyra träningspass per vecka att välja på, varav två 

innebar individuell träning i gym (med chans till utformning av individuellt 

träningsprogram) och två innebar gruppträningspass i olika intensitet. Alla träningspass 

var ledarledda och fördelade över olika veckodagar och vid olika tidpunkter under 

arbetsdagen. Ledarna var utbildade inom friskvård samt inom fysioterapi. Att ha 

ledarledd träning kan ge bättre deltagande enligt tidigare forskning (Hewitt et al., 2008). 

Den fysiska aktiviteten i denna intervention är att betrakta som motion enligt FHI (dvs. 

fysisk aktivitet som är strukturerad och planerad där man byter om till träningskläder), 

men inför studiedeltagarna så användes istället ordet träning eftersom det ordet av 

studieansvarige och studiedeltagare ansågs som mer vedertaget talspråk. Deltagandet 

var frivilligt och omfattningen av den fysiska aktiviteten var 60 minuter i veckan 

(inklusive dusch/ombyte) i 8 veckor, vilket var vad arbetsplatsens tillgängliga resurser 

och organisatoriska möjligheter medgav.  

 

Vid två månatliga infomöten där alla medarbetare var samlade så meddelade chefen sitt 

stöd för genomförandet av interventionen, uppmuntrade till deltagande samt gav förslag 

på hur medarbetarna kunde göra för att bäst optimera deltagande i FAPA och samtidigt 

sköta sina arbetsuppgifter, exempelvis genom att varje vecka planera tillsammans i 

närmaste arbetsgruppen. Denna del i interventionen återspeglar en stödjande 

organisation och ett effektivt ledarskap som fördelar ansvar, motiverar och övertygar 

tveksamma medarbetare, vilket har visat sig vara viktigt vid förändringsarbete 

(Socialstyrelsen, 2012). Att tillsammans planera för veckans FAPA och anteckna dessa i 

både den gruppgemensamma kalendern och den individuella kalender kan vara 
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framgångsrikt vid införandet av en ny vana utifrån strategin implementation intentions, 

där kalendern i detta fall agerar extern signal (Gollwitser, 1999). 

 

Datainsamling 

Kvantitativa data samlades in genom enkäter samt genom att studieansvarige förde 

statistik på vilka som deltog vid varje träningstillfälle. Den första enkäten (bilaga 3) 

som fylldes i innan interventionen inrymde namn, ålder, kön, yrke samt frågor om i 

vilken grad personen utför fysisk aktivitet. Frågorna som berör graden av fysisk 

aktivitet är framtagna av Socialstyrelsen för att identifiera individer med otillräcklig 

grad av fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2011b). Den andra enkäten (bilaga 4) delades 

ut efter intervention och innehöll förutom namn olika frågor beroende på om 

studiedeltagaren deltagit i FAPA eller inte. De som deltagit ombads ange de främsta 

faktorerna som bidrog till deltagande i FAPA och de som inte deltog ombads ange 

faktorer som bidrog till att de inte deltog. Där medgavs maximalt tre svarsalternativ. De 

som inte deltog fick även frågan om det fanns något som hade kunnat bidra till 

deltagande. För att få relevanta svarsalternativ på frågorna i andra enkäten så 

utformades svarsalternativen utifrån det som framkom i intervjuerna (se nästa stycke).  

 

Kvalitativ data samlades in genom korta intervjuer som gjordes direkt efter avslutad 

intervention. Intervjusvaren låg till grund för utformningen av andra enkäten. Utifrån 

registrerat deltagande så valdes fem studiedeltagare som deltagit i FAPA (definierat 

som deltagande i minst 50 % av träningstillfällena) och fem studiedeltagare som ej 

deltagit i FAPA (definierat som deltagande i mindre än 50 % av träningstillfällena) 

slumpvis ut för att delta i en intervju. Intervjuerna, som spelades in med ljud, var 

semistrukturerade och frågorna berörde hindrande respektive underlättande faktorer för 

deltagandet (se bilaga 5). Semistrukturerade frågor med tillhörande följfrågor valdes för 

att bättre kunna besvara frågeställningarna som berör uppfattningar om hindrande och 

underlättande faktorer för deltagande genom att de kan ge en djupare förståelse för 

studiedeltagarnas åsikter och de ger möjlighet till mer detaljerade svar (Bryman, 2011). 

Semistrukturerade intervjuer är att föredra framför ostrukturerade när resultatet från 

flera olika respondenter ska sammanställas och jämföras (Bryman, 2011).  
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Dataanalys  

För att besvara frågan om i vilken utsträckning medarbetare deltog så sammanställdes 

närvarostatistik från träningstillfällena och deskriptiv data beräknades med hjälp av 

kalkylprogrammet Microsoft Excel. Andelen som deltog i FAPA minst hälften av 

veckorna (fyra tillfällen) beräknades för att kunna dela in studiedeltagarna två grupper; 

de som deltog och de som inte deltog. Deltagande kvantifierades även genom att 

beräkna hur många procent av träningstillfällena som deltagarna deltog vid i 

genomsnitt, för att kunna jämföra med vissa tidigare studier (Jørgensen et al., 2012; 

Proper, Hildebrandt, et al., 2003; Sjögren et al., 2006). 

 

För att undersöka frågan om skillnader mellan medarbetare som deltog respektive inte 

deltog så beräknades först deskriptiv data i kalkylprogrammet Microsoft Excel för 

variablerna ålder, kön, yrke samt aktivitetsminuter för att beskriva grupperna. Därefter 

gjordes chi 2-test på nominalvariablerna kön och yrke. Kvotvariabeln ålder undersöktes 

med t-test utifrån att den var normalfördelad och kvotvariabeln aktivitetsminuter 

undersöktes med Mann-Whitney test då den ej var normalfördelad. Histogram användes 

för att undersöka normalfördelning.   

 

För att besvara frågan i vilken utsträckning tidigare fysiskt inaktiva medarbetare deltog 

så beräknades först deltagarnas fysiska aktivitetsnivå enligt följande; antalet angivna 

minuter i fråga 5 plus dubbla antalet angivna minuter i fråga 6 i första enkäten 

(Socialstyrelsen, 2011b). Aktivitetsminuter jämfördes med närvarostatistiken för FAPA 

för att se om tidigare inaktiva studiedeltagare hade deltagit. Ett Chi 2-test gjordes för att 

undersöka om tidigare inaktiva deltog i en omfattning som skiljde sig från tidigare 

fysiskt aktiva. 

 

Signifikansnivå sattes till alfa=0,05 för alla statistiska tester. 

 

För att besvara frågorna om vilka faktorer som upplevdes som underlättande respektive 

hindrande för deltagande så beräknades deskriptiv data på svaren på fråga 2 och fråga 3 
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i andra enkäten. Intervjuerna, som också användes för att besvara frågorna om 

underlättande och hindrande faktorer, analyserades direkt efter respektive genomförd 

intervju enligt innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Meningsbärande enheter 

från intervjuerna lyftes ut, kondenserades och kodades, varefter de sorterades, vilket 

resulterade i ett antal subkategorier som kunde fördelas under tre förutbestämda content 

areas. Dessa var Underlättande faktorer för deltagande i FAPA och Hindrande faktorer 

för deltagande i FAPA samt Faktorer som upplevdes skulle kunna bidra till deltagande. 

Analysen gjordes av studieansvarige som är sjukgymnast och väl förtrogen med den 

aktuella arbetsplatsen. Analysen gjordes i direkt anslutning till varje intervju då 

studieansvarige fortfarande hade intervjun i färskt minne och med stöd av 

ljudinspelningarna. Transkribering bedömdes inte vara nödvändig då intervjuerna var så 

korta. 

 

Etiska överväganden 

 Att uppnå de etiska huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002)har eftersträvats 

under arbetet med denna studie. Alla personer som var aktuella för deltagande i studien 

fick muntlig och skriftlig information om studien, vad deras deltagande skulle innebära, 

hur insamlad information skulle komma att användas och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande (informationskravet) (se bilaga 2). Deltagarna lämnade sitt 

samtycke till deltagande innan studien startad (samtyckeskravet). Under arbetet med 

studien har insamlad data behandlats konfidentiellt och studiedeltagarna har varit 

anonyma för alla utom studieansvarige (konfidentialitetskravet). Insamlad data har 

endast, och kommer endast, användas till denna studie (nyttjandekravet).  

 

Resultat 

En person valde att avbryta studiedeltagandet utan att ange orsak. De allra flesta av de 

kvarvarande 56 studiedeltagarna var enligt den första enkäten fysisk aktiva i sådan 

utsträckning att rekommendationen om 150 minuters fysisk aktivitet i veckan 

(Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet, 2011) uppnåddes. Endast fem personer (9 %) 

uppnådde inte rekommendationen.  
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Deltagande i FAPA 

I tabell 1 visas statistik för studiedeltagarna separat för de som deltog respektive inte 

deltog i FAPA. Av alla studiedeltagare så deltog 50 % vid minst hälften av 

träningstillfällena, vilket var definitionen för deltagande. Utöver det så var 32 % med 

vid något enstaka träningstillfälle och 19 % deltog inte vid något träningstillfälle alls. 

Studiedeltagarnas närvaro var i genomsnitt 44 % av alla träningstillfällen. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik för grupperna ”Deltog i FAPA” och ”Deltog inte i FAPA”. 

 Kön (n) Ålder (år) Yrke (n) FA (min/vecka) 

Deltog i FAPA 

(n=28, 50 %) 

Män:  5        

kvinnor: 23  

41,1 (23-64) SG: 21               

RA:7                

Sekr 0* 

375 (105-540) 

Deltog inte i 

FAPA (n=28,   

50 %) 

Män: 3          

Kvinnor: 25 

42,7 (27-67) SG: 22              

RA: 2               

Sekr 4* 

360 (15-540) 

FAPA: fysisk aktivitet på arbetstid. FA (min/vecka): medianvärde och omfång av antalet minuter fysisk 

aktivitet (beräknat enligt Socialstyrelsens riktlinjer (Socialstyrelsen, 2011b)) i veckan innan intervention. 

n: antal. Ålder anges som medelvärde och omfång. SG: sjukgymnast. RA: rehabiliteringsassistent. Sekr: 

sekreterare. * indikerar statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. 

 

Inga signifikanta gruppskillnader förelåg förutom för yrket sekreterare, vilka deltog i 

FAPA i mindre utsträckning än övriga yrkesgrupper (chi-2-test, p=0,046). 

 

Fem av studiedeltagarna uppgav vid den första enkäten en fysisk aktivitetsnivå som var 

lägre än rekommendationen om 150 min/vecka (Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet, 

2011). Av de fem inaktiva studiedeltagarna så deltog två i FAPA (40 %). Ett chi-2 test 

visade ingen signifikant skillnad i deltagande mellan de inaktiva och övriga. 
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Hindrande och underlättande faktorer för deltagande i FAPA 

Underlättande faktorer 

De faktorer som informanterna upplevde underlätta för deltagandet i FAPA som 

framkom under intervjuerna kunde delas in i sex subkategorier, vilka anges tillsammans 

med kondenserade meningsbärande enheter i tabell 2.  

 

Tabell 2. Innehållsanalys över underlättande faktorer för deltagande i FAPA. 

Kolumnerna visar subkategorier (fet stil) med tillhörande kondenserade meningsbärande 

enheter. 

Positiv bild 

av FAPAs 

inverkan på 

hälsan 

Vilja att 

utnyttja 

erbjudandet 

Erbjöd möjlighet till 

utökning/förändring 

av fysisk aktivitet 

Underlättar 

livspussel 

Nyfikenhet  Positiv inverkan 

på arbets-

situationen 

Träning 

viktigt för 

hälsan (2) 

Utnyttja 

förmånen 

Utveckla träningen Underlättar 

livspusslet 

(2) 

Nyfikenhet Träning är viktigt 

för arbetshälsan 

(2) 

  Återuppta träning (2)   Föregå med gott 

exempel 

  Extra träning   Stödja 

utvecklingsarbete 

     Positivt träna 

med kollegor (2) 

FAPA= fysisk aktivitet på arbetstid. Siffran i parentes anger hur många respondenter som angivit 

meningen (om fler än 1). 

 

I enkätfrågan om underlättande faktorer så var de två mest frekvent angivna 

svarsalternativen  jag ville utnyttja förmånen att få träna på arbetstid och jag såg det 

som en chans att förbättra/bibehålla min personliga hälsa. Det enda frittextsvaret var 

enbart en utveckling av ett redan markerat alternativ. I tabell 3 redovisas svaren från 

enkätfrågan om underlättande faktorer. 
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Tabell 3. Svarsfrekvens för de olika alternativen i enkätfråga om underlättande faktorer 

för deltagande, sorterade efter svarsfrekvens. (N=28) 

Underlättande faktor n 

Jag ville utnyttja möjligheten att träna på arbetstid 19 

Jag såg det som en chans att förbättra/bibehålla min personliga hälsa  17 

Jag såg det som en bra möjlighet att få in träning i livspusslet  10 

Jag såg det som en chans att förbättra/bibehålla min arbetsförmåga  7 

Jag såg det som en chans att prova något nytt eller utveckla min träning  7 

Det fanns träningsformer som passade mig personligen  6 

Jag såg det som en chans att börja (eller återuppta) träning)  6 

Det fanns träningstider som passade mitt arbete  4 

Det fanns träningstider som passade mig personligen  1 

Annan anledning  1 

n = antalet studiedeltagare som angivit respektive underlättande faktor. Maximalt tre svarsalternativ var 

möjligt. 

 

Hindrande faktorer 

De faktorer som informanterna upplevde som hindrande för deltagande i FAPA som 

framkom under intervjuerna kunde delas in i fyra subkategorier, vilka anges 

tillsammans med kondenserade meningsbärande enheter i tabell 4. 

 

Tabell 4. Innehållsanalys över hindrande faktorer för deltagande i FAPA. Kolumnerna 

visar subkategorier (fet stil) med tillhörande kondenserade meningsbärande enheter. 

Vill sköta träningen 

privat 

Medicinska skäl Opassande 

träningsupplägg 

utifrån personliga 

preferenser 

Opassande 

träningstider utifrån 

arbetssituationen 

Träningen sköts privat Medicinska skäl (3) Opassande 

träningsformer utifrån 

egna preferenser 

Opassande träningstider 

utifrån arbetet (3) 

  Opassande träningstider 

utifrån egna preferenser 

Opassande träningstider 

pga deltidsschema (2) 

FAPA= fysisk aktivitet på arbetstid. Siffran i parentes anger hur många respondenter som angivit 

meningen (om fler än 1). 
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I enkätfrågan om hindrande faktorer så var det mest frekvent angivna svarsalternativet 

träningstiderna passade inte utifrån min arbetssituation. I tabell 5 redovisas svaren från 

enkätfrågan om hindrande faktorer. 

 

Tabell 5. Svarsfrekvens för de olika alternativen i enkätfråga om hindrande faktorer för 

deltagande, sorterade efter svarsfrekvens. N=28 

Hindrande faktor n 

Träningstiderna passade inte utifrån min arbetssituation  18 

Jag avstod på grund av sjukdom eller andra medicinska skäl  8 

Träningstiderna passade inte mig personligen  7 

Annan anledning  6 

Jag var ointresserad av att delta, jag vill sköta min träning på gen hand  0 

Träningsformerna passade inte mig personligen  0 

n = antalet studiedeltagare som angivit respektive hindrande faktor. Maximalt tre svarsalternativ var 

möjligt. 

 

Av de sex fritextsvaren så var det två som inte var en vidareutveckling av redan 

markerade alternativ och därmed tillförde något nytt:  

- Upplevde att det blev för mycket folk i gymmet samtidigt. Jag tycker bättre om att 

träna när det är lite lugnare.  

- Hann inte, för stressigt att hinna med. 

 

Faktorer som upplevdes skulle kunna bidra till deltagande 

De faktorer som informanterna upplevde skulle kunna bidra till deltagande i FAPA som 

framkom under intervjuerna kunde delas in i tre subkategorier, vilka anges tillsammans 

med kondenserade meningsbärande enheter i tabell 6. 
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Tabell 6. Innehållsanalys över faktorer som upplevdes skulle kunna bidra till 

deltagande. Kolumnerna visar subkategorier (fet stil) med tillhörande kondenserade 

meningsbärande enheter. 

Annan träningsform Fri tidpunkt för träning Bättre planering 

Möjlighet till träningsform 

utifrån preferenser (2) 

Fritt val av träningstid utifrån 

arbetsbelastning (3) 

Mer tid till planering inför 

FAPA 

FAPA= fysisk aktivitet på arbetstid. Siffran i parentes anger hur många respondenter som angivit 

meningen (om fler än 1). 

 

I enkätfrågan om något skulle kunna bidra till deltagande så var de mest frekvent 

angivna svarsalternativen ja, fri tidpunkt för träning under dagen samt ja, andra 

träningstider. I tabell 7 redovisas svaren från enkätfrågan om hindrande faktorer. 

 

Tabell 7. Svarsfrekvens för de olika alternativen i enkätfråga om något hade kunnat 

bidra till deltagande FAPA, sorterat efter svarsfrekvens.  

 Svar på frågan om något hade kunna bidra till deltagande i FAPA n 

Ja, fri tidpunkt för träning under dagen  17 

Ja, andra träningstider  10 

Ja, annan anledning  6 

Ja, andra träningsformer  1 

Nej  2 

n = antalet studiedeltagare som angivit respektive svarsalternativ. Ingen begränsning i antalet 

svarsalternativ. 

 

Av de sju fritextsvaren så var det tre som inte var en vidareutveckling av redan markerat 

alternativ och som därmed tillförde något nytt:  

- bättre planering för att få in träningstiderna under hela perioden 

- längre framförhållning innan start hade gjort det enklare  

- om jag själv varit striktare på att boka av träningstider i kalendern 
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Diskussion 

Implementering av FAPA enligt beskriven modell resulterade i att hälften av 

studiedeltagarna nyttjade hälften av träningstillfällena eller mer och därmed räknades 

som deltagande. Studiedeltagarna deltog i genomsnitt vid 44 % av träningstillfällena. I 

gruppen tidigare inaktiva så deltog procentuellt sett något färre än bland tidigare aktiva 

men skillnaden var inte signifikant. Inga signifikanta gruppskillnader förelåg mellan 

dem som deltog och de som inte deltog förutom för yrket sekreterare, där sekreterarna 

deltog i lägre utsträckning. Bidragande faktorer till deltagande som ofta återkom i både 

enkät och intervju var en vilja att utnyttja förmånen, kunskapen om att fysisk aktivitet är 

viktigt för hälsan samt att det underlättade livspusslet. Den vanligaste hindrande faktorn 

i både enkätsvar och intervju var svårigheten att matcha träningstillfällena med arbetet. 

På frågan om det fanns något som hade kunnat bidra till deltagande så var möjligheten 

att fritt kunna välja träningstid utifrån arbetssituationen det svar som dominerade. 

 

Resultatdiskussion 

Om man bedömer deltagandet utifrån Socialstyrelsens riktmärke som anger att 50 % 

deltagande krävs för att implementering ska anses genomförd (Socialstyrelsen, 2012) så 

får implementeringen ses som godkänd. I tidigare studier på FAPA har skiftande 

metoder använts för att mäta deltagande och det procentuella deltagandet varierar 

påtagligt mellan olika studier. Vissa studier har enbart använt självrapporterad generell 

fysisk aktivitetsnivå som mått (Prestwich et al., 2012). Bland de som använt objektiva 

mätmetoder så har flera studier rapporterat hur många procent av träningstillfällena i 

genomsnitt som deltagarna medverkade i. Exempel på sådana resultat är 66 % av alla 

träningstillfällen (Sjögren et al., 2006), 75 % av alla träningstillfällen (Proper, 

Hildebrandt, et al., 2003) samt 37 % respektive 49 % (studien hade två 

interventionsgrupper) av alla träningstillfällen (Jørgensen et al., 2012). Den sistnämnda 

är den enda funna studien som även angav deltagande enligt det andra utfallsmåttet i 

föreliggande studie (hälften av träningstillfällena eller mer) och där rapporteras 6 % 

respektive 42 % deltagande i de två interventionsgrupperna (tolv veckors intervention). 

Tidigare studier har till synes uppvisat både högre och lägre deltagande än denna, vilket 
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gör det svårt att bedöma huruvida den här modellen var bättre eller sämre än 

implementeringsstrategierna som använts i andra studier.   

 

Den enda signifikanta skillnaden mellan gruppen som deltog respektive gruppen som 

inte deltog återfanns i kategorin yrke, där sekreterarna i mindre utsträckning deltog i 

FAPA. Därmed kan inte faktorerna ålder, kön eller tidigare fysisk aktivitetsnivå förklara 

skillnaderna i deltagande.  

 

Den tredje frågeställningen berörde modellens förmåga att få deltagande från de tidigare 

fysiskt inaktiva och där visade ett chi 2-test ingen signifikant skillnad. Gruppen inaktiva 

var dock så liten (fem medarbetare) att studien inte lämpade sig för att undersöka 

frågeställningen.  

 

En av studiens frågeställningar rörde vilka faktorer som upplevdes underlätta 

deltagande. Många studiedeltagare angav att de deltog för att de ville utnyttja förmånen 

att träna på arbetstid, vilket kan tolkas som yttre motivation till deltagande. Yttre 

motivation är enkelt beskrivet när yttre belöningar, i det här fallet gratis tid för fysisk 

aktivitet, är det som driver motivationen (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Yttre 

motivation kan vara det som är drivande vid uppstarten av ett förändringsarbete men allt 

eftersom tiden går och om en individ upplever positiva effekter av förändringen så kan 

motivationen förändras till att bli mer inifrån driven. För att etablera en 

beteendeförändring och gå från aktionsstadiet till vidmakthållande stadiet enligt 

modellen Stages of change så är inre motivation att eftersträva (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). Detta indikerar att åtgärder vid implementation av FAPA som 

stärker yttre motivation kan vara viktiga. 

 

En annan frekvent angiven underlättande faktor var att man såg FAPA som en chans att 

förbättra eller bibehålla sin egen hälsa. Det kan utifrån Theory of planned behavior 

(Ajzen & Manstead, 2007) tolkas som att studiedeltagarna hade kunskap om effekterna 

av fysisk aktivitet och en positiv attityd till fysisk aktivitet vilket bidrog till deltagandet. 

Det resonemanget stämmer även överrens med resonemanget till hur 
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beteendeförändring sker enligt Health Belief Model (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2007). Att interventionen innehöll komponenter för att påverka attityden 

kan ha påverkat studiedeltagarna, men eftersom kontrollgrupp saknas så finns det ingen 

möjlighet att undersöka det. Majoriteten av studiedeltagarna var sjukgymnaster, vilka 

troligtvis med tanke på yrket hade förkunskaper om fördelarna med fysisk aktivitet och 

därmed kanske också en positiv attityd. Sekreterarna, som saknar sjukgymnasternas 

yrkesmässiga kompetens kring fysisk aktivitet, deltog i signifikant lägre utsträckning. 

Det kan därmed, beroende på hur populationen ser ut, vara relevant att i större 

utsträckning än vad denna modell gjorde försöka påverka kunskapsnivån och attityden 

till fysisk aktivitet. 

 

En ytterligare frekvent angiven underlättande faktor var att deltagande bidrog till att 

livspusslet gick ihop. Det tolkas här som att det upplevdes tidsbesparande att kunna 

nyttja arbetstiden för att utföra fysisk aktivitet. Det kan relateras till fynden i 

litteraturgenomgången av tidigare resultat av FAPA där två av tre översiktsartiklar som 

undersökte psykisk hälsa, bland annat stress, fann positiva resultat (Barr-Anderson et 

al., 2011; Conn et al., 2009). Huruvida förbättrad psykisk hälsa beror på att FAPA kan 

frigöra tid som leder till minskad stress och ett smidigare livspussel eller beror på den 

effekt som fysisk aktivitet i sig har på psykisk hälsa (Glise & Jonsdottir, 2011; 

Jonsdottir et al., 2010) låter den här studien vara osagt.  

 

Bland hindrande faktorer för deltagande så var problem med att matcha 

träningstillfällena med arbetet den vanligaste angivna faktorn. Arton av de tjugoåtta 

(64%) som inte deltog i FAPA angav den faktorn som hindrande i enkäten och det 

uppkom upprepat även i intervjuerna. Detta trots att anpassning efter den aktuella 

arbetsplatsen och medarbetarnas önskemål eftersträvades vid utformning av 

interventionen, enligt tidigare forskning (Jørgensen et al., 2012; Marshall, 2004; 

Socialstyrelsen, 2012). Eftersom studieansvarig bedömde att träningsupplägget var 

anpassat så att alla skulle kunna delta utifrån fasta arbetshinder (till exempel möten) så 

förefaller det möjligt att ojämn och hög arbetsbelastning kan vara en orsak till att många 

upplevde arbetet som ett hinder för deltagande. Ett alternativ skulle kunna vara att 

avsätta tid för FAPA i arbetsschemat och göra det obligatoriskt, något som provats i 
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tidigare studier (von Thiele Schwarz & Hasson, 2011, 2012; von Thiele Schwarz et al., 

2008). 

 

Fri tidpunkt för träning var det mest frekventa svaret på frågan om vad som hade kunnat 

bidra till deltagande bland dem som inte deltog. Sjutton av tjugoåtta (60%) av 

deltagarna angav det svarsalternativet och det var även det vanligaste intervjusvaret. Det 

kan möjligen kopplas till misstanken om ojämn arbetsbelastning som nämnts ovan. Fri 

tidpunkt för träning skulle av praktiska skäl troligtvis innebära icke ledarledd träning, 

vilket skulle kunna vara ett alternativ på en arbetsplats med fysiskt aktiva medarbetare. 

För fysiskt inaktiva personer så har forskning dock visat att ledarledd träning kan ge 

bättre deltagande (Hewitt et al., 2008). Därmed förfaller det troligt att valet mellan fri 

och ledarledd träning bör anpassas till målgruppen. Flera av fritextsvaren på samma 

fråga indikerade att bättre inplanering av träningen skulle ha underlättat deltagandet. 

Detta trots att deltagarna i ett tidigt skede uppmuntrades att planera i arbetsgruppen och 

markera tid för träning i kalendern, i enlighet med tekniken implementation intention 

(Gollwitser, 1999). Kanske finns det ett behov av att ledningen sanktionerar träningen 

på ett mer tydligt sätt och eventuellt gör den obligatorisk som beskrevs i föregående 

stycke, för att FAPA inte ska konkurreras ut av arbete.  

 

Metoddiskussion 

Implementeringsmodellen för FAPA utformades med hänsyn till befintliga resurser på 

en ordinär svensk arbetsplats inom vårdsektorn. Därför är den troligtvis möjlig att 

applicera i arbetslivet, vilket kan ses som en styrka. Att modellen nyttjar i verksamheten 

redan befintliga grupper är också en aspekt som belyser användbarheten. Att använda 

befintliga grupper vid diskussion eller intervju kan även bidra till bättre deltagande samt 

få diskussionerna att flyta bättre (Bryman, 2011). 

 

En annan fördel i studieupplägget var att svarsalternativen till frågor i enkäten 

utformades utifrån vad som framkom i intervjuerna, vilket är en metod som förordas i 

litteraturen för att få tillförlitliga svarsalternativ (Bryman, 2011).  Bland fritextsvaren i 
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enkäten så var det bara ett fåtal som bidrog med aspekter som inte framkommit vid 

intervjuerna, vilket tolkas som att enkäten hade god validitet.  

 

I denna studie implementerades FAPA på gruppnivå. Flera tidigare studier visar på 

bättre resultat vid individuella insatser (Hallam & Petosa, 2004; Marshall, 2004; Podlog 

& Dionigi, 2009; Prestwich et al., 2012; Prochaska et al., 2008; Proper, Hildebrandt, et 

al., 2003). Även de teorier för beteendeförändring som modellen i denna studie baseras 

på behandlar beteendeförändring på individnivå (Social Cognitive Theory, 

Transtheoretical Model, Theory of Planned Behavior och Health Belief Model). 

Troligtvis är individuella insatser att föredra för att nå bäst resultat. Trots det kan det 

vara intressant att undersöka insatser på gruppnivå då man kan misstänka att 

individanpassade upplägg generellt är mer resurskrävande, och det därmed är mer 

sannolikt att många arbetsplatser skulle välja insatser på gruppnivå. Vidare kan det ses 

som en brist att teorierna och forskningsresultaten som avser individanpassade upplägg 

har tillämpas på gruppnivå i den här studien. Vissa av teorierna som låg till grund för 

modellen har dock delar av sin förklaringsgrund i den sociala kontexten vari individen 

befinner sig, vilket skulle kunna försvara användandet av teorierna. Ett exempel är 

subjektiva normer enligt Theory of planned behavior.  

 

Deltagarna i studien är fysiskt aktiva i högre utsträckning än den svenska befolkningen i 

genomsnitt (Socialstyrelsen, 2005), vilket minskar resultatens generaliserbarhet. Ett 

exempel är resultatet rörande att deltagandet underlättas om individen har inställningen 

att fysisk aktivitet ger positiva hälsoeffekter; det torde vara överförbart främst till 

liknande populationer. Däremot kan resultatet kring hinder för deltagande i form av 

svårigheten att matcha träningstillfällena med arbetet misstänkas vara mer generellt 

giltiga. 

 

På grund av resursbegränsningar så spänner studien över en relativt kort tidsperiod. Det 

medförde att förändringar över tid inte undersöktes, och då särskilt om de tidigare 

inaktiva personerna förändrade sin fysiska aktivitetsnivå över tid. Detta skulle ha varit 

av intresse att studera över längre tid eftersom tidigare forskning visat att tiden det tar 
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att varaktigt förändra sina vanor för fysisk aktivitet är minst sex månader (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). Studiens huvudsyfte var dock att studera implementeringen, 

och där torde den korta implementeringsperioden inte utgöra någon större begränsning. 

 

Avsaknad av kontrollgrupp är en brist i studiens utformning avseende resultatet om 

graden av deltagande i FAPA. Däremot torde det inte i någon större grad påverka 

resultatet kring upplevda underlättande- och hindrande faktorer.   

 

I fortsatt forskning vore det intressant att studera hur obligatorisk FAPA skulle kunna 

implementeras, att göra en studie på FAPA på en arbetsplats där den fysiska 

aktivtetsnivån inte är så hög samt att studera ett liknande upplägg fast med en 

kontrollgrupp. 

 

Slutsats 

Resultaten visar att den undersökta modellen just nådde gränsen för vad som anses som 

tillräcklig implementering, utifrån resultatmåttet deltagande. Studien indikerar att 

planering av en intervention utifrån den aktuella arbetsplatsen är en viktig faktor att 

beakta vid införandet av FAPA, bland annat för att minimera svårigheterna med att 

samordna FAPA med arbetet. Vidare indikerar resultaten att anpassning av 

interventionen utifrån målgruppens nivå av och kunskap om fysisk aktivitet är en annan 

viktig faktor att ta hänsyn till. Studiens resultat torde vara generaliserbara till 

arbetsplatser inom vårdsektorn där det hos personalen finns en viss medvetenhet om de 

positiva effekterna av fysisk aktivitet. Förslag på fortsatt forskning är att undersöka 

implementering av FAPA på en arbetsplats där medarbetarna har en lägre fysisk 

aktivitetsnivå. 
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Bilaga 1: Gruppträffarna 

 
1. Information (ca 7 min)  

- Gruppdeltagarna tillfrågas om de har läst igenom samtyckesbrevet. Om någon inte har gjort 

det får denne möjlighet till det nu. Därefter uppmanas gruppdeltagarna ställa frågor om 

sådana finns och dessa besvaras av studieansvarige. 

- Viktig informationen om konfidentialitet, att materialet inte kommer användas till något 

annat än just denna studie samt deras möjlighet att när som helst avbryta studien repeteras 

muntligt. 

- Ytterligare information om de praktiska förutsättningarna för studien anges: Arbetsplatsens 

chef är positiv till genomförandet av studien och erbjuder alla medarbetare som väljer att vara 

med i studien 1 timme i veckan av arbetstiden för träning under 2 månaders tid. Alla som 

arbetar på arbetsplatsen minst 50 % vid studiens uppstart erbjuds vara med i studien men man 

förbinder sig inte till att vara med på nån viss mängd träning för att man deltar i studien. 

Träningen får ske i den utsträckning som verksamheten tillåter. 

- Gruppdeltagarna uppmanas stanna kvar i rummet om de samtycker till deltagande i studien, 

resterande lämnar nu rummet. 

 

 

2. Enkät (ca 3 min)  

Delas ut och ifylles av studiedeltagarna 

 

3. Gruppdiskussion (ca 20 minuter)  

 

Följande frågor ställs: 

- Känner ni till de svenska rekommendationerna för fysisk aktivitet?  

- Känner ni till effekterna av fysisk aktivitet? 

- Känner ni till vad tidigare forskning om träning på arbetstid har visat för resultat?  

- Känner ni till några faktorer som kan underlätta för att börja träna eller förändra en vana? 

Studieansvarige ser till att diskussionen leder fram till att svar på respektive fråga klargörs.  

 

Därefter följer ytterligare frågor: 

- Vad upplever ni kan vara hinder för träning på arbetstid? 

- Vad upplever ni kan underlätta för träning på arbetstid? 

- Är det någon som har tidigare erfarenheter av träning på arbetstid som vill dela med sig av 

sina erfarenheter?  

- Utifrån er dagliga verksamhet: när skulle det schemamässigt passa att utföra träningen?  

- Utifrån era preferenser och de resurser (lokaler, redskap, omgivning) som ni känner till finns 

här på arbetsplatsen: vilket träningsupplägg skulle ni föredra? 

- Har ni några övriga frågor eller tankar? 

Följdfrågan ”kan du berätta mer?” ställs vid behov. 
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Bilaga 2: Samtyckesbrev 

 
 

 

 

 

 

 

 

2013-02-07 

Hej!  

Mitt namn är Maja Myrén och jag studerar arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle. Just 

nu skriver jag mitt examensarbete med syfte att se hur implementering av träning på arbetstid 

kan fungera.  

 

För att ta reda på detta kommer jag att dels att använda mig av dina och övriga 

studiedeltagares synpunkter genom en gruppdiskussion och 2 korta enkäter. Dessutom 

kommer några bli utvalda till att vara med i en kort intervju. Jag kommer vara den som leder 

gruppdiskussionerna och intervjuerna. Dessa kommer att spelas in med ljud för att hjälpa mig 

att minnas vad som diskuterats. Dessa moment beräknas ta max 60 minuter sammanlagt. Alla 

studiedeltagare kommer erbjudas att delta i träning på arbetstid en timme i veckan under 2 

månades tid (februari-april) enligt ett upplägg som är förutbestämt. Studien som helhet 

sträcker sig mellan februari-maj 2013. 

 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ange 

motiv för detta, du kan även välja att avstå från att svara på vissa frågor. Du och övriga 

studiedeltagare kommer inte att vara anonyma inför mig men alla uppgifterna kommer att 

behandlas konfidentiellt och kommer inte att användas till någonting annat än till denna 

studie. Efter avslutad studie kommer allt datamaterial att förstöras och innan dess kommer det 

att förvaras där ingen obehörig kan ta del av materialet.  

 

Om du har några frågor eller funderingar angående din medverkan är du välkommen att 

kontakta mig.  

 

Tack för att du ställer upp!  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Maja Myrén 

myren.maja@gmail.com 

 

 

Handledare vid Högskolan i Gävle  

Mats Djupsjöbacka  

Med. dr. fysiologi  

mats.djupsjobacka@hig.se 
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Bilaga 3: Enkät 1 
 

1. Namn: 

 

2. Ålder: 

   

3. Kön:  kvinna  man 

 

4. Yrkeskategori:        sjukgymnast            rehabassistent            sekreterare

    

 

 

5.    Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning, som får dig att 

       bli andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik, bollsport? (kryssa för 

       endast ett svarsalternativ som passar in bäst på dig) 

 

 0 minuter / ingen tid 

 mindre än 30 minuter 

 30 – 60 minuter (0,5 – 1 timme) 

 60 – 120 minuter (1 – 2 timmar) 

 mer än 120 minuter (2 timmar) 

 

 

 

6.  Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, till exempel 

       promenader, cykling, trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 

       minuter åt gången). (kryssa för endast ett svarsalternativ som passar in bäst på 

       dig) 

 

 0 minuter / ingen tid 

 mindre än 30 minuter 

 30 – 60 minuter (0,5 – 1 timmar) 

 60 – 90 minuter (1 – 1,5 timmar) 

 90 – 150 minuter (1,5 – 2,5 timmar) 

 150 – 300 minuter (2,5 – 5 timmar) 

 mer än 300 minuter (5 timmar) 
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Bilaga 4: Enkät 2 - deltagit 

 
1. Namn: 

 

 

2. Du deltog i träning på arbetstid. Vad var det som fick dig att delta i träningen? Du kan 

kryssa i max tre alternativ. 

 

 jag såg det som en chans att förbättra/bibehålla min personliga hälsa 

 

 jag såg det som en chans att förbättra/bibehålla min arbetsförmåga 

 

 jag ville utnyttja förmånen att få träna på arbetstid 

 

 det fanns träningstider som passade mitt arbete 

 

 det fanns träningstider som passade mig personligen 

 

 det fanns träningsformer som passade mig personligen 

 

 jag såg det som en chans att prova något nytt eller utveckla min träning 

 

 jag såg det som en chans att börja träna (eller återuppta träning) regelbundet 

 

 jag såg det som en bra möjlighet att kunna få in träning i ”livspusslet” 

 

 Annan anledning, nämligen: 
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Enkät 2 – ej deltagit 

 
1. Namn: 

 

 

2. Du deltog i mindre än hälften av träningstillfällena. Vad var det som gjorde att du inte 

deltog i träningen? Du kan kryssa i max 3 alternativ. 

 

 träningstiderna passade inte utifrån min arbetssituation 

 

 träningstiderna passade inte mig personligen 

 

 träningsformerna passade inte mig personligen 

 

 jag avstod på grund av sjukdom eller andra medicinska skäl 

 

 jag var ointresserad av att delta, jag vill sköta min träning på egen hand 

 

 Annan anledning, nämligen: 

 

 

 

 

 

3 Finns det något som skulle kunna ha fått dig att delta i träning på arbetstid? 

 nej 

 

 ja, andra träningstider 

 

 ja, andra träningsformer 

 

 ja, fri tidpunkt för träning under arbetsdagen 

 

 ja, annan anledning, nämligen: 

 



 

43 

 

Bilaga 5: Intervjuguide 

 

Intervju med  studiedeltagare som deltog i interventionen: 

- Vad var det som fick dig att delta i träning på arbetstid? 

 

Följdfrågor vid knapphändiga svar: 

- Kan du förklara mer?  

- Kan du utveckla det resonemanget?  

- Var det något ytterligare som bidrog till att du deltog i träning på arbetstid? 

 

 

Intervju med  studiedeltagare som inte deltog i interventionen: 

- Vad var det som gjorde att du inte deltog  i träning på arbetstid? 

- Finns det något som skulle kunna ha fått dig att delta i träning på arbetstid? 

 

Följdfrågor vid knapphändiga svar: 

- Kan du förklara mer?  

- Kan du utveckla det resonemanget? 

- Va det något ytterligare som bidrog till att du inte deltog i träning på arbetstid?



 

 

 


