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Abstract 
Hedström, R. (2014). Daily physical activity in addition to training among exercisers at 

a training facility. Public Health C: Theory and method with application and thesis. 

University of Gävle: Sweden. 

 

Objectives: The purpose of this study was to assess levels of daily physical activity in 

addition to training sessions among the exercisers at a training facility. Recent data 

clearly indicates that a sedentary lifestyle is a risk factor for a number of diseases such 

as metabolic syndrome, type 2 diabetes, cardiovascular disease, obesity, etc. This might 

be true even for people who work out at a gym and are quite physically active. Method: 

A quantitative approach in the form of a questionnaire was conducted among 40 

members of a selected training facility in Sweden. Results: Most of the 

participants complete enough physical activity according to the recommendations that 

all people should be physically active for at least 30 minutes each day. However, many 

of the participants almost never used simple practical recommendations to improve 

health, for instance taking the stairs instead of the elevator or escalator, or walk or cycle 

to work. Conclusion: Although the participants regularly work out, many of them need 

more daily exercise such as taking the stairs or cycle to work as this is important even 

for people who are physically active. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning var att undersöka om motionärerna på en 

träningsanläggning utövar vardagsmotion utöver sin träning, eftersom studier visar att 

stillasittande tid är en riskfaktor för ett antal sjukdomar så som metabola syndromet, 

diabetes typ 2, hjärt-kärl sjukdom, fetma med mera, även för människor som tränar och 

är fysiskt aktiva.  

En kvantitativ metod i form av en enkätundersökning användes och genomfördes bland 

40 medlemmar på en utvald träningsanläggning i Gävleborgs län vid 3 separata 

tillfällen. Studiedesignen var en tvärsnittsstudie. Alla medlemmar som kom in genom 

anläggningens dörr vid tillfällena då enkäten delades ut tillfrågades om de ville delta i 

en enkätundersökning. En pilotstudie genomfördes innan undersökningen med 5 

personer som tillfrågades på samma träningsanläggning för att testa enkätens förståelse.  

Resultaten visar att de flesta av deltagarna är tillräckligt fysiskt aktiva enligt 

rekommendationerna att alla människor bör vara fysiskt aktiva minst 30 minuter varje 

dag, men många av dem väljer nästan aldrig att ta trapporna istället för hissen eller 

rulltrappan och de flesta varken går eller cyklar till arbetet.  

Även fast de tränar på fritiden så skulle motionärer behöva utöva mer vardagsmotion så 

som att ta trapporna istället för hissen och att gå eller cykla till jobbet, då många uppgav 

att de inte gör detta, och de skulle kunna få stora hälsovinster av att ändra dessa 

beteenden.  
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Bakgrund 
Idag spenderar människor majoriteten av sin vakna tid stillasittande, medan de flesta är 

fysiskt aktiva ur en hälsofrämjande synpunkt i mindre än en timme per dag. Forskare 

har nu börjat intressera sig mycket för effekterna på ohälsa och dödlighet som 

stillasittande medför, oberoende av den fysiska aktivitet och motion människor utövar 

(Folkhälsomyndigheten, 2012a). Den tid svenskar tittar på tv i genomsnitt har ökat med 

23 minuter sen 1994, antalet hem som har dator har ökat från 26 till 88 % och fler och 

fler åker nu bil (Ekblom-Bak & Ekblom, 2012). Därmed sitter människor nu mer stilla.  

Överdriven stillasittande tid är associerad med en ökad risk för kardiometabola 

sjukdomar, oberoende av den tid som spenderas på måttlig till kraftig fysisk aktivitet 

(Wijndaele et al., 2013). Antalet studier om stillasittande ökar snabbt och det finns ett 

behov av att få mer kunskap inom området (Folkhälsomyndigheten, 2012).  

Det är viktigt att uppmärksamma det nya fenomenet ”den aktive soffpotatisen”, alltså de 

personer som är regelbundet fysisk aktiva, men som även är stillasittande en stor del av 

sin vakna tid (Owen et al., 2010). Mycket tyder på att detta beteende leder till en hög 

sjukdomsbörda i samhället (a.a.).  

 

Sveriges nationella folkhälsomål och hälsans bestämningsfaktorer 
Det övergripande målet för folkhälsan i Sverige är "att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen" 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a). För att kunna uppnå detta mål har 11 nationella 

målområden för folkhälsan skapats. Målområde 9 handlar om fysisk aktivitet. Fysisk 

aktivitet är viktigt för en bra hälsoutveckling i samhället (Socialdepartementet, 2002). 

Målet för detta område är att samhället ska utformas så att det ger förutsättningar för 

hela befolkningen att öka sin fysiska aktivitet. Insatser ska sättas in som uppmuntrar till 

mer fysisk aktivitet i förskola, skola och i samband med arbetet, och en ökad fysisk 

aktivitet på fritiden. Äldre, långtidssjukskrivna och funktionshindrade ska få möjligheter 

till fysisk aktivitet på sina egna villkor. Fysisk aktivitet blir mer och mer en fråga om 

social tillhörighet. Fysisk aktivitet, och en rad andra levnadsvanor, är kopplad till 

människors livsstil och levnadsvillkor. De som har längst utbildning är mest fysiskt 

aktiva och de som har kortast utbildning minst aktiva. För att jämna ut dessa skillnader i 

hälsa som finns i samhället är det viktigt att öka den fysiska aktivitetsgraden både på 

arbetstid och på fritiden, speciellt för människor med stillasittande arbeten (a.a.).   

 

Det finns en rad olika bestämningsfaktorer som påverkar människors hälsa, så som 

biologiska faktorer, relationer, levnadsvanor och faktorer i samhället 

(Folkhälsomyndigheten, 2014b). Hälsans bestämningsfaktorer delas in i fyra nivåer där 

alla faktorer påverkar varandra:  

1. övergripande strukturella faktorer 

2. individens livsvillkor 

3. individens levnadsvanor  

4. sociala nätverk och relationer 

 

Hälsans bestämningsfaktorer mäts med olika indikatorer, oftast är det kvantitativa mått 

på det som bäst mäter utveckling och samband mellan bestämningsfaktorer och 

effekterna de har på hälsan. Målområde 9 har en bestämningsfaktor; Fysisk aktivitet. 

Den mäts i indikatorerna ”fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag” och ”stillasittande 

fritid” (a.a.). 
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Fysisk aktivitet 

Definitionen av fysisk aktivitet är all typ av rörelse som ökar energiförbrukningen 

(Schäfer-Elinder & Faskunger, 2006). Effekterna man får av fysisk aktivitet beror bland 

annat på intensitet, varaktighet, frekvens, vilken typ av träning man utövar, ålder och 

genetiska faktorer hos individen. Den totala energiförbrukningen från en aktivitet blir 

alltså ett resultat av dessa olika faktorer. Muskelaktivitet och rörelse utförs inom dessa 

områden: fysisk aktivitet i vardagen (t ex. gå, bära, lyfta), aktiv transport (så som 

promenader och cykling), fysisk aktivitet i arbetet, fysisk aktivitet på fritiden i hemmet 

eller som hobby, motion, träning och idrott med inriktning på tävling (a.a.). 

 

Enligt FYSS (2008), Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, är 

de hälsofrämjande rekommendationerna för fysisk aktivitet att alla människor bör vara 

fysiskt aktiva i minst 30 minuter varje dag och intensiteten bör vara jämförbar med en 

rask promenad. 30 min daglig fysisk aktivitet motsvarar en energiförbrukning på 150 

kcal. Tiden baseras på studier som visade att risken för att dö i förtid reducerades vid 70 

kcal per dag, men risken minskade ännu mer om energiförbrukningen uppnådde 150 

kcal per dag. Att det utförs varje dag är viktigt för en hög sammanlagd 

energiförbrukning över tid och för att samtidigt kunna utnyttja vardagsaktiviteterna. 

Om man ökar mängden eller intensiteten av fysisk aktivitet kan man få ännu fler 

hälsoeffekter. Träning av kondition och styrka ger en förbättrad fysisk kapacitet och 

hälsa. Rekommendationerna för konditionsträning är 3-5 gånger per vecka, 20-60 

minuter, och för styrketräning 2-3 gånger per vecka. Konditionsträning kan delas upp 

under flera pass fördelat över dagen, dock minst 10 minuter per tillfälle (a.a.). 

I FYSS (2008) finns även en aktivitetspyramid beskriven som är tänkt att användas vid 

ordination av fysisk aktivitet där man utgår från pyramidens bas för att planera in de 

fysiska aktiviteter som ska utföras, sen kan man gå uppåt i pyramiden för att lägga till 

ytterligare fysisk aktivitet på en intensivare nivå för att få extra hälsovinster.  

I pyramidens bas finns de aktiviteter som helst bör utföras varje dag, dessa är 

vardagsmotion i form av att gå i trappor, hushållsarbete, promenader och 

trädgårdsarbete.  

FYSS är en manual för personal inom hälso- och sjukvården om betydelsen av fysisk 

aktivitet för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd (a.a.). 

 

I resultaten från Nationella folkhälsoenkäten 2009 framkommer det att 64 % av 

kvinnorna och 66 % av männen i Gävleborg uppgav att de var fysiskt aktiva minst 30 

minuter per dag (Folkhälsomyndigheten, 2009) 

 

Bara genom att stå istället för att sitta fördubblar man sin energiomsättning. Den 

stillasittande tiden ska försöka begränsas till max 2 timmar per dag och man ska avbryta 

längre stillasittande stunder med en bensträckare varje halvtimme (Ekblom-Bak & 

Ekblom, 2012). Fysisk aktivitet kan leda till en förbättrad livskvalitet på grund av att det 

psykiska välbefinnandet ökar och den fysiska hälsan blir bättre (FYSS, 2008). 

 

Individer som är fysiskt aktiva har hälften så stor risk att dö av hjärt-kärlsjukdomar som 

stillasittande personer i samma ålder. Risken för att få högt blodtryck, diabetes typ 2 

och vissa typer av cancer minskar även om man är fysisk aktiv (FYSS, 2008). 

Stillasittande 

Stillasittande innebär muskulär inaktivitet och definieras som frånvaro av kontraktioner 

i de stora muskelgrupperna, framförallt ben- och sätesmuskulatur (Ekblom-Bak & 

Ekblom, 2012). Stillasittande utgör all vaken tid som karakteriseras av en 
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energiförbrukning på ≤ 1,5 metaboliska ekvivalenter (MET) i sittande eller liggande 

ställning. Vuxna personer spenderar i genomsnitt mer än 7 timmar av den vakna dagen 

stillasittande, en mängd som är relativt oberoende av tiden som spenderas på måttlig till 

kraftig fysisk aktivitet (Wijndaele et al., 2013). En metabolisk ekvivalent (MET) är den 

mängd energi som förbrukas i vila (ungefär 1 kcal per kg kroppsvikt per timme). För att 

beräkna energiförbrukning per timme i kalorier multipliceras MET-värdet med 

individens vikt (Schäfer-Elinder & Faskunger, 2006). 

 

De senaste 50 årens samhällsförändringar har ändrat människors sätt att leva, och den 

största delen av människors vakna tid spenderas nu i stillasittande aktiviteter så som 

skrivbordsjobb, tv-tittande, datoranvändning och bilåkande. Stillasittande aktiviteter 

definieras som aktiviteter som inte ökar kroppens energiförbrukning väsentligt över 

förbrukningen i vila (Pate, O’Neill & Lobelo, 2008). 

Motion och motionär 

Motion innebär att kroppsövningar utövas i syfte att må bra, att bibehålla bra eller att få 

en bättre hälsa och bättre fysisk prestationsförmåga (Statens Folkhälsoinstitut, 2013). 

Motion är planerad fysisk aktivitet som utövas för att förbättra eller upprätthålla sin 

fysiska kondition (Schäfer-Elinder & Faskunger, 2006). Till fysisk kondition räknas 

syreupptagningsförmåga, muskelstyrka och uthållighet, balans och koordination, 

rörlighet och kroppssammansättning. Motionsaktiviteter kräver oftast träningskläder 

(a.a.). 

 

Med begreppet motionär menas i denna uppsats individer som utövar fysisk aktivitet på 

sin fritid i form av träning för att förbättra kondition och styrka på en 

träningsanläggning där det finns både gym och gruppträningsaktiviteter.  

 

Risker med stillasittande 
På senaste tid har kunskapen ökat om att långvarigt stillasittande är en riskfaktor för 

ohälsa och dödlighet, även för de individer som är tillräckligt fysiskt aktiva på en 

hälsofrämjande nivå (Folkhälsomyndigheten, 2012b). Tid som spenderas framför TVn 

har ett samband med bland annat fetma, insulinresistens, diabetes och metabolt 

syndrom. Bland kvinnor är risken att drabbas av metabolt syndrom mer än dubbelt så 

stor om man ser mycket på tv. Även bland människor som kommer upp i den 

rekommenderade dagliga nivån för fysisk aktivitet finns det ett samband mellan tv-

tittande och ökad risk för kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Både bland de som 

sitter stilla mycket och rör på sig tillräckligt enligt rekommendationerna, och bland de 

som inte rör på sig tillräckligt men utövar lågintensiv fysisk aktivitet är risken att bli 

överviktig eller utveckla fetma lika stor. Detta visar på att det är lika viktigt att minska 

stillasittande tid som att bli mer fysisk aktiv för att minska och förhindra övervikt. Även 

hos personer som är fysiskt aktiva ökar risken för att dö med ökad stillasittande tid 

(a.a.). 

 

60 % av den vakna tiden spenderar människor i Sverige idag stillasittande (Ekblom-Bak 

& Ekblom, 2012). Av 16 timmar vaken tid per dag är en person fysiskt aktiv i 

genomsnitt 0,5 timmar, utför lågintensiva vardagsaktiviteter 6-7 timmar och sitter stilla i 

9 timmar. Idag är det många som inte är fysiskt aktiva de 30 minuterna per dag som 

rekommenderas (a.a.). 

Stillasittande och fysisk aktivitet är två enskilda beteenden som har olika betydelse för 

hälsa och sjukdom (Ekblom-Bak & Ekblom, 2012). Längre stillasittande stunder, 

oberoende av övrig fysisk aktivitet och andra kända riskfaktorer, har visats öka risken 
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för flera stora folksjukdomar och att dö i förtid. Några av dessa sjukdomar är hjärt-

kärlsjukdom, demens och vissa typer av cancer (a.a.). Dessa samband ser man 

oberoende av individers BMI (Ekblom-Bak, Ekblom, Hellénius, 2010). De negativa 

effekterna av stillasittande kan delvis vara skilda från de positiva effekterna som fås av 

fysisk aktivitet (a.a.).  

 

Idag är det möjligt att motionera på en hälsofrämjande nivå och alltså uppnå 

rekommendationerna för fysisk aktivitet, och samtidigt spendera mycket tid i 

stillasittande (Folkhälsomyndigheten, 2012a). Detta får sannolikt stora konsekvenser för 

hälsan (a.a.). 

 

I framtiden bör rekommendationerna inte endast gälla fysisk aktivitet, det är lika viktigt 

att undvika långvarigt stillasittande (Ekblom-Bak, Ekblom, Hellénius, 2010). 

Vardagsmotion som att gå i trappor istället för att ta hissen eller rulltrappan, ta fem 

minuters pauser ibland på jobbet för att röra på sig och att gå till affären eller jobbet 

istället för att åka bil får nu en helt annan betydelse (a.a.). 

 

Internationell forskning 
En studie gjord i Australien visade att oberoende av den tid som spenderades på fysisk 

aktivitet av måttlig till kraftig intensitet fanns det signifikanta samband med 

stillasittande tid, och fysisk aktivitet med medelintensitet hade samband med midjemått 

och risk för metabolt syndrom. Oberoende av midjemått hade måttlig till kraftig 

intensitet av fysisk aktivitet en signifikant fördel i samband med triglycerider (Healy et 

al., 2008a). 

 

En annan australiensisk kohortstudie gjord på 194,545 personer över 45 år undersökte 

associationen mellan fysisk aktivitet, stillasittande och självrapporterad god hälsa och 

livskvalitet (Rosenkranz et al., 2013). Studien visade att fysisk aktivitet var positivt 

associerad med god hälsa och livskvalitet. De som var stillasittande 8 timmar eller mer 

per dag var minst benägna att rapportera god hälsa och livskvalitet. De personer som var 

mest fysiskt aktiva var mer än 4 gånger mer benägna att rapportera god hälsa och 

livskvalitet jämfört med de som var minst fysiskt aktiva. Av de personer i kategorin som 

var mycket fysiskt aktiva rapporterade de som var minst stillasittande varje dag i större 

utsträckning god hälsa och livskvalitet jämfört med de som var mest stillasittande. Det 

var ca 20-30 % skillnad mellan de som var mest stillasittande och minst stillasittande i 

den kategorin. Stillasittande hade dock en mindre inverkan än fysisk aktivitet för 

sannolikheten att rapportera god hälsa och livskvalitet. 

Huvudresultatet från studien var att både fysisk aktivitet och stillasittande var oberoende 

av varandra associerade med god hälsa och livskvalitet, där fysisk aktivitet hade den 

starkaste inverkan av dem (a.a.). 

 

Ännu en australiensisk studie gjord på 4064 vuxna australiensare från 25 år och uppåt 

som uppfyllde den dagliga kvoten för hälsofrämjande fysisk aktivitet, visade att tv-

tittande var positivt associerat med en rad metaboliska riskfaktorer (Healy et al., 2008b). 

Studier gjorda i både Australien, Frankrike och USA har visat att ökat tv-tittande är 

associerat med ökad prevalens för det metabola syndromet, även för de som uppnår 

rekommendationerna för fysisk aktivitet. Förutom att främja regelbunden fysisk 

aktivitet ökar bevisen för att stillasittande tid är en oberoende riskfaktor för många 

hälsoproblem, så som metabola syndromet, diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdomar, fetma 

med mera. Associationen mellan stillasittande och dessa riskfaktorer har visats vara 

oberoende av den tid som spenderas på måttlig till kraftig fysisk aktivitet. Stillasittande 
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tid borde alltså därför betraktas som ett unikt beteende och inte endast brist på fysisk 

aktivitet (a.a.).  

 

En undersökning som gjordes i Kanada på barn i åldrarna 8-11 med fetma i familjen 

visade att upprepade avbrott från stillasittande tid är associerat med en positiv 

kardiometabol riskprofil och belyser den skadliga relationen mellan tv-tittande och 

kardiometabola riskfaktorer som exempelvis fetma och högt blodtryck (Saunders et al. 

2013). 

 

Eftersom stillasittande är en stor riskfaktor för en rad sjukdomar även för de som är 

fysiskt aktiva på en hälsofrämjande nivå är det intressant att undersöka bland motionärer 

om de får någon vardagsmotion utöver sin träning, eller om de har stillasittande 

beteenden.  Det finns begränsat med forskning inom området som gäller associationen 

mellan stillasittande beteende med metaboliska riskfaktorer bland de som redan uppnår 

den dagliga hälsofrämjande kvoten av fysisk aktivitet (Healy et al., 2008b), därför 

behövs det mer forskning i ämnet. 

 

Social cognitive theory 
Enligt social cognitive theory är det mänskligt beteende, personliga faktorer och 

miljöfaktorer som påverkar hur vi handlar (Glanz & Rimer, 2005).  

Kärnfaktorerna i social cognitive theory inkluderar kunskap om hälsorisker och fördelar 

med olika hälsometoder, upplevd självtillit att man kan utöva kontroll över sina 

hälsovanor, förväntningar om kostnaderna och fördelarna för olika hälsovanor, de 

hälsomål människor sätter upp för sig själva och konkreta planer och strategier för att 

förverkliga dem, och upplevda möjliggörare samt sociala och strukturella hinder för de 

förändringar som de söker (Bandura, 2004). 

Kunskap om hälsorisker och fördelar skapar förutsättningar för förändring. Om 

människor saknar kunskap om hur deras livsstil påverkar deras hälsa, har de lite 

anledning att ta sig igenom mödan att ändra de skadliga vanor som de tycker om. 

Om inte människor tror att de kan få önskade effekter genom sina handlingar, har de 

små eller inga intentioner att agera eller att härda ut vid svårigheter (a.a.). 

Beteenden som att alltid ta hissen eller rulltrappan istället för att gå i trapporna, att åka 

bil eller buss till jobbet istället för att cykla eller gå kan till exempel bero både på det 

mänskliga beteendet att man är så van med att alltid ta rulltrappan eller åka bil, att 

miljön är bygd så att det är enklare att ta den passiva transporten och personliga faktorer 

som att man har svårt att gå i trappor eller är överviktig så att det blir tungt och så 

vidare. Dessa beteenden hos människor kanske inte är det bästa för deras hälsa, men om 

de inte ser några fördelar eller hälsovinster med att ändra dessa beteenden så kommer de 

inte att göra det enligt social cognitive theory (Bandura, 2004). Om människor inte 

förstår hälsovinsterna så ser de alltså ingen anledning att ändra dessa beteenden som i 

längden skulle kunna vara skadliga för hälsan (a.a.).  

 

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att undersöka om motionärer på en 

träningsanläggning utövar vardagsmotion utöver sin träning. 

 

Frågeställningar 
Hur mycket tid per vecka spenderar motionärer på vardagsmotion, utöver sin träning? 

Får motionärer tillräcklig daglig fysisk aktivitet enligt rekommendationerna i FYSS 

(2008)? 
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Väljer motionärer att ta trappor istället för hiss/rulltrappa om möjligheten finns? 

Tränar de med ett stillasittande arbete mer eller mindre än de med ett rörligt arbete? 

Har motionärer stillasittande eller fysiskt aktiva arbeten? 

Väljer de som tränar mer i större utsträckning att ta trapporna istället för hiss/rulltrappa 

än de som tränar mindre? 

 

Metod 
 

Val av ansats 
I denna undersökning användes en kvantitativ ansats i form av en enkätundersökning 

som utfördes bland medlemmarna på en vald träningsanläggning i Gävleborgs län. 

Studiedesignen är en tvärsnittsstudie. I tvärsnittsstudier belyser man hur vanlig en 

egenskap är i en viss population (Andersson, 2006). Man undersöker hur vanlig 

egenskapen är vid ett tillfälle. Resultatet ger en bild av ett tvärsnitt i den valda 

populationen. Med denna typ av studie kan man studera möjliga associationer mellan 

flera variabler eller faktorer. För att kunna dra säkra slutsatser av en tvärsnittsstudie är 

urval och antal individer i undersökningen viktiga att ta hänsyn till. Från en 

tvärsnittsstudie kan man få information om bland annat förekomst av livsstilsfaktorer 

eller ohälsa (a.a.). En enkätundersökning valdes för att kunna inkludera fler individer i 

undersökningen jämfört med till exempel intervjuer då tiden för datainsamling var 

begränsad. De olika skalnivåerna som användes för enkätens frågor är nominalskala för 

kategoriindelningar utan rangordning så som kön, ordinalskala för kategoriindelningar 

som innebär rangordning och kvotskala för mätvärden så som ålder (Wahlgren, 2012). 

 

Urval 
Undersökningsgruppen för denna studie var medlemmarna som tränar på en 

träningsanläggning som erbjuder både gym och gruppträningsverksamhet. Just denna 

anläggning valdes för att den har ett stort utbud av aktiviteter och har många olika typer 

av medlemmar och olika åldrar för att få en stor variation av deltagare.  

Alla medlemmar som kom in genom anläggningens dörr vid tillfällena då enkäten 

delades ut tillfrågades om de ville delta i en enkätundersökning. De flesta valde att delta 

i undersökningen, ca 5 personer avböjde att delta på grund av att de inte hade tid. 

Kraven för att delta i undersökningen var att deltagarna var mellan 18-60 år, skolelever 

och pensionärer exkluderas från undersökningen då enkäten innehåller en del frågor om 

arbetet. 

 

Datainsamling 
Data samlades in genom en enkätundersökning som bestod av 40 enkäter. En pilotstudie 

genomfördes innan undersökningen med 5 personer som tillfrågades på samma 

träningsanläggning för att testa enkätens förståelse. En pilotstudie genomförs på en 

grupp individer som motsvarar den riktiga studiegruppen (Patel & Davidson, 2011). 

Pilotstudien motsvarar den egentliga undersökningen men genomförs i en mindre skala 

(a.a.). Tillstånd för att få utföra enkätundersökningen inhämtades av 

träningsanläggningens platschef genom ett telefonsamtal ca en vecka innan 

undersökningen genomfördes. Platschefen gav ett muntligt godkännande att genomföra 

undersökningen och mötte sedan upp på träningsanläggningen vid första tillfället för 

utdelning av enkäter för att ge några anvisningar om var i lokalen det var okej att 

tillfråga medlemmarna om de ville delta. För att inte störa medlemmar i sin träning 

bestämdes det att undersökningen skulle genomföras vid anläggningens entrédörr när 

medlemmarna kom för att träna. Enkäten delades ut på den valda träningsanläggningen 
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vid 3 separata tillfällen till totalt 40 personer. De 3 tillfällena varierade tidsmässigt från 

morgon, mitt på dagen och kvällstid för att få en variation av individer som eventuellt 

tränar vid olika tider på dygnet. I telefonsamtalet med platschefen nämndes att olika 

”typer” av människor tränar vid olika tider på dygnet på denna anläggning. Till exempel 

nämndes att många äldre personer tränar tidigt på dagen, kvinnor som är mammalediga 

och unga personer som troligtvis studerar tränar ofta mitt på dagen och de som arbetar 

tränar oftast på kvällstid. Enligt platschefen är det fler medlemmar som tränar på 

vardagarna än på helgerna, därför utfördes undersökningen under vardagar. 

Alla enkäter som delades ut blev fullständigt ifyllda och det finns därför inget bortfall i 

studien. Ett fåtal enkäter, ca 5 stycken, var ofullständigt ifyllda när de lämnades tillbaka, 

deltagarna tillfrågades då om de missat någon fråga och alla stannade då kvar och fyllde 

i resterande frågor. Ingen deltagare tvingades att svara på frågorna, de uppgav att de 

hade missat frågan och därför inte svarat först.  

 

Utformning av enkäten 

När enkäten utformades gjordes en sökning efter validerade och beprövade frågor för att 

enkäten skulle bli så tillförlitlig som möjligt. 2 enkäter valdes tillslut ut och ligger till 

grund för denna undersökning. Fråga 1-2 i enkäten är tagna från Nationella 

folkhälsoenkäten 2014 ”Hälsa på lika villkor?” (Folkhälsomyndigheten, 2014c). De 

frågor som valdes ut var de som handlade om fysisk aktivitet (se Bilaga 1). Fråga 3-11 

är tagna från Livsmedelsverkets rapport ”Enkätfrågor om kost och fysisk aktivitet bland 

vuxna - Underlag till urval av frågor i befolkningsinriktade enkäter” (Livsmedelsverket, 

2004). De frågor som valdes ut var de som handlade om fysisk aktivitet. Frågorna som 

hämtats från de båda enkäterna är testade och validerade (Livsmedelsverket, 2007) 

(Folkhälsomyndigheten 2014d). Fråga 12-14 handlar om motionsvanor och har lagts till 

utöver för att enkäten ska passa denna undersökning. 

 

Dataanalys 
Enkäterna matades in och analyserades i statistikprogrammet SPSS. Olika tabeller har 

tagits fram i SPSS för att redovisa i resultatet. Deskriptiv analys gjordes för att ta fram 

frekvenstabeller som visar svarsfrekvensen för enskilda frågor, korstabeller som visar 

sambandet mellan olika frågor samt stapeldiagram för att visa skillnader mellan 

svarsalternativ (Wahlgren, 2012). Chitvåtest har utförts på korstabellerna för att kunna 

se om resultaten är statistiskt signifikanta. För att ett resultat ska vara statistiskt 

signifikant ska P-värdet vara mindre än 0,05 (a.a.). 

 

Forskningsetiska överväganden 
Enligt de fyra huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet för forskningsetiska principer informerades 

deltagarna via ett informationsbrev som de fick läsa innan de fyllde i enkäten om hur 

undersökningen skulle gå till, vad syftet för undersökningen var och att deltagandet var 

frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). De fick information om att all data kommer att 

behandlas konfidentiellt och endast i utbildningssyfte, att de är anonyma i uppsatsen och 

att de när som helst under undersökningens gång hade rätt att avbryta den (a.a.).  
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Resultat 
I resultatet presenteras en rad tabeller och figurer som visar sambandet mellan olika 

faktorer. Av de 40 deltagarna i undersökningen var det 22 stycken kvinnor och 18 män. 

 

 

 
Figur 1. Fördelning av hur mycket tid per vecka motionärerna spenderar på måttligt ansträngande 
aktiviteter som får dem att bli varma, utöver träningen. 

 

Svarsalternativen ”högst en timme per vecka” och ”inte alls” presenteras inte i figur 1 

då ingen deltagare i undersökningen har svarat under dessa alternativ. 

 
 

 
Figur 2. Fördelning av om motionärerna väljer att ta trapporna istället för hissen/rulltrappan eller 

inte. 
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Stillasittande         Lätt         Måttligt              Tungt               Arbetar ej 

 
Figur 3. Fördelning av hur mycket motionärerna rör och anstränger sig kroppsligt i arbetet. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Samband mellan antal träningspass per vecka och hur rörligt arbete motionärerna har 

 1-2 pass 3-4 pass 5-6 pass Total 

Stillasittande arbete 9 4 3 16 

Lätt, något rörligt arbete 3 6 2 11 

Måttligt tungt arbete 2 3 3 8 

Tungt arbete 1 0 0 1 

Arbetar inte 0 4 0 4 

Total 15 17 8 40 

P-värde 0,149    

 

 

 

 

 
Tabell 2. Samband mellan om motionärerna brukar välja att ta trapporna istället för 

hissen/rulltrappan och antal träningspass per vecka 

 Ja, nästan alltid Ja, ibland Nej, nästan 

aldrig 

Total 

1-2 pass 2 4 9 15 

3-4 pass 5 7 5 17 

5-6 pass 3 3 2 8 

Total 10 14 16 40 

P-värde 0,358    
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Som det framgår av figur 2 är det många av motionärerna som nästan aldrig väljer att 

frivilligt ta trapporna istället för hissen eller rulltrappan. 

Av de totalt 40 deltagarna i studien är det 12 stycken som uppgett att de cyklar till 

arbetet och 6 stycken som går till arbetet. De flesta varken går eller cyklar alltså till 

arbetet. 19 stycken har uppgett att längden på deras träningspass oftast är 30 min till 1 

timme när de tränar. Många deltagare har ett stillasittande arbete, endast en person har 

ett tungt kroppsligt arbete. Det är 9 stycken som inte uppnår rekommendationerna om 

30 minuters fysisk aktivitet per dag utöver sin träning. I snitt ägnar de 9 personerna sig 

åt måttligt ansträngande aktiviteter som får dem att bli varma 17 minuter per dag.  

19 personer uppger att de tränar 3-4 pass per vecka, 15 stycken tränar 1-2 pass och 6 

stycken tränar 5-6 pass per vecka. Ingen uppgav att de tränade 1 pass eller mindre eller 

mer än 6 pass per vecka. 

Som det framgår av tabellerna är resultaten inte statistiskt signifikanta, p-värdena för 

båda tabellerna är större än 0,05 vilket innebär att det inte är ett signifikant samband 

(Wahlgren, 2012).  

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion  
Många av deltagarna i undersökningen tränar 3-4 pass i veckan som oftast är 30 minuter 

till 1 timme långa, i snitt blir det 157 minuters träning i veckan (3,5 pass gånger 45 

minuter). Utöver sin träning har 17 stycken uppgett att de ägnar sig åt måttligt 

ansträngande aktiviteter som får dem att bli varma ca 4 timmar per vecka, vilket blir 34 

minuter per dag om man delar det på veckans 7 dagar. Med den uträkningen är många 

av motionärerna tillräckligt fysisk aktiva enligt rekommendationerna att alla människor 

bör vara fysiskt aktiva i minst 30 minuter varje dag och intensiteten bör vara jämförbar 

med en rask promenad (FYSS, 2008), men det är svårt att veta om de rör på sig just 34 

minuter per dag eller om det blir mer vissa dagar och mindre andra dagar. 

Jämfört med resultaten från Nationella folkhälsoenkäten 2009 där det framkom att 64 % 

av kvinnorna och 66 % av männen i Gävleborg var fysiskt aktiva minst 30 minuter per 

dag (Folkhälsomyndigheten, 2009) var det bland motionärerna i denna undersökning 

totalt 78 % som är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag. 

 

Det är relativt många av deltagarna som varken går eller cyklar till arbetet eller skolan. 

Man får anta att de då väljer en passiv transport så som att åka bil eller buss. Varför de 

väljer detta kan bero på flera faktorer, som till exempel att det är en lång sträcka de ska 

ta sig. Det skulle även kunna bero på att det är en vana som gör de alltid åker bil eller 

buss, eller på grund av att det är bekvämt. 

 

Precis som Pate, O’Neill & Lobelo (2008) tar upp att samhällsförändringar har gjort så 

att människor spenderar en stor del av sin tid i stillasittande aktiviteter så som bland 

annat skrivbordsjobb så har de flesta av deltagarna i undersökningen uppgett att de har 

ett stillasittande arbete. De med ett stillasittande arbete, som skulle behöva mycket 

fysisk aktivitet på fritiden, var de som tränade minst antal träningspass per vecka, 1-2 

pass. De flesta som svarat att de aldrig brukar ta trapporna var de som tränade minst 

antal pass per vecka, 1-2 pass. De som tränar mest verkar vara de som har en aktivare 

livsstil överlag och de som tränar minst är minst aktiva på fritiden trots att de sitter stilla 

många timmar på arbetet och skulle behöva röra på sig mer.  
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Det framkom att många av deltagarna väljer att ta rulltrappa eller hiss istället för att gå i 

trappor, vilket är ganska intressant då många av dem lever ett aktivt liv i övrigt. Detta 

skulle kunna förklaras med social cognitive theory, att det är det mänskliga beteendet 

som gör att de alltid tar rulltrappan för att de helt enkelt är van med att alltid göra det, 

att miljön är bygd så att det är enklare att ta rulltrappan eller andra personliga faktorer 

(Bandura, 2004). Motionärerna kanske inte ser hälsovinsterna med vardagsmotion så 

som att ta gå i trappor eller cykla till jobbet eftersom de tränar på fritiden och att det är 

därför de inte väljer dessa alternativ, och så länge de inte ser vinsterna som 

vardagsmotionen ger kommer de inte att ändra detta beteende (a.a.).  

 

Eftersom många av motionärerna i denna undersökning har ett stillasittande arbete, inte 

tar trapporna frivilligt och inte cyklar eller går till jobbet så skulle det kunna vara så att 

de spenderar ganska mycket tid i stillasittande utöver sin träning. Trots att de flesta 

uppnår rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet så visar ju forskningen att det är 

farligt och medför risk för sjukdomar som till exempel metabola syndromet med 

stillasittande tid även fast man är fysisk aktiv på en hälsofrämjande nivå (Healy et al., 

2008a), och att de negativa effekterna av stillasittande kan vara skilda från de positiva 

effekterna av fysisk aktivitet (Ekblom-Bak, Ekblom, Hellénius, 2010).  

 
3 
Metoddiskussion 
Att använda enkäter var en bra metod i denna undersökning då det gav ett större resultat 

att analysera än om intervjuer skulle ha använts. 

I enkäten var det mest frågor om fysisk aktivitet och vardagsmotion. Frågor om 

stillasittande borde ha inkluderats i enkäten, så som hur mycket tid motionärerna 

spenderar vid TVn eller i soffan varje vecka. Det hade varit intressant att se hur mycket 

stillasittande tid motionärerna har varje vecka utöver träningen, eftersom studier visade 

att vuxna som var fysisk aktiva på en hälsofrämjande nivå men tittade mycket på tv 

hade en ökad risk för en rad metaboliska riskfaktorer (Healy et al., 2008b). Frågor om 

vilka träningsformer motionärerna utför hade kunnat uteslutas från enkäten då dessa inte 

hade någon relevans för resultatet och inte bidrog till undersökningen. 

 

Som det framgick i resultatet är resultaten från korstabellerna inte statistiskt 

signifikanta. Detta beror med stor sannolikhet på att antalet deltagare i undersökningen 

är för litet. För att få ett statistiskt signifikant resultat krävs det att det är ett stort 

material att analysera och att det är många deltagare som svarat på varje svarsalternativ. 

I tabellerna i denna undersökning fanns det vissa kolumner där det var 1 eller 2 personer 

som svarat, vilket är för lite för att göra ett chitvåtest och kunna se statistiska samband 

(Ejlertsson, 2003).  

 

Studiens tillförlitlighet 
Styrkor med undersökningen är att det inte finns något bortfall och att frågorna som 

använts i enkäten är validerade och testade. En pilotstudie utfördes även innan 

undersökningen vilket stärker tillförlitligheten mer. Svagheter är att det finns en risk att 

det uppstår fel när människor ska fylla i enkäter. Självrapportering kan innebära en risk 

för minnesfel, att människor ljuger när de svarar eller att de kryssar i frågorna 

slumpmässigt för att de är oengagerade.  
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Slutsats 
Slutsatsen som kan dras av denna undersökning är att en stor del av motionärerna inte 

väljer att utöva vardagsmotion utöver sin träning så som att ta trappor istället för 

hiss/rulltrappa och att gå eller cykla till jobbet, trots att många har ett stillasittande 

arbete. Även fast de tränar på fritiden så skulle motionärerna kunna få stora hälsovinster 

av att utöva mer vardagsmotion då det enligt forskningen är en stor riskfaktor för en rad 

sjukdomar att sitta stilla även om man tränar på fritiden.  

Eftersom detta är ett relativt nytt forskningsområde behövs det mer forskning om 

stillasittande bland de som är fysisk aktiva enligt rekommendationerna. Det skulle 

behövas mer forskning om hur mycket tid motionärer och fysiskt aktiva människor 

spenderar stillasittande dagligen. 
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Bilaga 1.           Informationsbrev 

 

Vill du delta i en undersökning om fysisk aktivitet utöver träning bland 

motionärer? 

 

Mitt namn är Rebecca Hedström och jag läser sista terminen på 

Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle. Just nu skriver jag min C-

uppsats där syftet är att undersöka fysisk aktivitet utöver träningen bland 

motionärer på en träningsanläggning. Ditt deltagande i denna enkätundersökning 

är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst om du så 

önskar. Du kommer vara anonym i uppsatsen och kommer alltså inte att kunna 

bli identifierad. All insamlad data från undersökningen behandlas konfidentiellt 

och enbart i utbildningssyfte. 

 

Tack för din medverkan! 

 

/Rebecca Hedström 

070-264 22 40 
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Bilaga 2. Enkätundersökning om stillasittande och fysisk aktivitet 
Sätt ett kryss vid det svar som stämmer in bäst på dig. Endast ett kryss per fråga. 

 

Jag är:  Man    Kvinna 

 

Ålder: _______________________ 

 

1. Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden under de senaste 12 

månaderna?  
Om din aktivitet varierar mellan t.ex. sommar och vinter, så försök att ta ett genomsnitt. Obs! 

Kryssa endast i ett alternativ. 

 

     Stillasittande fritid  

Du ägnar dig mest åt läsning, TV, bio eller annan stillasittande sysselsättning på fritiden. Du 

promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt mindre än 2 timmar i veckan.  

 

     Måttlig motion på fritiden  

Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt under minst 2 timmar i veckan oftast utan 

att svettas. I detta inräknas också promenad eller cykling till och från arbetet, övriga 

promenader, ordinärt trädgårdsarbete, fiske, bordtennis, bowling.  

 

     Måttlig, regelbunden motion på fritiden  

Du motionerar regelbundet 1-2 gånger per vecka minst 30 minuter per gång med löpning, 

simning, tennis, badminton eller annan aktivitet som gör att du svettas.  

 

     Regelbunden motion och träning  

Du ägnar dig åt t.ex. löpning, simning, tennis, badminton, motionsgymnastik eller  

liknande vid i genomsnitt minst 3 tillfällen per vecka. Vardera tillfället varar minst 30 minuter 

per gång. 

 

2. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter som får 

dig att bli varm?  

T.ex. promenader i rask takt, trädgårdsarbete, tyngre hushållsarbete, cykling, simning. Det 

kan variera under året, men försök ta något slags genomsnitt. Ange ett alternativ. 

 

     5 timmar per vecka eller mer  

     Mer än 3 timmar, men mindre än 5 timmar per vecka  

     Mellan 1 och 3 timmar per vecka  

     Högst en timme per vecka  

     Inte alls  

 

3. Hur mycket rör och anstränger du dig kroppsligt i ditt arbete?  

Markera det alternativ som passar bäst in på dig!  

 

Arbetar inte → Gå vidare till fråga 5 

 

     Övervägande stillasittande arbete  

Exempel på sådana arbeten är skrivbordsarbete och montering av lättare delar.  

 

     Lätt, men något rörligt arbete  
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Du går ganska mycket, men bär inte och lyfter inte tunga föremål.  

 

     Måttligt tungt arbete  

Du går mycket och lyfter eller bär ganska mycket.  

 

     Tungt kroppsarbete  

Du lyfter tunga föremål och anstränger dig mycket kroppsligt.  

 

4. Hur många timmar per vecka arbetar du i genomsnitt med den typ av arbete som du 

angett ovan?  

 

     Mindre än 15 timmar per vecka  

     16 till 30 timmar per vecka  

     31 till 40 timmar per vecka  

     Mer än 40 timmar per vecka  

 

5. Hur många dagar per vecka brukar du gå i rask takt till och från ditt arbete eller 

dina studier? Räkna även med om du bara går delar av vägen. 

  

Arbetar hemma eller arbetar/studerar inte → Gå till fråga 9  

Går inte till arbetet / studierna → Gå till fråga 7  

     1 – 2 dagar per vecka  

     3 – 4 dagar per vecka  

     5 dagar per vecka 

 

6. Hur lång tid tar det i genomsnitt att gå i rask takt till ditt arbete eller dina studier? 

 

     Mindre än 10 minuter  

     10 – 20 minuter  

     20 – 30 minuter  

     30 – 40 minuter  

     Mer än 40 minuter  

 

7. Hur många dagar per vecka brukar du cykla på väg till och från ditt arbete eller dina  

studier? Räkna även med om du bara cyklar delar av vägen.  

 

Cyklar inte till arbetet / studierna → Gå till fråga 9 

     1 – 2 dagar per vecka  

     3 – 4 dagar per vecka  

     5 dagar per vecka  

 

8. Hur lång tid tar det i genomsnitt att cykla till ditt arbete eller dina studier? 

 

     Mindre än 10 minuter  

     10 – 20 minuter  

     20 – 30 minuter  

     30 – 40 minuter  

     Mer än 40 minuter  
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9. Vilken/vilka motionsformer eller aktiviteter håller du på med?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

10. Vilket av påståendena nedan beskriver bäst vad du anser om din nuvarande 

omfattning av fysisk aktivitet? Markera endast ett svarsalternativ.  

 

Jag är för närvarande:  

 

     Inte särskilt fysiskt aktiv och har inte för avsikt att bli mer fysiskt aktiv under de närmaste 

6 månaderna.  

     Inte särskilt fysiskt aktiv, men jag har funderat på att öka min fysiska aktivitet under de  

närmaste 6 månaderna.  

     Fysiskt aktiv, men jag har bara varit det under de senaste 6 månaderna. 

     Fysiskt aktiv, och jag har varit det längre än 6 månader. 

     Fysiskt aktiv, men vill röra på mig ännu mera. 

 

11. Brukar du välja att gå i trappor där det finns fungerande hiss eller rulltrappa?  

 

     Ja, nästan alltid  

     Ja, ibland  

     Nej, nästan aldrig  

     Nej, kan inte gå i trappor  

 

12. Hur många pass per vecka tränar du? På denna träningsanläggning och övrig 

träning. 

 

     1 pass eller mindre 

     1-2 pass 

     3-4 pass 

     5-6 pass 

     Mer än 6 pass i veckan 

 

13. Hur långa pass tränar du oftast när du tränar? På denna träningsanläggning och 

övrig träning. 

 

     30 min eller mindre 

     30 min - 1 timme 

     1 - 1½ timme  

     1½ - 2 timmar  

     2 timmar eller mer  

 

14. Vilka träningsformer utför du när du tränar på denna anläggning?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 


