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Background: Physical activity is an important factor to maintain and restore good health. There is several 
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arena for physical activity and training at work is often implemented in purpose to improve health and 
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Introduktion
De fysiska kraven i arbetslivet skiljer sig stort åt mellan olika yrken. I och med industrialisering och

mekanisering försvann många fysisk tunga arbeten. Dock har den andel som klassat sitt arbete som

fysiskt tungt varit konstant. Detta tros bero på en ökad arbetstakt vilket således inte kan vägas upp 

av tekniska hjälpmedel. Ökad arbetstakt är särskilt vanligt inom kvinnodominerade yrkesgrupper i 

offentlig sektor, såsom exempelvis vård- och omsorg (Matiassen, Toomingas & Tornqvist, 2008). 

Kraven på att vara i god fysisk form kan därmed anses bli viktigare och viktigare för att klara 

arbetets krav. Den fysiska aktivitetsförmågan påverkas av hur mycket en individ rör på sig och 

tränar (Faskunger, 2013).

En undersökning genomförd 2012 av Infact AS på uppdrag av bemanningsföretaget Centric 

(tidigare PEAK-IT) (personlig kommunikation, Johan Nybom, 17 april 2012), visar att ungefär en 

tredjedel uppger att deras arbetsgivare underlättar för möjligheten att träna, antingen på arbetstid 

eller utanför arbetstid. Lättast att få möjlighet att träna på arbetstid är de personer som har en 

heltidsanställning, oavsett om anställningen är i privat eller offentlig verksamhet. Knappt en 

femtedel (17,9 %) av de som jobbar i offentlig verksamhet inom hälso- och sjukvården uppger att 

arbetsgivaren underlättar för träning på arbetstid.

Arbetsgivare erbjuder ofta personalen friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag som en hjälp för att 

underlätta fysisk aktivitet. Friskvårdstimme, i denna uppsats nämnt “träning på arbetstid”, innebär

att personalen får möjlighet att träna en timma/vecka på arbetstid och friskvårdsbidrag innebär att

arbetsgivaren helt eller delvis sponsrar exempelvis gymkort (Tangen, 2013).

Hälso- och sjukvårdpersonal kan anses ha behov av ökad fysisk aktivitet i form av träning för att 

klara av de fysiska kraven i sitt arbete. Dels med tanke på att vård- och omsorgsarbete klassas som 

tungt arbete (Matiassen, Toomingas & Tornqvist, 2008) vilket kan anses öka kravet på den fysiska 

prestationsförmågan, och dels för att forskning visar att fysisk aktivitet är en copingstrategi mot 

stress för hälso- och sjukvårdspersonal. Den fysiska aktivitet som utförs under arbetsdagen inte är 

dock inte tillräcklig för att komma upp i hälsofrämjande nivåer (Burke, Dwyer, Gaskin, Happel & 

Reid-Searl, 2012, och Henwood, Tuckett & Turner, 2011). 

Bakgrund
Fysisk aktivitet
 De positiva effekterna av fysisk aktivitet är väldokumenterade och allmänt vedertagna. Fysisk 

aktivitet minskar bland annat risken för depression, hjärt- kärlsjukdomar, diabetes samt främjar 
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hälsan genom bland annat bättre psykisk hälsa och välbefinnande. De svenska 

rekommendationerna för fysisk aktivitet hos vuxna är minst 30 min med måttlig intensitet per dag 

eller 30 min tre dagar i veckan med hög intensitet. Effekten av vardagsmotion såsom exempelvis 

hushållsarbete, att ta trappan istället för hissen samt transporter till fots betonas också mer och 

mer vilket kan vara till hjälp för de människor som inte känner att de har tid för träning 

(Faskunger, 2013).

Definitionen fysisk aktivitet är alla former av kroppsrörelser som utgår från kroppens muskler och 

som leder till en markant ökad energiförbrukning och en ökning av muskelarbetet jämfört med 

viloläge. De flesta människor utför fysisk aktivitet dagligen, men det som skiljer oss åt är hur ofta, 

hur ansträngande och hur länge aktiviteten pågår. Effekten av fysisk aktivitet är beroende av 

intensitet, varaktighet, frekvens, typ av träning, individens ålder och genetiska faktorer 

(Faskunger, 2013).

Hälsofrämjande fysisk aktivitet innefattar all fysiska aktivitet som kan förbättra hälsan och den 

fysiska kapaciteten utan att åstadkomma en skada eller öka risken för ett en skada ska uppkomma. 

Ett exempel på detta är att rekommendationen av stillasittande arbete högst får motsvara 30-60 

minuter, därefter rekommenderas att ställa sig upp eller ta en liten promenad för att minska risken

för skada på kroppen (Faskunger, 2013).

Genom hälsofrämjande åtgärder i form av fysisk aktivitet så minskar risken för dödlighet med 

ungefär 20-30 procent samt risken för kardiovaskulära sjukdomar. Vidare motverkas och försenas 

utvecklingen av hypertoni. Personer med hypertoni kan sänka sitt blodtryck upp till 10 mg Hg vid 

ökad fysisk aktivitet. Kroppens kolesterolvärden minskas genom en minskning av LDL-kolesterolet

med 5-10 procent. Övervikt och fetma kan också motverkas genom att energibalansen underlättas 

då energiförbrukningen ökar genom ökad muskelmassa och minskat kroppsfettet. Fysiskt aktiva 

personer har 33-50 procent lägre risk att utveckla typ 2 diabetes än stillasittande. Fysisk aktivitet 

underlättar även kontrollen av typ 2 diabetes och förbättrar glukostoleransen. Dessutom motverkar

fysisk aktivitet benskörhet, det förbättrar immunförsvaret och förhindrar även fallolyckor genom 

att förbättra styrka, koordination, den kognitiva förmågan och balansen. Även risken för cancer 

minskas och förebyggs genom fysisk aktivitet.  Psykiska faktorer förbättras, till exempel så minskar

risken för depression, oro och ängsla minskar, självkänslan ökar samt välbefinnande och upplevd 

livskvalité ökar. Sömnvanorna förbättras och upplevd stress minskar samt hormonbalansen 

upprätthålls. Vissa kroniska smärtor som till exempel ryggsmärtor kan motverkas och behandlas 

genom fysisk aktivitet (Faskunger , 2013).
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Bredin, Nicon och Warburton (2006) menar att förutom de primära hälsoeffekter, det vill säga att 

förebygga sjukdom, har även fysisk aktivitet en sekundär hälsoeffekt där även om sjukdom redan 

inträffat så förbättrar fysisk aktivitet utgångsfallet betydligt. De personer som är i sämst form 

vinner mest på att bli fysiskt aktiva.

Stillasittande

Stillasittande har visat sig öka dödligheten oberoende av hälsofrämjande fysisk aktivitet 

(Faskunger & Schäfer-Elinder, 2006). Faskunger och Schäfer-Elinder (2006) menar att en 

stillasittande livsstil är utbredd och att 40% av befolkningen inte är tillräckligt fysisk aktiv. 

Definitionen av stillasittande är all vaken tid i liggande eller sittande position som innebär en 

muskulär inaktivitet i de större muskelgrupperna i kroppen samt en låg energiförbrukning på 

under 1,5 MET (Bak, 2013). Dunstan, Howard, Healy och Owen (2012) fann bevis i sin studie att 

för mycket stillasittande resulterade till låg energiförbrukning vilket ökade risken för hjärt- och 

metabola risker, typ 2 diabetes samt för tidig död. Många länder har idag valt att inkludera 

rekommendationer angående stillasittande i sina nationella riktlinjer eller styrdokument. De 

generella rekommendationerna är att långvarigt stillasittande ska undvikas genom att minska tiden

men även att göra regelbundna korta avbrott i sitt stillasittande (Bak, 2013).

Att beräkna fysisk aktivitet
Ett sätt att beräkna fysisk aktivitet är i MET. Faskunger (2013) förklarar att MET betyder 

metabolisk ekvivalent och anger den energimängd som en person förbrukar i vila, vilket är cirka 1 

kcal (kilokalorier) per kg kroppsvikt per timme. Vid uppskattningen av olika aktiviteter förklaras 

att en måttlig intensitet av en aktivitet är då den utförs dagligen och som innefattar en 

energiförbrukning på 3-6 MET. Detta motsvarar då en förbränning på cirka 3,5-7 kilokalorier per 

minut. En ökad intensitet är en aktivitet som utförs minst tre gånger i veckan under en längre tid 

och där energiförbrukningen är över 6 MET. Lätt aktivitet motsvarar 2-3 MET och mycket lätt 

aktivitet 1-2 MET. Olika aktiviteter har olika MET-värden, till exempel så är stillasittande uppmät 

till 1 MET och att åka längdskidåkning uppmätt till 12 MET. 

Bauman et al (2007) förklarar att MET representerar en individs energiutgifter vid stillasittande. 

MET-värdet ska mätas på personer som har en ålder mellan 18 till 65 år och är friska för att få ett 

tillförlitligt värde. Dock kan MET-värden ändå variera mellan olika individer på grund av hur 

personerna utför aktiviteten, hur personens kunskap om aktiviteten är och hur personens 

kroppssammansättning är.

 
3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Owen%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22682948


Andra sätt att mäta fysisk aktivitet är genom att mäta syreupptagning genom syrehalten i 

utandningsluften, genom att mäta hjärtfrekvensen med pulsband, observation eller 

självrapportering. Att bara mäta hur mycket en person rör på sig säger dock egentligen inte så 

mycket om vilka fysiska krav det ställer på den personen. För att få reda på hur mycket en fysisk 

aktivitet belastar kroppen måste den maximala syreupptagningsförmågan, även uttryckt VO2 max, 

vara känt. Att personer har olika VO2 max gör att liknande arbetsuppgifter kan uppfattas som olika

jobbiga, vilket kan uttryckas i relativ belastning:

Relativ belastning % = arbetets krav/individens maximala fysiska prestationsförmåga

(Mathiassen, Toomingas & Tornqvist, 2008).

Genom att använda stegräknare kan fysisk aktivitet mätas menar Blair et al (2011). I deras 

systematiska undersökning framkom att friska vuxna människor klarar av att gå mellan 4000 till 

18000 steg per dag.  En rimlig bedömning av antal steg per dag hos en vuxen person är 10000 steg.

I deras studie beräknades att 100 steg per minut motsvarar 3 MET. En stor förändring i BMI på 

lågaktiva människor som ökade sina steg per dag sågs även i studien. En ökning på 2000 steg per 

dag minskade midjeomfånget hos en vuxen man med 2,8 cm jämfört med en man som redan gick 

10000 steg per dag som endast minskade med 0,7 cm.

Försvårande och underlättande faktorer till fysisk aktivitet
Humpel, Leslie och Owen (2002) fann att folkhälsostrategier är viktigt för att främja den fysiska 

aktiviteten. Därmed är det viktigt att skapa möjligheter och undanröja hinder i miljön för att 

människor ska vara mer aktiva i sitt dagliga liv. Studien visade på att hemmiljön hade samband 

med fysisk aktivitet. Fanns tillgång till utrustning samt till exempel träningsvideor så ökade den 

fysiska aktiviteten. Även närheten till fysisk aktivitet var viktigt som att ha tillgång till cykelvägar, 

gångvägar, gym eller simbassäng. 

En annan studie av Clark, Malina och Seefeldt (2002) visade också på att otillgänglighet av 

träningsanläggningar påverkade den fysiska aktiviteten negativt. Genom att avlägsna eventuella 

hinder som kan störa acceptans och följsamhet av spontan eller formell träning så främjar det 

fysisk aktivitet. Fler försvårande faktorer som påverkade vuxna människor att införa och 

upprätthålla en fysiskt aktiv livsstil var hög ålder, tillståndet i den personliga hälsan, 

socioekonomisk status, geografi (tillgång till träningsanläggning), sociala och fysiska miljöer samt 

fysiska funktionshinder. Clark et al (2002) såg ett samband mellan vuxnas hälsa och hur deras 

fysiska aktivitet var under barndomsåren. Vid fysisk aktivitet under barndomen så ökade 

inflytandet av fysisk aktivitet under tonåren samt i vuxenlivet. Dock fanns även bevis att 
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förändringar som beteendemässig utveckling, tillväxt samt mognad kunde påverka negativt på den 

fysiska aktiviteten oavsett hur aktiviteten under barndomsåren varit.

Träning på arbetstid
Bennie, Crawford och Salmon (2010) menar att arbetsplatsen är en bra arena för att bryta 

stillasittande och främja fysisk aktivitet. Arbetsplatsen som arena för träning innebär att en stor del

av befolkningen kan nås vilket ger effekter på folkhälsan. Att genomföra insatser på arbetsplatsen 

innebär att såväl individuella som organisatoriska åtgärder kan genomföras. Arbetsplatsen är en 

viktig arena för att minska sjukdomar och främja hälsa och WHO menar att: “... Workplaces 

should make possible healthy food choices and support and encourage physical activity” 

(Sattelmair, Sorensen & Quintiliani, 2008, s 7).

Arbetsgivare implementerar ofta träning på arbetstid i syfte att förbättra de anställdas hälsa och 

minska kostnader för sjukdom (Brown, Cooper, Conn, Hafdahl & Lusk, 2009). Dock är evidensen 

för att träning på arbetsplatsen ger förbättrad kondition, bättre blodtryck eller generellt är bra för 

hälsan inkonklusiva (Andersen, Blangsted, Hansen, Jørgensen, Pedersen & Sjøgaard, 2009, Brown 

et al, 2009, och Dishman, Oldenburg, O’Neal & Shephard, 1998). Hasson & von Thiele Schwarz 

(2011) studie visar dock på positiva hälsoeffekter av träning på arbetstid. Det förs diskussioner om 

riktad träning mot specifika hälsoproblem ger bättre effekt men Andersen et al (2009) menar att 

det inte kan ses någon skillnad i musculoskeleta smärtor, sänkt blodtryck eller sänkt fettprocent 

hos deltagarna oavsett om de gjorde specifik eller generell träning. 

Att träna på arbetstid påverkas av olika faktorer såsom den fysiska miljön (Sattelmair et al, 2008) 

samt av sociala och kulturella faktorer menar Bennie et al (2010) vilket kan försvåra utnyttjandet 

av träning på arbetstid. Den fysiska miljön kan innefatta om det finns möjlighet till träning genom 

redskap såsom gym eller promenadstråk och den sociala aspekten innefattar exempelvis stöd från 

ledning, den generella inställningen på arbetsplatsen och sociala normer kring träning.

Trots nyttan med fysisk aktivitet och att arbetsplatsen till synes kan vara en bra arena för fysisk 

aktivitet är det endast 20-30 % som utnyttjar träning på arbetstid, och av dessa är det bara 30-50%

som tränar på arbetstid regelbundet (Dishman et al, 1998). I USA visar en mätning att de som 

främst nyttjar hälsoprogram på arbetet är de som är högavlönade, heltidsanställda kontorsarbetare

på ett företag med mer än 100 anställda (Sattelmair et al, 2008). 
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Ammendolia, Cancelliere, Cassidy-David och Côté (2011) fann i sin litteraturstudie att om man 

skapade en positiv arbetsmiljö kunde det bidra till att minska hälsoriskerna och öka 

produktiviteten. De fann även att yrkes- och multikomponenta hälsoprogram, program för 

deltagande, att belysa förändringar samt ge extra tid för rast kunde ge stöd till interventioner med 

livsstilsbeteende. Genom att ge arbetstagarna intressanta och skräddarsydda insatser gav det en 

positivt effekt på arbetstagarnas närvaro. Motiverande samtal samt belöningar eller incitament 

ökade positivt resultatet av insatser som främjar fysisk aktivitet och kostförändringar på 

arbetsplatser (Hutchinson & Wilson, 2011).

Fysisk aktivitet hos hälso- och sjukvårdspersonal
Sjukvårdspersonal är en utsatt grupp med höga krav och stress vilket ökar risken för ohälsa. Stress 

minskar också den fysiska aktiviteten menar Heponiemi et al (2012). Burke et al

(2012) fann i sin studie om copingmekanismer kring stress hos sjuksköterskor att träning var en av 

copingmekanismerna. Fysisk aktivitet kan därmed ses som en faktor för att upprätthålla en god 

hälsa hos sjukvårdspersonal. Dock skattar vårdpersonal ofta att de rör sig mycket på arbetet och att

fysisk aktivitet utöver detta inte behövs, dock är den fysiska aktiviteten som ingår i 

arbetsuppgifterna inte tillräcklig för att upprätthålla hälsan utan ytterligare fysisk aktivitet behövs 

enligt Henwood et al (2011). Sjukvårdsarbete klassas mellan 2,8 - 5,7 MET beroende hur intensivt 

arbetet utförs (Mathiassen, Toomingas & Tornqvist, 2008).

Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka omfattningen av fysisk aktivitet hos hälso- och 

sjukvårdspersonal samt om personalen nyttjar av förmånen “träning på arbetstid”.

Frågeställningar:

1. Vilka faktorer påverkar om sjuksköterskors och undersköterskor utnyttjar träning på arbetstid?
2. Påverkar sjuksköterskors och undersköterskors fysiska aktivitet på arbetsplatsen hur man utnyttjar 

erbjudandet träning på arbetstid?
3. Påverkar sjuksköterskors och undersköterskors fysiska aktivitet på arbetsplatsen den fysiska aktiviteten på

fritiden?
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Material och metod
Procedur
Datainsamlingen bygger på Beck och Polits (2010) femstegsfigur. Den första fasen är den 

konceptuella där formulering och avgränsning av problemet görs, därefter granskas den relaterade 

litteraturen och det kliniska fältarbetet genom att söka liknande forskningsartiklar på internet. I 

vårt arbete skulle denna fas kunna kopplas till att vår egen erfarenhet hade formulerat 

avgränsningen av arbetet och den initiala litteraturgranskningen. Efter detta utvecklades 

konceptuella definitioner och en hypotes utformades. I den andra fasen, planerings- och design 

fasen, valdes en forskningsdesign ut. Detta gjordes genom söka i Göteborgs Universitetsbiblioteks 

databas, i Umeå universitetsbiblioteks databas samt på Google efter validerade enkäter om fysisk 

aktivitet. Författarna hittade endast en enkät som kunde besvara studiens syfte vilket var IPAQ. 

Därefter identifierades populationen i studien genom att välja ut var studien skulle göras. I detta 

fall valdes två sjukhusavdelningar ut då författarna i denna studien jobbar inom vården och har 

upplevt problem med förmånen träning på arbetstid. Sedan utformades inklusionskriterierna för 

att begränsa resultatet till syftet och etiska överväganden formades genom hänsyn till de etiska 

överväganden som Beck och Polit (2010) beskriver. Metoder utformades för att mäta 

forskningsvariabler samt metoder för att skydda individer utvecklades. I fas 3, den empiriska fasen,

samlades datan in samt förbereddes för analys. I fas 4, analysfasen, analyserades datan samt en 

tolkning av resultatet gjordes. I den sista fasen, spridningsfasen, redovisas resultatet .

Urval
Informanterna består av sjuksköterskor och undersköterskor från två vårdavdelningar, en i 

Göteborg respektive en i Örnsköldsvik. Valet av de två avdelningarna skedde genom ett 

bekvämlighetsurval med motiveringen att författarna hade kontakter som gjorde det enkelt att få 

tillgång till informanter på dessa avdelningar. Vårdavdelningen i Göteborg är en dialysmottagning 

och vårdavdelningen i Örnsköldsvik är en hjärtavdelning samt MAVA (Medicinsk 

akutsjukvårdsavdelning). Två olika vårdavdelningar har valts för att de tillsammans kan ge en 

bredare och mer sammanlagd bild av påverkande faktorer jämfört med bara en avdelning på ett 

sjukhus. Alla sjuksköterskor och undersköterskor inkluderas som hade fast-, tidsbegränsad-, eller 

timanställning på avdelningarna samt hade jobbat minst tre månader på respektive avdelning. 

Personal som av olika anledningar ej jobbade, t. ex. sjukskrivna eller föräldralediga, under 

perioden när datainsamlingen skedde exkluderades. Det totala antalet informanter som mötte 

inklusionskriterierna var 57 (19 i Göteborg och i 38 Örnsköldsvik). I Göteborg var svarsfrekvensen 

68%, och i Örnsköldsvik 50%. Den totala svarsfrekvensen var 56% vilket resulterade i 32 enkäter.
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Datainsamling
Enkäten IPAQ (se Bilaga 1) användes som instrument. Enkäten IPAQ har genomgått en 

metodprövning i 12 länder och är bedömd som valid och reliabel (Ainsworth et al, 2003). Enkäten 

finns både i en kort och en lång version, där den långa versionen är utformad för att undersöka 

fysisk aktivitet i fyra kategorier som innefattar frågor om fysisk aktivitet på arbetet, fritid, 

transporter, hem- och hushållsarbete samt stillasittande. Den korta versionen särskiljer inte fysisk 

aktivitet på arbete, transport, hem- och hushåll eller fritid utan ser endast till den totala mängden 

fysisk aktivitet samt stillasittande. Versionen som valdes var den långa för att kunna särskilja inom 

vilket kategori den fysiska aktiviteten utfördes samt att få fram ett resultat som besvarar studiens 

syfte. Enkäten är ett självskattningsformulär där informanterna själva uppger hur ofta och hur 

länge de utför en aktivitet (IPAQ, 2014).

Utöver instrumentets frågor infördes några frågeställningar kring ålder, hur länge man jobbat på 

avdelningen samt om förmånen “Träning på arbetstid” erbjuds. Dessutom lades en öppen fråga till 

som syftar till att få reda på volym samt vilka hinder och vad som underlättar respektive försvårar 

träning på arbetstid (se Bilaga 1).

Innan datainsamlingen påbörjades skickades ett informationsbrev ut till informanternas 

arbetsmail där en kort bakgrund samt syftet med undersökningen beskrevs, att det var frivilligt att 

vara med, att resultatet presenteras avidentifierat samt att det var fritt att hoppa av utan att ange 

skäl samt kontaktuppgifter (se Bilaga 2). Genom kontakten med båda avdelningscheferna 

godkände dessa att informationsbrevet skickades ut till samtliga arbetstagares arbetsmail. 

Informationsbrevet skickades till respektive chef som sedan vidarebefordrade mailet till samtliga 

informanter.

Enkäterna lades på en anvisad plats på respektive avdelning där informanterna fick ta en enkät för 

att fylla i och sedan lämna i en förseglad låda eller en pärm. Enkäterna numrerades efter 

insamlingen för att kunna identifieras komma från Göteborg eller Örnsköldsvik ifall jämförelser 

mellan de båda avdelningarna skulle bli aktuell. Enkäter från Göteborg numrerades 1 - 13 och de 

från Örnsköldsvik 14-32. Med denna design hade vi således ingen möjlighet att göra riktade 

påminnelser eftersom det inte gick att avgöra vilka som svarat.

Analys
Utifrån duration, ansträngningsnivå och hur ofta en aktivitet pågår räknades aktivitetsnivån ut i 

MET. Olika aktiviteter ges i IPAQ olika MET-värde, exempelvis generar promenad 3,3 MET/min, 

något ansträngande fysisk aktivitet 4,0 MET/min och mycket ansträngande 8,0 MET/min. För att 

 
8



räkna ut antal MET per vecka räknas MET x duration i minuter x antal dagar ut, exempelvis ger 1 

timmes promenad tre dagar i veckan formeln 3,3 x 60 x 3 vilket då är lika med 594 MET/vecka. 

Antalet MET/vecka per person kategoriserades sedan i färdigställda gränser, låg, medel eller hög 

aktivitetsgrad. Enligt “Guidelines for data processing and analysis of the International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ) - short and long forms” (IPAQ, 2005) kan deltagare även 

kategoriseras i låg, medel eller hög aktivitetsnivå utifrån ett visst antal dagar som en person utfört 

en viss aktivitet, exempel kan personer som utför mycket ansträngande fysisk aktivitet tre dagar i 

veckan i minst 20 min också kategoriseras som medel trots att de kanske inte genom enbart genom

den aktiviteten kommer upp i MET-värdet för medel.

I denna uppsats har deltagarna enbart kategoriserat in i de olika kategorierna genom MET-värden 

då det ansågs svårt att räkna ihop MET och dagar för sig på ett tillfredsställande vis. Istället har 

minsta MET-värde räknats ut även för antal dagar i kategorierna. I exemplet medelkategorin som i 

riktlinjerna (IPAQ, 2005) definierades som:

• Mycket ansträngande fysisk aktivitet tre dagar i veckan i minst 20 min, eller:

• Något ansträngande aktiviteter eller promenader fem dagar i veckan i minst 30 minuter, 

eller: 

• Blandade aktiviteter som totalt generar minst 600 MET. 

Tre dagar i veckan med 20 min högintensiv träning har istället definierats som 480 MET (8 MET x 

20 min x 3 dagar) och något ansträngande aktivitet eller promenader i 30 min i fem dagar har 

räknats om till 495 MET. Medelkategorin definieras således istället av aktiviteter som genererar 

mellan 480 - 1499 MET, då kategorin hög börjar på minst 1500 MET. För kategorin hög behövs 

antingen tre dagar med mycket ansträngande aktivitetsnivå vilket totalt generar minst 1500 MET 

eller sju dagar med blandade aktiviteter som generar minst 3000 MET (IPAQ, 2005).

Enligt riktlinjerna för datainmatning från IPAQ (IPAQ, 2005) bör de respondenter som 

sammanlagt rapporterat över 16 h (960 min) ses som felvärden. Tre enkäter identifierades med 

värden över 16 h. En rimlighetsbedömning gjordes angående dessa värden och vi menar att vi har 

fog för att hävda att respondenterna blandat ihop dagar och veckor. Justering av MET gjordes 

därmed genom att dela antalet METS med sju.

På frågan i enkäten om hur ofta ”träning på arbetstid” utnyttjades svarade en del informanter i 

annat intervall än vad som specificerades i frågan, istället för att svara i antal gånger per vecka 

svarade vissa informanter hur ofta i månaden de utnyttjade träning på arbetstid eller så angavs 

flera värden som exempelvis ”1-3 gånger i veckan”. När svaret angivits i månaden räknades 
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medelvärdet ut och användes, exempelvis räknades ”2 gånger i månaden” om till 0,25 gånger i 

veckan. Även i de fall som flera värden angivits räknades medelvärdet ut och användes i statistiken.

All data fördes in i programmet SPSS statistikprogram version 21. Med intervallskala kan värden 

rangordnas mellan två olika mätvärden samt kan skillnaden på storleken ses. Mätvärden enligt 

intervallskalan kan användas för beräkningar med addition och subtraktion, men inte division 

samt multiplikation. Frekvenstabeller utformas för att lättare få en överskådlig syn på hur många 

individer som har respektive variabelvärde (Ejlertsson, 2012). Resultatet redovisas i form av 

frekvenstabeller, stapeldiagram och cirkeldiagram.

För att beräkna samband mellan variabler har Chi-två test använts. Genom att använda sig av Chi-

två test så kan den förväntande hypotesen räknas ut om den är sann. Detta görs genom att 

summera skillnaden mellan de observerade frekvenserna och de förväntade frekvenserna (Beck & 

Polit, 2008). Chi-två test avgör om oberoende föreligger mellan två nominalskalemätta variabler. 

Underlaget kan presenteras i korstabeller, då observationerna grupperas i kvalitativa kategorier 

(Eggeby & Söderberg, 1999). Då vissa värden i korstabellerna understeg fem (5), har Fisher´s exact 

test lagts till som komplement för att beräkna p-värdet.

Vid analyseringen av frågan där deltagarna själva fick beskriva vilka faktorer som underlättade 

respektive försvårade att träning på arbetstid utnyttjades så användes programmet Excel där 

faktorerna matades in. Därefter kodades dessa manuellt och skapades till kategorier. Utifrån dessa 

kategorier så utformades två cirkeldiagram, en för underlättande faktorer och en för försvårande 

faktorer, se bilaga 3.

Etiska överväganden
Beck och Polit (2010) beskriver att författarna till en studie ska öka välbefinnandet genom att 

minimera skador och maximera nyttan genom studien. Syftet med studien ska skapa fördelar för 

deltagarna. Vidare beskrivs att människans värdighet ska respekteras och därmed rätt till 

självbestämmande och rätt till redovisning av syftet med studien. Sist beskrivs att forskarna ska 

skapa rättvisa till deltagarna genom rättvis behandling och rätt till privatliv. Dessa faktorer har 

tagits med i de etiska betänkligheterna kring detta arbete.

Syftet med studien och frivilligheten att delta betonas i informationsbrevet (se Bilaga 2). När 

informanterna har besvarat enkäten har detta betraktats som ett skriftligt informerat samtycke. 

Avidentifiering av enkäterna har gjorts genom att inga enkäter namnges utan tilldelats nummer. 
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Inga enkäter sparades efter studiens avslutande. Det är tänkbart att frågor om fysisk aktivitet på 

arbetstid och fritid kan ge psykiska effekter såsom dåligt samvete och stress kring den egna fysiska 

aktiviteten. Detta etiska övervägande förebyggdes genom att betona att deltagande är frivilligt och 

att om det är någon del eller fråga i enkäten som informanten inte vill besvara så kan den frågan 

hoppas över.

Resultat
Åldern på respondenterna sträcker sig från 21 år till 61 år och fördelar sig enligt nedanstående 

diagram (Figur 1), vilket är en statistisk normalfördelning. Observeras kan även att en 

”pensionspuckel” kommer infinna sig där många personer kommer gå i pension samtidigt inom ett 

tio-årsintervall. Den övervägande delen av respondenterna har arbetat på avdelningen i 0,5 - 3 år 

vilket också återspeglar åldersfördelningen. Majoritet (62,5%) av respondenterna arbetar heltid 

och att resterande (37,5%) arbetar deltid från 50 - 90 %.

Figur 1. Åldersfördelning indelat i olika åldersgrupper.

31 av 32 respondenter uppgav att arbetsplatsen erbjuder träning på arbetstid, och träning på 

arbetstid utnyttjas av 34,4% minst en gång i veckan. 9,4% utnyttjar visserligen träning på arbetstid,

men inte lika regelbundet och snittar därmed 0,25 – 0,5 gång i veckan. Majoriteten, 53,1%, 

utnyttjar dock inte träning på arbetstid (se Tabell 1).
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Tabell 1. Antal gånger träning på arbetstid utnyttjas per vecka indelat i procent.

Antal gånger träning på arbetstid
utnyttjas i genomsnitt per vecka

PROCENT %

0 53,10% (n= 17)

0,25 – 0,5 9,40% (n= 3)

1 – 2 34,40% (n= 11)

SAKNAS 3,10% (n= 1)

Det är ingen större skillnad i fördelningen mellan låg-, medel-, eller hög aktivitetsnivå på arbetet. 

Desto större skillnad är det däremot vid den fysiska aktivitetsnivån på fritiden. Sett till den totala 

aktivitetsnivån där arbete, fritid, transport samt hem- och hushållsarbete är sammanräknat ses att 

inga personer hamnar i kategorin låg utan att de allra flesta kvalificerar sig till den högsta kategorin

(se Tabell 2).

Tabell 2, Aktivitetsnivån uppdelat i procent fördelat på arbete, fritid och totalt.

Aktivitetsnivå: ARBETE FRITID TOTALT (ARBETE, FRITID, HEM- 
OCH HUSHÅLL SAMT 
TRANSPORT)

LÅG 31,30% (n= 10) 12,50% (n= 4) 0,00% (n= 0)

MEDEL 34,40% (n= 11) 46,90% (n= 15) 6,3% (n= 2)

HÖG 28,10% (n= 9) 37,50% (n= 12) 78,10% (n= 25)

SAKNAS 6,30% (n= 2 ) 3,10% (n= 1) 15,60% (n= 5)

Ålder, tjänstgöringsgrad, antalet arbetade år på avdelningen och den fysiska aktivitetsnivån på 

arbetet och på fritiden valdes ut som oberoende variabler mot att träning på arbetstid utnyttjas 

(beroende variabel). Inget statistiskt signifikant samband kunde utläsas mellan dessa variabler 

men vissa mönster kunde utläsas inom gruppen som studerats i denna undersökning.

Den åldersgrupp som främst utnyttjar träning på arbetstid är personer i 24-29- samt 40-44-års 

åldern. Lägst utnyttjandegrad har de över 50 år där ingen utnyttjar träning på arbetstid. Detta 

mönster stöds också när fysisk aktivitetsnivå på arbetet och på fritiden undersöks, där den fysiska 

aktiviteten sjunker med stigande ålder. Även antal arbetade år talar om en skillnad där de som 

utnyttjar träning på arbetstid återfinns hos den andel som jobbat 0-9 år på avdelningen. Dock finns
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även den största andelen som inte utnyttjar träning på arbetstid i den grupp som jobbat kortast tid 

på avdelningen. Utöver en viss avläsbar ålderspåverkan på utnyttjande av träning på arbetstid sågs 

även att tjänstgöringsgraden verkade påverka utnyttjandet av träning inom den undersökta 

gruppen. Bland de som utnyttjar träning på arbetstid är  69,2 % heltidsarbetare.

De som är medelaktiva på arbetet är de som till störst del utnyttjar träning på arbetstid. Dock kan 

det också utläsas att skillnaden mellan de som utnyttjar och inte utnyttjar träning på arbetstid är 

marginell, förutom i den lågaktiva gruppen där merparten inte utnyttjar träning på arbetstid (se 

Tabell 3a). Inget statistiskt samband kan heller ses mellan de olika aktivitetsnivåerna på arbetet 

och aktivitetsnivån på fritiden, där nästan lika stor andel som har en låg aktivitetsgrad på arbetet 

uppvisar en hög aktivitetsgrad på fritiden som hos de som har en hög aktivitetsgrad på arbetet. 

Samma mönster ses vid jämförelse hos medel aktivitetsgrad på arbete och fritid (se Tabell 3b).

Tabell 3a. Fysisk aktivitetsnivå på arbetet relaterat till om träning på arbetstid utnyttjas i 
procent.

FYSISK
AKTIVITETSNIVÅ PÅ

ARBETET

UTNYTTJAS TRÄNING PÅ ARBETSTID

JA NEJ

LÅG 22,2% (n= 2) 77,8% (n= 7)

MEDEL 54,5% (n= 6) 45,5% (n= 5)

HÖG 44,4% (n= 4) 55,6% (n= 5)

Tabell 3b. Fördelning i procent efter aktivitetsnivå på arbetet och fritiden.

FYSISK
AKTIVITETSNIVÅ PÅ

ARBETET

FYSISK AKTIVITETSNIVÅ PÅ FRITIDEN

LÅG MEDEL HÖG

LÅG 20% (n= 2) 50% (n= 5) 30% (n= 3)

MEDEL 0% (n= 0) 40% (n= 4) 60% (n= 6)

HÖG 11,1% (n= 1) 55,6% (n= 5) 33,3% (n= 3)

Enkätundersökningen innehöll en fråga om faktorer som kan underlätta eller försvåra utnyttjande 

av träning på arbetstid. Deltagarna fick svara fritt och skriva in de faktorer de ansåg vara viktiga i 

denna fråga. Resultatet av denna fråga kategoriserades sedan i underlättande faktorer och 

försvårade faktorer. 36 deltagare utav 43 besvarade frågan. 28 deltagare beskrev underlättande 
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faktorer och 29 stycken beskrev försvårande faktorer. Några av de som svarade beskrev både 

underlättande och försvårande faktorer medan andra endast beskrev underlättande eller 

försvårande. De främsta underlättande faktorer var att man hjälpte varandra, att tiden fanns, att 

det var få patienter samt att arbetsbördan var låg (se figur 2).

Underlättande faktorer

Hälper varandra Inga  patienter
struktur på avdelningen tid
ork Arbetsbördan
Fasta tider för pats  behandl ing Kväl l sski ft
Träningsloka l Möjl igheterna
Schemalägga tiden

Figur 2. De underlättande faktorer som informanterna uppgav.

De försvårade faktorerna resulterade i fler kategorier. Hög sjukfrånvaro leder till en personalbrist, 

men det fanns även personalbrist på dessa avdelningar oavsett om det var en hög sjukfrånvaro eller

inte vilket gjorde att författarna valde att kategorisera dessa till två kategorier. De faktorer som 

försvårade mest till utnyttjandet till träning på arbetstid var hög arbetsbörda, brist på tid, hög 

sjukfrånvaro och att träningen måste ske på en träningslokal som landstinget hade (se Figur 3).
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Försvårande faktorer

Händelser Sjukfrånvaro
Tid ork
Arbetsbördan träning efter arbetstid
Tränings lokal Personalbris t
Dagski ft gruppaktivi tet
funkar ej i  praktiken kväl l ski ft
nattski ft

Figur 3. De försvårande faktorer som informanterna uppgav.

Diskussion
Metoddiskussion

Att författarna inte valde två likvärdiga avdelningar var för att det inte fanns att tillgå, då 

enkätstudien gjordes i två olika städer. Författarna är medvetna om att det kan finnas skillnader 

mellan de två avdelningarna, men bedömningen gjordes att arbetssätt, arbetsbelastning samt 

arbetsschema var såpass lika att det inte skulle påverka resultatet. 

Antalet besvarade enkäter kan uppfattas lågt och detta är författarna medvetna om. Enligt Beck 

och Polit (2006) finns det ingen regel om hur stort urvalet ska vara för att göra en kvantitativ 

studie, dock rekommenderas att använda det störta urvalet som möjligt även om det måste 

understrykas att ett allt för stort urval, även om det är möjligt, måste betraktas som oetiskt. Vidare 

betonar Beck och Polit (2006) att om urvalet är för litet riskerar resultatet att inte stödja hypotesen

även om hypotesen är korrekt. För att stärka resultatet skulle en kvalitativ ansats kunnat användas 

till studien, till exempel intervjuer, men detta uppdagades inte förrän resultatet formades och 

därmed ansågs det av tidsmässiga skäl inte rimligt att byta metod. Svårigheter upplevdes med att 

besvara studiens frågeställningar och syfte på grund av det låga deltagandet, men genom det 

resultat som enkäterna visade försökte författarna ändå ge svar på syftet och de frågeställningar 

som utformats. 

Enkätens validitet och reliabilitet har flitigt diskuterats under arbetets gång. Polit och Beck (2008) 

betonar att validitet innebär att ett instrument verkligen mäter det som avsetts . Enkäten har 
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genomgått en validitetsprövning och det har även gjorts en metodprövning i 12 länder (Ainsworth 

et al, 2003). Lam , Lee, Macfarlane & Stewart (2011) gjorde en systematiskt översyn och granskade 

IPAQ´s korta versions validitet. 23 studier ingick och resultatet visade att resultatet av dessa 

studier inte visade den absoluta poängen. Ett fåtal studier visade på en underskattning av IPAQ´s 

poängresultat medan de flesta studier visade en överskattning. Utefter resultatet i denna studie 

ifrågasätter författarna validiteten av IPAQ. Vi upplever att den långa versionen liksom den korta 

visar att poängresultatet inte är korrekt. De fem frågorna som författarna själva formades kan ej 

betraktas som valida, men dock anser författarna att dessa frågor hade en stor betydelse för 

studien.

En annan fråga rörande metoden var om IPAQ är utformad för en aktiv grupp på arbetet eller för 

främst sittande arbete? I studien om validitet och reliabilitet (Ainsworth et al, 2003) går det bara 

att utläsa att enkäten är utformad för friska vuxna i ålder 18-65 år och att det är hälsofrämjande 

fysisk aktivitet som mäts. I denna studie uppfattades dock att de deltagarna hade ett fysiskt aktivt 

och krävande jobb hade det lättare att kommer över den “maxgräns” som gällde för fysisk aktivitet 

enligt IPAQ´s riktlinjer (IPAQ, 2005). Detta innebär då att dessa personer riskerar att 

diskvalificeras från resultatet eftersom arbetet då resulterar till en felkälla istället för att visa på att 

arbetet faktiskt innebär en hög fysisk aktivitet.

För att räkna ut antal MET´s varje deltagare fick under varje kategori användes de riktlinjer (IPAQ,

2005) som finns till hjälp för att tolka resultatet från IPAQ. Dessa riktlinjer var dock väldigt svåra 

att förstå trots att de lästes igenom flera gånger och att ett översättningsprogram användes. I 

riktlinjerna fanns flera olika moment för att räkna ut rätt resultat, dock fanns dessa moment i olika 

avsnitt, vilket gjorde att författarna fick räkna om flera gånger. Vidare fanns det inga regler om hur 

resultatet skulle färdigställas samt vilka tabeller som skulle användas. Detta var både positivt och 

negativt, då författarna fick fria händer i sammanställningen men samtidigt hade varit bra om 

tydligare och enklare regler fanns gällande sammanställningen av resultatet.

Risken med att inte ta med antal dagar en aktivitet utförs är att deltagare som har ett oregelbundet 

aktivitetsmönster och rapporterar mycket låg aktivitet på exempelvis vardagar men en dag med 

väldigt mycket aktivitet är att denna person kan komma att kategoriseras i hög aktivitetsnivå trots 

att personen sex av sju dagar snarare befinner sig i kategorin låg. Risken för att ett stort antal 

personer skulle ha detta aktivitetsmönster bedömdes dock som liten. Författarna ansåg att nyttan 

med att definiera kategorierna på sättet som gjordes väger upp för risken för felberäkningar av 

antal dagar med en viss sorts aktivitet i ett visst antal minuter.
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Det gick även att se i sammanställningen av resultatet att några deltagare hade uppfattat en del 

frågor fel då antalet MET´s var väldigt hög jämfört med de andra deltagarna. Då deltagandet var 

lågt beslutade författarna att inte utesluta dessa utan ta med dessa och dela det felaktiga svaret 

med sju. Detta var för att det stod utan rimligt tvivel att deltagarna hade missuppfattat och 

besvarat aktivitetens tid för hela veckan och inte aktivitetens tid för en dag.

Även frågan om “10 min sammanhängande promenad” har tolkats olika. Utifrån egna erfarenheter 

är sammanhängande promenad/gång på arbetet på sjukhusavdelningar inte så vanligt, dock är det 

vanligt att gå i några minuter, stanna och förbli stående vid till exempel iordningställande av 

läkemedel för att sedan gå igen, stanna och förbli stående och administrera läkemedel, gå igen och 

så vidare i perioder om mer än 1o minuter sammanhängande. En del personer verkar ha tolkat 

promenad/gång på arbetet på detta vis, medan andra verkar strikt ha gått efter frågan och därmed 

inte rapporterat någon sammanhängande gång på arbete alls. Det är svårt att avgöra vad som är 

“rätt” i denna fråga. IPAQ skall ju mäta hälsofrämjande fysisk aktivitet där promenader bör pågå i 

minst 10 minuter för att ha någon effekt (Faskunger, 2013), men tolkas frågan strikt utifrån detta 

missas tyvärr mycket fysisk aktivitet att rapporteras. Författarna anser att gående blandat med 

stående arbete är mer hälsofrämjande än stillasittande.

Responsen från deltagarna var att enkäten uppfattades som väldigt svår att fylla i. De ansåg att det 

var svårt att komma ihåg en vecka tillbaka hur aktiviteten hade varit samt att det var svårt att räkna

ut den sammanlagda tiden hur deras aktivitetsnivå hade varit varje dag under den veckan. 

Aktivitetsnivån kunde även variera, helst i kategorin gällande arbetsrelaterad aktivitet då detta 

berodde på hur många dagar de hade jobbat den veckan. Eftersom vissa deltagare som ingick i 

studien hade egen schemaläggning, så kunde några deltagare varit lediga i flera dagar under den 

vecka som enkäten skulle besvaras på vilket resulterade till låg arbetsrelaterad aktivitetsnivå för 

dessa personer. En viss tendens fanns då att fylla i en ”typisk” vecka och inte den faktiska veckan 

som gått. 

Ett annat sätt för att beräkna den fysiska aktiviteten på arbetet hade kunnat användas, till exempel 

stegräknare vilket i efterhand kanske hade varit ett bättre sätt att genomföra denna studie i 

kombination med en kvalitativ ansats. 
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Resultatdiskussion

Studien visar på att 34,4 % utnyttjar träning på arbetstid minst en gång i veckan, vilket Dishman et 

al (1998) även rapporterade är ett vanligt antal av deltagarna. Dock utnyttjar dessa personer 

förmånen regelbundet, vilket går emot Dishman et al (1998) resultat på den punkten. Deltagarna i 

denna undersökning faller inte heller in under de kategorier som i första hand utnyttjar träning på 

arbetstid (Sattelmair et al, 2008). Resultatet visar på att sjuksköterskor och undersköterskor totalt 

sett i denna undersökning är en högaktiv grupp, ca 8 av 10 hamnade i den högsta aktivitetsnivån 

när både arbete, fritid, transport och hem- och hushållsarbete slogs samman. Vår 

undersökningsgrupp är således betydligt mer fysiskt aktiv jämfört med Sveriges befolkning i stort 

då endast ca 20% av Sveriges befolkning anses vara tillräckligt fysiskt aktiva (SBU, 2007). Den 

höga aktivitetsnivån beror inte på att sjuksköterskorna och undersköterskorna uppvisar en 

uppseendeväckande stor andel som är medel eller högaktiva på arbetet.  Det är på fritiden som 

denna grupp informanter uppvisar en, jämfört med populationen i stort, högre andel medel och 

högaktiva. På arbetet fördelar sig andelen som är lågaktiva, medelaktiva och högaktiva relativt 

jämnt över de tre kategorierna. Det kan ju inte uteslutas att sjuksköterskor och undersköterskor är 

mer medvetna om vikten av fysisk aktivitet än den generella populationen och därmed uppvisar en 

högre aktivitetsnivå, dessutom tränar högutbildade mer än lågutbildade (SBU, 2007). Detta kan 

förklara en viss del den höga andelen högaktiva. Dock är det också vanligt att på frågor om fysisk 

aktivitet överrapporteras då det anses socialt eftersträvansvärt att motionera mycket (Adams, 

Cunningham, Ebbeling, Fulton, Hebert, Matthews, & Moore, 2005). Undersöks låg, mellan, och 

hög aktivitetsgrad närmare ses att många av de personer som hamnar i kategorin hög uppvisar en 

orimligt hög MET, trots justering som nämns i Metoddiskussionen. Att ha flera kategorier med en 

hög aktivitetsnivå har författarna svårt att se som rimligt, någonstans och någon gång bör ju 

rimligtvis deltagarna bli trötta och uppvisa lägre aktivitetsnivåer.

Frågeställningen om hur den fysiska aktiviteten på arbetsplatsen påverkar hur ofta “träning på 

arbetstid” utnyttjas visade sig inte ha något signifikant samband. Dock kunde det skönjas att de 

som hade en medel aktivitetsnivå på arbetet i större grad utnyttjade “träning på arbetstid” än de 

som hade en låg aktivitetsgrad på arbetet. Detta mönster återkom även vid jämförelse av fysisk 

aktivitet på fritiden där de med en hög aktivitetsnivå var de som främst utnyttjade träning på 

arbetstid. Sammanfattningsvis visade resultatet att en medel eller hög aktivitetsnivå på arbetet 

och/eller fritiden ökade chansen att utnyttja träning på arbetstid. Att det oftast redan är fysiskt 

aktiva som deltar i fysisk aktivitet på arbetsplatsen bekräftas också ofta i forskningsstudier på 

området (Edmunds, Harvey & Hurst, 2013). Varför är det då så? Är det så att de personer som 

utnyttjar “träning på arbetstid” är medvetna om fördelarna med fysisk aktivitet och därmed 

uppvisar en högre aktivitetsnivå på arbetet då dessa personer exempelvis tar trappan istället för 
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hissen samt motionerar på fritiden medan de personer som har en låg aktivitetsnivå begränsas av 

försvårade faktorer både på arbete, fritid och till att utnyttja träning på arbetstid? Den kvalitativa 

frågan som lades till i enkäten i denna studie ger svar på de faktorer som försvårar att utnyttja 

träning på arbetstid.

Den faktor som framkom i denna studie som främst försvårade till att inte utnyttja träning på 

arbetstid var den höga arbetsbördan vilket även Edmunds et al (2011) rapporterade. Detta kan bero

på att den ena avdelningen är en akutsjukvårdsavdelning men även den personalbrist som råder 

inom Sveriges landsting ( Bergström-Levander & Hörnsten, 2002). Forskning har visat på att den 

personalbrist som finns idag kommer att öka inom tio till tjugo år då ett stort generationsskifte 

sker och många går i pension. Befolkningen idag blir äldre och äldre och därmed också sjukare 

vilket kommer öka behovet av vård. Arbetsbördan för sjuksköterskor och undersköterskor ser 

således inte ut att minska (Bergström-Levander & Hörnsten, 2002). Det ses som en rimlig ekvation

att personalbrist och ökad arbetsbörda borde ge en ökad fysisk aktivitetsnivå på arbetet då färre 

ska göra mer. Dock visade resultatet av enkätundersökningen att 31,30% av deltagarna hade en låg 

aktivitetsgrad samt 34,40 % av deltagarna en medel aktivitetsgrad på arbetet. Sambandet mellan 

att deltagarna beskrev en hög arbetsbörda som en försvårande faktor men att de hade en låg samt 

medel aktivitetsgrad på arbetet anses därmed vara något motsägelsefullt. Dock utgörs också många

arbetsuppgifter av administrativa uppgifter vilka inte generar någon fysisk aktivitet, det kan därför 

vara så att hög arbetsbörda inte avspeglar sig i en hög aktivitetsnivå.

Fler försvårade faktorer som uppgavs i studien var en hög sjukfrånvaro, brist på tid samt att 

träningen måste ske på en träningslokal som landstinget ägde. De underlättande faktorerna var att 

hjälpa varandra, få patienter på avdelningen och att tiden fanns. Dessa faktorer beskrevs oavsett 

om man hade en hög och låg arbetsbörda. En hög arbetsbörda leder ofta till brist på tid och en ökad

sjukfrånvaro och en låg arbetsbörda leder till mer tid till att utnyttja träningen. En låg arbetsbörda 

kan bero på färre patienter och genom att personalen kan hjälpa varandra. Vidare kunde det inte 

ses ett samband mellan hög arbetsbörda och faktorn att träningen måste ske på en anvisad lokal. 

Orsaken kan vara att personalen har olika intressen för fysisk aktivitet och därmed kan intresset för

att till exempel styrketräna i anvisad lokal som fysisk aktivitet vara lågt. Intressant att notera är att 

de flesta underlättande och försvårande faktorer är de faktorer som framkommit i flertalet 

forskningsstudier (Edmunds et al, 2011, Blair et al, 2010 och Sattelmair et al, 2008). Deltagarna i 

denna undersökning skiljer sig därmed inte mot vad som tidigare rapporterats.

Vidare i resultatet sågs inget starkt samband mellan den fysiska aktivitetsnivån på arbetet och den 

fysiska aktivitetsnivån på fritiden. Detta resultat fanns vara något överraskande då det förväntade 

 
19



resultatet var att om aktivitetsnivån på arbetet var hög skulle aktivitetsnivån på fritiden vara lägre. 

Det förväntade resultatet stämmer också in på Henwood et al (2011) resultat där vårdpersonal 

tyckte att den fysiska aktiviteten på arbetet var tillräcklig. Det måste ses som positivt att 

informanterna i denna studie motionerar nästan lika mycket på fritiden oavsett om de har en hög 

eller låg aktivitetsgrad på arbetet då Henwood et al (2011) även kom fram till att den fysiska 

aktiviteten på arbetet hos vårdpersonal inte är tillräcklig för att få hälsofrämjande effekter.

Träning på arbetstid kan vid en första anblick ses som en enkel metod att öka personalens hälsa, 

och arbetsgivare implementerar ofta denna intervention eller metod just i detta syfte (Brown et al, 

2009). Vid en närmare anblick är det dock inte så självklart att träning på arbetstid är den gyllene 

vägen till bättre hälsa, för vad menas egentligen med begreppet hälsa? Katie Eriksson förklarade 

hälsa genom att bilda ett hälsokors där hon förklarade att en människa som är sjuk kan uppleva sig

frisk medan en människa som är frisk kan uppleva sig sjuk (Eriksson, 1989). Flera olika 

definitioner på hälsa finns (Brülde & Tengland, 2003) och frågan är då vad som egentligen menas 

med att öka personalens hälsa; menas mindre sjukdom så att antalet sjukdagar minskas, menas 

ökat välbefinnande, minskad vikt, ökad kondition? Utan att först definiera begreppet hälsa är det 

svårt att säga om träning på arbetstid ger bättre hälsa och om träning på arbetstid är en vettig 

förmån. Som sagts i bakgrunden i denna uppsats är det inte heller självklart att träning på arbetstid

ger de förväntade hälsoeffekterna (Andersen et al, 2009, och Brown et al, 2009), även om det också

finns studier där träning på arbetstid har resulterat till minskat antal sjukdagar och ökad 

produktivitet som effekt (Hasson & von Thiele-Schwarz, 2011). Värt att notera i sammanhanget är 

också att både äldre studier från 1998 (Dishman et al, 1998) till mer nutida studier (Andersen et al, 

2009, och Brown et al, 2009) menar att det inte finns säkra bevis för att träning på arbetstid är 

effektivt, oavsett vad som utvärderats. Gemensamt för dessa studier är också att författarna där 

menar att mer och bättre forskning behövs på området, dock verkar det ju inte hänt så mycket då 

studier med ett tidsspann på 10 år efterfrågar samma sak. 

Det som kom fram i denna studie var att majoriteten inte nyttjade denna förmån över huvud taget. 

För att träning på arbetstid skall införlivas i en arbetsplats hälsoarbete bör därmed strategier för 

att underlätta träning på arbetstid implementeras. Dessutom bör det vara klarlagt vad det är som 

önskas uppnås för att en utvärdering skall kunna ske. Det kan därmed vara värt för framtida 

forskning att kolla mer specifikt på de olika arbetsplatserna för att kunna bedöma värdet av träning

på arbetstid.
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Bilaga 1

Frågeformulär om aktivitetsvanor

 

För att beskriva graden av ansträngning för den fysiska aktiviteten används 
två termer:

·         Mycket ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs 
mycket arbetsamma och får dig att andas mycket kraftigare än normalt

·         Något ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs 
något arbetsamma och får dig att andas något kraftigare än normalt.

 
 
 
 
Del 1:  ARBETSRELATERAD FYSISK AKTIVITET
Denna första del handlar om ditt arbete. Detta inbegriper avlönat arbete, ideellt 
arbete eller studier. Det inbegriper ej obetalda vardagssysslor såsom hushållsarbete, 
trädgårdsarbete eller liknande. Frågor om detta kommer i Del 3.
 
1a    Har du för närvarande ett arbete eller bedriver studier?

      Ja

      Nej   (Gå vidare till  Del 2: Transporter)
 
Följande frågor handlar om all fysisk aktivitet som du utfört de 7 senaste dagarna 
som en del av ditt arbete eller dina studier. Det inbegriper ej transport till och från 
arbetsplatsen eller skolan.
 
1b    Under hur många av de senaste 7 dagarna har du utfört mycket 
ansträngande fysisk aktivitet såsom tunga lyft, tyngre trädgårdsarbete, tyngre 
byggarbete, gått i trappor som en del av ditt arbete? Svara endast för de fysiska 
aktiviteter som pågick i minst 10 minuter i sträck.
        
        ________ dagar

      
       Inga dagar  (Gå till fråga 1d.)
 
1c    Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på mycket 
ansträngande fysisk aktivitet som en del av ditt arbete?
        
        ____ timmar ___ minuter
 
1d    Under hur många av de senaste 7 dagarna har du utfört något 
ansträngande fysisk aktivitet såsom att bära lättare paket som en del av ditt arbete? 
Svara endast för de fysiska aktiviteter som pågick i minst 10 minuter i sträck.Vanlig 
gång räknas ej till denna fråga.
        



        ________ dagar
        

         Inga dagar   (Gå till fråga 1f.)
 
1e    Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på något 
ansträngande fysisk aktivitet som en del av ditt arbete?
        
        ____ timmar _____ minuter
 
 
 
1f Under hur många av de senaste 7 dagarna har du gått eller promenerat minst 10 
minuter i sträck som en del av ditt arbete? Inkludera ej gång i samband med 
transport till och från arbetet.

 
________ dagar

        

         Inga dagar   (Gå till Del 2: Transport)
 
1g    Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på att gå eller 
promenera som en del av ditt arbete?
        
        ____ timmar _____ minuter
 
 
 
 
Del 2: Fysisk aktivitet vid transporter
Dessa frågor handlar om hur du transporterar dig från en plats till en annan, 
exempelvis till arbete, skolan, affärer, bio eller annat.
 
2a    Under hur många av de senaste 7 dagarna reste du med motorfordon 
såsom bil, buss, tåg eller spårvagn?
        
        ________ dagar
        
        Inga dagar   (Gå till fråga 2c)
 
2b    Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på resor med bil, 
buss, tåg eller spårvagn?
        
        ____ timmar ___ minuter
 
 
 
Följande frågor handlar enbart om transporter du gjort till fots eller med cykel för 
att ta dig till arbete, skola, affärer, bio eller annat.

2c    Under hur många av de senaste 7 dagarna cyklade du minst 10 minuter i 
sträck för att transportera dig från en plats till en annan?



        
        ________ dagar
        
        Inga dagar   (Gå till fråga 2f)
 
2d    Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på transporter med 
cykel?
        
        ____ timmar ___ minuter
 
2e.   Under hur många av de senaste 7 dagarna transporterade du dig till fots 
minst 10 minuter i sträck?
        
        ________ dagar
        
        Inga dagar   (Gå till Del 3: Hem och familjearbete)
 
 
2f     Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på transporter till 
fots?
        
        ____ timmar ___ minuter
 
 
 
del 3. hem och familjearbete
Denna del handlar om fysisk aktivitet som du utfört de senaste 7 dagarna i eller i 
anslutning till ditt hem såsom hushållsarbete, trädgårdsarbete eller ta hand om 
familjen.
 
3a    Under hur många av de senaste 7 dagarna har du utfört mycket 
ansträngande fysisk aktivitet såsom tunga lyft, tyngre trädgårdsarbete, vedhuggning 
eller snöskottning i trädgården eller på gården? Svara endast för de fysiska 
aktiviteter som pågick i minst 10 minuter i sträck.
         
        ________ Dagar
        
        Inga dagar   (Gå till frågor 3c)
 
3b    Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på mycket 
ansträngande fysisk aktivitet i trädgården eller på gården?
        
        ____ timmar ___ minuter
 
3c    Under hur många av de senaste 7 dagarna har du utfört något 
ansträngande fysisk aktivitet såsom räfsa löv, bära lättare föremål eller tvätta fönster
i trädgården eller på gården? Svara endast för de fysiska aktiviteter som pågick i 
minst 10 minuter i sträck.
        
        ________ Dagar
        



        Inga dagar   (Gå till fråga 3e)
 
3d    Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på något 
ansträngande fysisk aktivitet i trädgården eller på gården?
        
        ____ timmar ___ minuter
 
3e    Under hur många av de senaste 7 dagarna har du utfört något 
ansträngande fysisk aktivitet såsom bära lättare föremål, tvätta fönster eller skura 
golv i ditt hem.
        
        ________ Dagar
        
        Inga dagar   (Gå till Del 4: Fysisk aktivitet under fritid)
 
3f     Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på något 
ansträngande fysisk aktivitet i ditt hem
        
        ____ timmar ___ minuter
 
 

 
del 4. fysisk aktivitet under fritid
Denna del handlar om all fysisk aktivitet som du utfört de senaste 7 dagarna på din 
fritid. Det inbegriper all aktivitet i samband med rekreation, motion eller sport. Kom
ihåg att ej inkludera aktiviteter som du redan svarat på.
 
4a    Under hur många av de senaste 7 dagarna har du gått eller promenerat 
på din fritid? Svara endast för de promenader som varade i minst 10 minuter i 
sträck. Räkna ej med de promenader som du redan svarat på i tidigare frågor.
        
        ________ Dagar
        
        Inga dagar   (Gå till fråga 4c)
 
4b    Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på att gå eller 
promenera under din fritid?
        
        ____ timmar ___ minuter
 
4c    Under hur många av de senaste 7 dagarna har du utfört mycket 
ansträngande fysisk aktivitet såsom aerobics, löpning, simning och cykling i högre 
tempo på din fritid? Svara endast för de fysiska aktiviteter som pågick i minst 10 
minuter i sträck.
        
        ________ Dagar
        
        Inga dagar   (Gå till fråga 4e)
 



4d    Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på mycket 
ansträngande fysisk aktivitet  på din fritid?
        
        ____ timmar ___ minuter
 
4e    Under hur många av de senaste 7 dagarna har du utfört något 
ansträngande fysisk aktivitet såsom cykling och simning eller andra 
motionsaktiviteter måttligt tempo på din fritid? Svara endast för de fysiska 
aktiviteter som pågick i minst 10 minuter i sträck.
        
        ________ Dagar
        
        Inga dagar   (Gå till Del 5: Tid spenderat sittande)
 
4f     Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på något 
ansträngande fysisk aktivitet  på din fritid?
        
        ____ timmar ___ minuter

 
del 5: Tid spenderat sittande
Denna sista del handlar om den tid som du spenderat sittande i samband med arbete 
eller studier, i hemmet och på din fritid. Exempelvis tid vid skrivbordet, hemma hos 
vänner eller i TV-soffan. Inkludera ej den tid du suttit i motorfordon och som du 
redan svarat på tidigare.
 
5a    Hur mycket tid i genomsnitt spenderade du sittande under en vardag 
baserat på de 7 senaste dagarna?
        
        ____ timmar ___ minuter
 
5b    Hur mycket tid i genomsnitt spenderade du sittande under en helgdag 
baserat på de 7 senaste dagarna?
        
        ____ timmar ___ minuter
 
 



Bilaga 2

Hej 

Vi är två sjuksköterskor som går magisterutbildningen till Företagssköterska. Vi läser
distansutbildningen i Umeå, en av oss bor i Örnsköldsvik och den andra i Göteborg. Vi är inne på
vår sista termin och ska nu göra vår D-uppsats. Vi är intresserad av fysisk aktivitet på arbetet och

skulle nu vilja att Ni på denna avdelning besvarade denna enkät. Vårt syfte med denna
undersökning är att se om det finns faktorer som påverkar till att man som sjukvårdspersonal

utnyttjar eller inte utnyttjar träning på arbetstid.

Denna enkät IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) är ett självskattningsformulär
där du besvarar ett antal frågor om tid och dagar som du ägnar dig åt fysiska aktivitet på arbetet,

transporter, hem och familjearbete, under fritiden samt hur mycket tid som du spenderades
stillasittande. Tre frågor har även lagts till i denna enkät för att besvara vårt syfte med studien.

Enkäten vill vi att ni besvarar under v. 16. Enkäterna kommer att delas ut på Måndag och samlas in
på nästa Måndag v. 17.

Det skulle vara väldigt snällt om så många av er kunde besvara denna enkät, med Er hjälp kan
denna studie bidra till en kartläggning om vilka som utnyttjar och inte utnyttjar träning på

arbetstid och vilka faktorer det är som bidrar till det. Därmed kan man främja insatser för den
grupp som inte utnyttjar detta utifrån det svar ni uppger. Faktorerna kan även ge en inblick i vad

som bör förbättras för att fler ska utnyttja denna förmån.

För kontakt: johfr  87@  gmail  .  com, idalun  @  gmail  .  com 

Tack på förhand!
 /Ida och Johanna
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Bilaga 3

Försvårande Kategori Faktor

Akuta händelser
Händelser Händelser

Sjuk personal l/t mer patienter
för oss andra l/t mindre 
möjlighet att träna Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro

Tid

ork
Tid tid Arbetsbördan
Ork ork träning efter arbetstid

Träningslokal
Hög arbetsbelastning Arbetsbördan Personalbrist
Är arbetsdagen slut och det är 
dags att gå hem, då man hellre 
vill hem och träna och träna på
sin fritid

Träning efter arbetstid, vill 
hem Dagskift

Hur stor arbetsbördan är 
försvårar eller underlättar 
möjligheten Arbetsbördan gruppaktivitet

funkar ej i praktiken

kvällskift
När arbetstempot är högt och 
akuta händelser inträffar, 
träning hinns ej med då Händelser nattskift
Tidsbrist tid
Hög arbetsbelastning Arbetsbördan
Om man har en infektion Sjukfrånvaro
Trångt utrymme (vill träna 
ifred) Träningslokal
Arbetsbelastning Arbetsbördan
Finns inte alltid personal som 
gör att man får tid till att träna Personalbrist
Rum där löpbandet är 
upptaget Träningslokal

Dagtid är det svårt
Dagskift



Arbetsbelastningen på 
arbetsplatsen är det som styr 
möjligheten till träning på 
arbetstid Arbetsbördan
 - 

endast en förmån när verksamheten tillåter, endast får använda gymmet på 
sjukhuset, inte får tillgodoräkna gruppaktivteter utanför sjukhuset, friskvårdsvänliga
transporter till och från arbetet inte räknas.

Arbetsbö
rdan, 
Tränings
lokal, 
träning 
utanför 
arbetet. 
Friskvår
dsvänlig
a 
transpor
ter

hög arbetsbelastning Arbetsbördan
tid och tillgång Tid, tillgång
 - 
 - 
om verksamheten inte tillåter Arbetsbördan
 -
tidsbrist och personalbrist Tid, Sjukfrånvaro
 - 
 -

gå i grupp, eller sjukhusets gym, är ett mycket ansträngande arbete

Måste gå 
i grupp, 
träningsl
okal, 
arbetsbö
rdan

 -
funkar ej i praktiken Funkar ej i praktiken
belastningen Arbetsbördan
tiden begränsar Tid
möjligheten finns inte alltid Arbetsbördan
 -
hög arbetsbelastning, lite 
personaltäthet Arbetsbördan, Sjukfrånvaro
 -
dom som jobbar natt har svårt 
att utnyttja, funkar inte ibland 
mellan överlappningen, dom 
som jobbar eftermiddag kan ej 
utnyttja heller Kvällskift och nattskift



Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3

Underlättande Kategorier Faktorer

Kan träna på flextid 
innan/efter schemalagd tid

Flextid Flextid
Vi hjälper varandra att komma 
ifrån och träna Hjälper varandra Hjälper varandra
Ofta inga pat efter 14.00 l/t kan
träna mycket Inga patienter Inga patienter

Struktur på avd/arbetsplatsen 
som underlättar avsatt tid för 
träning

struktur på avdelningen struktur på avdelningen
Tid tid tid
Ork ork ork
Pat avslutas och går hem Inga patienter

När möjligheten finns att 
träna, t.ex när pat går hem för 
dagen Inga patienter
Hur stor arbetsbördan är 
försvårar eller underlättar 
möjligheten Arbetsbördan Arbetsbördan
Arb.kamraters inställn. till att 
hjälpa varandra för att ge 
möjlighet till träning Hjälper varandra
Fasta tider när pat är här för 
beh. fasta tider för pat behandling fasta tider för pat behandling
Man kan träna när pat. gått 
hem. Inga patienter
Tid Tid
Arbetsbelastning (lätt) Arbetsbördan
Motivation Hjälper varandra

Arbetsbelastning Arbetsbördan



Underlättar när man jobbar 
kväll och pat. gått hem

Kvällsskift Kvällsskift
Att det uppmuntras Hjälper varandra
Att det finns tid tid

Arbetsbelastningen på 
arbetsplatsen är det som styr 
möjligheten till träning på 
arbetstid Arbetsbördan
 - 

låg arbetsbelastning Arbetsbördan
tid tid
 - 
 - 
 om verksamheten tillåter Arbetsbördan
 -
 -
 - 
 -
trappor Träningslokal Träningslokal
 -
att möjligheten finns, hjälpa 
varandra Hjälper varandra
 -
 -
att möjlighetens finns Möjligheterna Möjligheterna
 -
schemalägga tiden 1 dag/v Schemalägga tiden Schemalägga tiden
 -
tidigare överlappning Schemalägga tiden
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	För att beskriva graden av ansträngning för den fysiska aktiviteten används två termer:


