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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Regelbunden fysisk aktivitet leder till positiva hälsoeffekter och är därmed viktig 

som primär- och sekundärprevention för flera olika sjukdomar och för tidig död. 

Primärprevention ges dock begränsat utrymme inom sjukvården och därmed kan ett 

samarbete med andra hälsofrämjande aktörer i samhället vara motiverat.  

Syfte: Att undersöka om deltagare skattar högre upplevd livskvalitet och fysisk 

aktivitetsnivå efter Friskis&Svettis (F&S) tio veckor långa ”Börja träna”-kurs samt undersöka 

om det fanns en korrelation mellan livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå. 

Metod: 95 deltagare (81 kvinnor, 14 män) med en medelålder på 50 år fyllde i två enkäter, 

en före och en efter interventionen. En inomgruppsjämförelse samt en korrelationsanalys 

gällande livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå gjordes.  

Resultat: Medianen för livskvalitet var 7 före interventionen och 8 efter vilket var en 

signifikant ökning (p=0,022). Även för fysisk aktivitet var ökningen signifikant med en 

median på 3 före interventionen och 4 efter (p<0,001). I studien sågs ett mycket svagt 

samband mellan livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå före interventionen (r=-0,172, 

p=0,122). 

Konklusion: Efter deltagande i F&S ”Börja träna”-kurs skattade deltagarna högre livskvalitet 

och fysisk aktivitetsnivå. På grund av ett stort bortfall och flera metodologiska felkällor bör 

resultatet användas med försiktighet och vidare studier är därmed nödvändiga. 

 

Nyckelord: aerobic exercise, group training, physical acitvity, primary prevention, quality of 

life, resistance exercise 



 

Abstract 

 

Background: Regular physical activity have positive effects on health and is important as 

primary and secondary prevention for several diseases and early death. However, primary 

prevention in health care is limited and therefore a collaboration with other health 

promoting organizations in a community may be motivated.  

Purpose: To analyze if Friskis&Svettis’ (F&S) ten week long ”Börja träna” course could 

increase quality of life and level of physical activity and to analyze if a correlation between 

quality of life and physical activity existed. 

Method: 95 participants (81 women, 14 men) with an average age of 50 years answered 

two questionnaires, one before and one after the intervention. A within-group analysis and 

an analysis of correlation between quality of life and physical activity was executed.  

Results: The median for quality of life was 7 before and 8 after the intervention which was 

a significant increase (p=0,022). The increase was also significant for physical activity with a 

median of 3 before and 4 after the intervention (p<0,001). A weak correlation between 

quality of life and physical activity was found before the intervention (r=-0,172, p=0,122). 

Conclusion: Participants in F&S ”Börja träna” course scored higher quality of life and 

physical activity after the intervention. Due to a large number of dropouts and several 

methodological issues with the study the results should be used with caution and therefore 

further studies are needed.  

 

Keywords: aerobic exercise, group training, physical acitvity, primary prevention, quality of 

life, resistance exercise 

  



 

Innehållsförteckning 

 

1. Bakgrund .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Fysisk aktivitet ............................................................................................................................. 1 

1.2 Fysisk träning ............................................................................................................................... 2 

1.3 Livskvalitet ................................................................................................................................... 3 

1.4 Sjukvården idag ........................................................................................................................... 5 

1.5 Problemformulering .................................................................................................................... 5 

1.6 Syfte och frågeställningar ............................................................................................................ 6 

2. Metod ............................................................................................................................................... 7 

2.1 Design .......................................................................................................................................... 7 

2.2 Urval ............................................................................................................................................ 7 

2.3 Intervention ................................................................................................................................. 8 

2.4 Datainsamlingsmetod.................................................................................................................. 8 

2.5 Genomförande ............................................................................................................................ 9 

2.6 Databearbetning ......................................................................................................................... 9 

2.7 Kostnadskalkyl ........................................................................................................................... 10 

2.8 Etiska överväganden ................................................................................................................. 10 

3. Resultat .......................................................................................................................................... 10 

3.1 Skillnad på livskvalitet hos deltagare innan jämfört med efter intervention ........................... 10 

3.2 Skillnad på fysisk aktivitetsnivå hos deltagare innan jämfört med efter intervention ............. 11 

3.3 Korrelation mellan livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå............................................................ 12 

4. Diskussion och konklusion ............................................................................................................. 12 

4.1 Resultatsammanfattning ........................................................................................................... 12 

4.2 Resultatdiskussion ..................................................................................................................... 12 

4.3 Metoddiskussion ....................................................................................................................... 15 

4.4 Etik ............................................................................................................................................. 17 

4.5 Klinisk nytta och framtida studier ............................................................................................. 17 

4.6 Konklusion ................................................................................................................................. 17 

5. Referenser ...................................................................................................................................... 18 

6. Bilaga 1 ........................................................................................................................................... 22 

7. Bilaga 2 ........................................................................................................................................... 23 

8. Bilaga 3 ........................................................................................................................................... 25 



1 
 

1. Bakgrund 

1.1 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras som alla rörelser som utförs av skelettmuskulaturen och som leder till 

ökad energiförbrukning (1). Det är ett övergripande begrepp som inkluderar vardagliga 

aktiviteter som hushållsarbete och förflyttning, så väl som fysisk träning (1,2). En hög fysisk 

aktivitetsnivå utgör grunden för en god fysisk kondition (3). Regelbunden fysisk aktivitet leder till 

ett flertal hälsoeffekter som bland annat minskade nivåer av blodfetter och 

inflammationsmarkörer, minskat blodtryck, minskad stress, ökad insulinkänslighet, ökad 

hjärtfunktion och ökad bentäthet (3). Dessa faktorer bidrar till att fysisk aktivitet spelar en stor 

roll som primär- och sekundärprevention för flera olika sjukdomar som till exempel hjärt- och 

kärlsjukdomar, cancer, diabetes, övervikt och depression, samt minskar risken för tidig död (4). 

Riskerna för att drabbas av livsstilsrelaterad sjukdom börjar redan i barndomen och ökar med 

stigande ålder, tillräcklig fysisk aktivitet är därmed viktig för individer i alla åldrar (3). 

 

Enligt en artikel av Denison (5) kan fysisk aktivitet i forskning mätas med både objektiva och 

subjektiva mått. Objektiva mått är till exempel accelerometer och pedometer. En accelerometer 

mäter rörelse i ett till tre plan beroende på modell. Att använda en accelerometer är enkelt och 

ställer inte stora krav på deltagaren. Accelerometern kan dock underskatta både aktivitet, 

eftersom den inte fångar alla rörelser, och inaktivitet, då det kan vara svårt att skilja mellan 

inaktivitet och saknade registreringar. En pedometer mäter antal steg den tid den används. 

Precis som accelerometern ger den ett objektivt mått och är enkel för deltagaren att använda. 

Det är dock en nackdel att den endast registrerar antal steg och inte stegens intensitet eller 

kroppens övriga rörelser. Subjektiva mått att mäta fysisk aktivitet är till exempel att deltagaren 

fyller i en aktivitetsdagbok eller svarar på ett frågeformulär. Fördelar med en dagbok är att 

deltagaren antecknar den fysiska aktiviteten kort efter att den har utförts. Många aspekter av 

den fysiska aktiviteten kan fångas, till exempel intensitet, duration och typ av aktivitet. Förutsatt 

att aktivitetsdagboken endast används under en kortare period ställer den inte alltför höga krav 

på deltagaren. Frågeformulär är kostnadseffektiva och enkla för både forskare och deltagare att 

använda. Precis som aktivitetsdagboken kan formuläret fånga olika aspekter av den fysiska 

aktiviteten. Det kan dock vara svårt för deltagaren och ge missvisande information om denne 

ombeds att fylla i formuläret med information från en längre tid tillbaka.  

 

World Health Organization (WHO) (6) har år 2010 sammanställt rekommendationer för fysisk 

aktivitet hos befolkningen. För friska personer mellan 18 och 64 år rekommenderas minst 150 
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min aerob fysisk aktivitet på måttlig intensitet per vecka, alternativt minst 75 min aerob fysisk 

aktivitet på hög intensitet, eller en kombination av dessa. Den aeroba fysiska aktiviteten bör 

utföras i pass om minst 10 min åt gången. För ytterligare hälsoeffekter rekommenderas en 

ökning upp till 300 min aerob aktivitet på måttlig intensitet eller 150 min på hög intensitet per 

vecka. Utöver detta rekommenderas muskelstärkande aktiviteter för kroppens stora 

muskelgrupper minst 2 gånger per vecka.  

 

1.1.1 Fysisk inaktivitet och stillasittande 

Som fysiskt inaktiva räknas de individer som inte når upp till WHO:s rekommendationer (4). 

Precis som fysisk aktivitet har en viktig preventiv roll för ohälsa så innebär fysisk inaktivitet och 

stillasittande riskfaktorer för flera folksjukdomar, varav många är livsstilsrelaterade (4). Den 

fysiska inaktiviteten är ett problem i stora delar av världen och ökar allt mer även i mindre 

utvecklade länder (7). Det är den fjärde största orsaken till för tidig död och i de utvecklade 

länderna har stillasittandet uppnått nivåer för att räknas som en epidemi (4,6). Forskningen har 

på senare tid fokuserat mycket på stillasittande beteende där man bland annat kommit fram till 

att regelbunden fysisk aktivitet på måttlig intensitet 60-75 minuter per dag kan kompensera för 

den ökade mortalitet en i övrigt stillasittande livsstil orsakar (8). Detta ger ytterligare stöd för 

vikten av ökad fysisk aktivitet i ett samhälle som tenderar att bli mer och mer stillasittande (8). 

 

1.2 Fysisk träning  

Fysisk aktivitet som är planerad, strukturerad och utförs regelbundet med syfte att öka eller 

bibehålla fysisk kondition benämns fysisk träning (1,2). Detta kan till exempel vara gymträning, 

gruppträningspass, idrottsrelaterad träning eller löpning. För att ange en viss volym träning 

används variablerna intensitet (grad av ansträngning), frekvens (antal gånger per vecka) och 

duration (antal minuter per pass) (3). Med fysisk kondition avses aerob och muskulär kapacitet, 

kroppssammansättning, rörlighet och balans (2,3). En god fysisk kondition underlättar för 

individen att möta de krav som ställs i det dagliga livet (1). Det finns indikationer på att ett dos-

responsförhållande förekommer där de individer som har en god fysisk kondition, är de som har 

lägst risk att drabbas av för tidig död (3). Däremot kan de största hälsorelaterade förbättringarna 

erhållas av personer med en låg fysisk kondition som ökar sin fysiska aktivitetsnivå, även då 

ökningen är liten (3).  
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1.2.1 Friskis&Svettis  

Friskis&Svettis (F&S) är en idrottsförening som riktar sig till individer i alla åldrar oavsett tidigare 

erfarenhet av träning (9). Deras träningsutbud är brett och utöver vanlig gymträning erbjuds 

ledarledd träning i grupp såsom spinning, cirkelträning, dans, yoga och skivstångsträning (10). 

Det pass F&S är mest kända för är deras jympa, ett enkelt och funktionellt gruppträningspass 

som innehåller styrka, kondition och rörlighet (11). Det erbjuds på tre nivåer; bas, medel och 

intensiv. F&S anordnar även träningskurser, bland annat ”Börja träna”-kursen, som främst riktar 

sig till ovana och otränade medlemmar (12). Det är en kurs med varierat innehåll som låter 

deltagarna prova på flera olika träningsformer med förhoppningen att de ska hitta något som 

passar dem (12).  

 

F&S grundades i Stockholm 1978 och består idag av 159 ideella idrottsföreningar med över en 

halv miljon medlemmar (11). Merparten av föreningarna ligger i Sverige och Norge men de finns 

även på platser som Bryssel, Paris och London. F&S grundidé var att sammanföra idrottsrörelsen 

och sjukvården (9). Ordet ”Friskis” representerade den del av verksamheten som riktade sig till 

personer som på ett eller annat sätt inte kunde delta i vanlig träning, medan ”Svettis” var för alla 

andra medlemmar (9). Målet var att bidra till ökad hälsa och få människor att gå från ”Friskis” till 

”Svettis” (9). Idag fokuserar de inte lika mycket på ”Friskis” och ”Svettis” som separata begrepp, 

men målet att bidra till ökad hälsa kvarstår (9).  

 

1.2.2 Beteendeförändring för att börja träna 

Att öka den fysiska aktivitetsnivån och börja träna kan vara svårt för träningsovana individer och 

därför krävs ofta flera underlättande faktorer för att åstadkomma en beteendeförändring (13). 

F&S ”Börja träna”-kurs använder sig av två beteendeförändringsstrategier som enligt Avery et al. 

har associerats med ökad fysisk aktivitet (13). Dessa är ”uppföljning” och ”planering av fysisk 

träning” (13). Andra underlättande faktorer som F&S använder sig av och som bidrar till 

beteendeförändring är ledarledd träning och träning i grupp. Ledarledd träning har visat sig vara 

mer effektiv än att träna på egen hand och med träning i grupp finns fördelen med social 

gemenskap (14). Det är dessutom mer kostnadseffektivt att rikta sig till flera individer samtidigt 

(14). 

 

1.3 Livskvalitet 

Livskvalitet beskrivs på flera olika sätt i litteraturen och är ofta ett svårdefinierat uttryck där 

definitionerna för flera olika termer som ”livskvalitet”, ”hälsorelaterad livskvalitet” och ”hälsa” 
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går in i varandra (15). Begreppet livskvalitet har av Warburton et al. (3) definierats som ett 

välbefinnande baserat på fysiska, psykiska, funktionella och andliga faktorer. Den här 

definitionen innebär att begreppet livskvalitet till stor del innefattar även hälsorelaterad 

livskvalitet och det är den definition som kommer att användas i denna studie. Livskvaliteten 

styrs av hur väl individens upplevelse av och förväntningar på sin egen tillvaro överensstämmer 

med varandra (4).  

 

WHO (16) har med hjälp av forskningscentra över hela världen utvecklat instrumenten WHOQOL-

100 och den förkortade versionen WHOQOL-BREF i syfte att mäta livskvalitet. Instrumenten är 

noggrant validitets- och reliabilitetstestade på alla medverkande forskningscentra vilket gör att 

det kan användas både i specifika kulturella kontexter och samtidigt jämföras med data från 

andra länder. Instrumentet täcker in många områden som kan påverka livskvaliteten såsom 

fysisk och psykisk hälsa, nivå av oberoende, sociala relationer, miljö samt religion och andlighet. 

Numeric Rating Scale (NRS) är en numerisk skala från 0-10 som huvudsakligen används för att 

skatta smärta (17). Siffrorna 0 och 10 utgör ytterligheter på skalan och beskrivs verbalt, vanligtvis 

”ingen smärta alls” respektive ”värsta tänkbara smärta” (17). I en studie av Surti et al. (18) har 

NRS använts för att skatta upplevd hälsa hos patienter med Chrons sjukdom eller ulcerös kolit. 

Skattningarna på NRS-skalan har sedan jämförts med standardformulär för hälsorelaterad 

livskvalitet. I studien ses att NRS kan fungera som en snabb metod för att få en överblick på 

patientens upplevda hälsorelaterade livskvalitet.  

 

1.3.1 Livskvalitet och fysisk aktivitet 

Med fysisk aktivitet och träning kan man som redan nämnts uppnå ett flertal goda hälsoeffekter 

som i sin tur har en positiv påverkan på uppfattningen av livskvalitet (19). Enligt en systematisk 

litteraturöversikt av Pucci et al. (20) finns det ett samband mellan ökad fysisk aktivitetsnivå och 

högre livskvalitet där det framför allt är fysiska och psykiska faktorer av livskvalitet som kan 

påverkas. Storleken på detta samband varierar mellan olika studier beroende på vilka 

populationer som har undersökts och vilken studiedesign som använts. För äldre personer är 

detta samband särskilt starkt då den ökade balansen och muskelstyrkan som fysisk aktivitet ger 

möjliggör för individen att vara självständig vilket har en betydande roll för upplevelsen av 

livskvalitet (2,20). Det är därför viktigt att uppmuntra alla till ökad fysisk aktivitetsnivå, oavsett 

ålder (2). 
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1.4 Sjukvården idag 

Målet för hälso- och sjukvården i Sverige anges i 2 § i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och 

innebär att vården skall ges på lika villkor för alla och att de som är i störst behov av vård skall 

prioriteras och erbjudas hjälp först (21). Detta gör att primärprevention, som riktar sig till friska 

personer, inte prioriteras inom sjukvården då resurserna är begränsade (22,23). Dessa insatser är 

dock mycket viktiga för att förebygga framtida sjukdom och vårdkostnader (22,23). Enligt en 

systematisk litteraturöversikt av Sallis et al. (24) är det fördelaktigt för sjukvården att ta hjälp av 

och samarbeta med utomstående organisationer i arbetet med att öka den fysiska aktivitetsnivån 

hos befolkningen. 

 

1.4.1 Fysioterapeutens roll 

Fysioterapeuter har bred kunskap inom träning och hälsa i kombination med kunskap i anatomi 

och fysiologi, sjukdomslära samt på senare tid även beteendemedicin (25). Detta gör dem till en 

lämplig yrkeskategori för att motivera till ökad fysisk aktivitet anpassat till individen (26). Enligt 

Verhagen och Engbers (26) är fysioterapeutens uppgift att främja välmående genom att bidra till  

ökad fysisk aktivitet, förhindra ohälsa och funktionsnedsättning samt erbjuda behandling och 

rehabilitering. Fysioterapeuter arbetar alltså med primär-, sekundär- och tertiärprevention men i 

praktiken blir fysioterapeuter ofta tvungna att främst fokusera på att behandla och rehabilitera 

(26). På grund av den ökning av fysisk inaktivitet som sker i samhället blir det dock allt viktigare 

att utrymme också ges för fysioterapeuter att främja fysisk aktivitet och förhindra ohälsa (26). Ett 

konkret sätt för fysioterapeuter att göra detta är att med hjälp av beteendeförändringsstrategier 

få inaktiva individer att bli mer aktiva och hitta former för fysisk träning som motiverar dem och 

får dem att vilja fortsätta med en mer aktiv livsstil (13). F&S arbetar med att inspirera till ökad 

fysisk träning med hjälp av sitt breda träningsutbud och en atmosfär där alla ska känna sig 

välkomna. De delar alltså det mål som fysioterapeuter har, att öka den fysiska aktivitetsnivån, 

och därmed är det möjligt att ett samarbete med F&S kan vara en del av fysioterapeuternas 

arbete med primärprevention. En effektiviserad primärprevention skulle kunna vara ett sätt att 

både minska risken för sjukdom och öka livskvaliteten hos befolkningen. 

 

1.5 Problemformulering 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2 c § (21) har hälso- och sjukvården i uppdrag att förebygga 

ohälsa. Detta innebär att de har ett ansvar även för primärprevention, men då resurserna inte 

alltid räcker till och de samtidigt är skyldiga att prioritera de som är i störst behov av vård får 

primärpreventionen begränsat utrymme inom sjukvården (22). Det är dock viktigt att fokusera på 
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ökad fysisk aktivitet hos befolkningen eftersom det minskar risken för många av samhällets mest 

förekommande sjukdomar (3,4,24). Friska individer med en låg aktivitetsnivå löper alltså stor risk 

att i framtiden drabbas av sjukdom, detta kan förhindras med hjälp av fysisk aktivitet samtidigt 

som deras nuvarande fysiska och psykiska hälsa kan förbättras (3). Även om ansvaret ligger hos 

sjukvården skulle ett samarbete med andra hälsofrämjande aktörer i samhället vara ett sätt att 

bidra till ökad hälsa genom en mer aktiv befolkning (22). När F&S grundades i slutet av 70-talet 

var idén att de skulle bli en länk mellan sjukvård och friskvård och idag är denna tanke kanske 

mer aktuell än någonsin. Enligt Sallis et al. (24) finns det evidens för att samarbete mellan 

sjukvård och övriga hälsofrämjande aktörer i samhället är gynnsamt när det gäller att öka den 

fysiska aktivitetsnivån hos befolkningen. F&S ”Börja träna”-kurs skulle kunna vara ett exempel på 

den här typen av samarbete om rekrytering till ”Börja träna”-kursen även förekom inom hälso- 

och sjukvården och inte bara bland befintliga F&S-medlemmar.  

 

Fysioterapeuter ska så långt som möjligt arbeta evidensbaserat, därför finns det skäl att 

undersöka om deltagare skattar högre livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå efter ”Börja träna”-

kursen (27). Om detta är fallet kan det indikera att ”Börja träna”-kursen kan vara av värde för 

fysioterapeuter att hänvisa lämpliga patienter till. Det är även av intresse att utforska om det 

finns ett samband mellan livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå. Visar det sig att det finns en 

korrelation mellan dessa faktorer går det med hjälp av information om den ena variabeln att 

predicera värdet på den andra.  

 

1.6 Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka om deltagare skattade högre 

livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå efter F&S tio veckor långa ”Börja träna”-kurs. Ett sekundärt 

syfte var att undersöka om det fanns en korrelation mellan självskattad fysisk aktivitetsnivå och 

upplevd livskvalitet bland deltagarna i ”Börja träna”-kurserna, mätt innan kursstart.  

 

1.6.1 Frågeställningar 

1. Vilken skillnad kan ses på upplevelse av livskvalitet hos deltagare innan jämfört med efter 

F&S ”Börja träna”-kurs, mätt på en elvagradig ordinalskala? 

2. Vilken skillnad kan ses på skattad fysisk aktivitetsnivå hos deltagare innan jämfört med efter 

F&S ”Börja träna”-kurs, mätt på en femgradig ordinalskala?  

3. På vilket sätt korrelerar livskvalitet, skattat på en elvagradig ordinalskala, med fysisk 

aktivitetsnivå, skattad på en femgradig ordinalskala, mätt före F&S ”Börja träna”-kurs? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Designen som användes för att svara på de första två frågeställningarna och därmed uppfylla 

huvudsyftet var ”Single-group Pretest-Posttest” (28). I studien fanns endast en grupp och därmed 

gjordes en inomgruppsjämförelse mellan de två testtillfällena, innan respektive efter 

interventionen. Designen tillhörde gruppen kvasi-experimentella studier då deltagarna inte 

randomiserades i olika grupper (28). För att svara på tredje frågeställningen och uppfylla studiens 

sekundära syfte användes korrelationsanalys som studiedesign (29). Graden av samband 

studerades mellan två variabler mätta vid samma tillfälle. Om en stark korrelation påvisas och 

det finns information om värdet för den ena variabeln så kan ett ungefärligt värde på den andra 

variabeln förutses.  

 

2.2 Urval 

I studien användes ett bekvämlighetsurval. F&S informerade om ”Börja träna”-kurserna på sina 

träningsanläggningar i Uppsala och deltagarna fick själva anmäla sig. Inklusionskriterier för 

studien var medlemsskap på F&S i Uppsala med innehav av ett giltigt träningskort, minst 12 års 

ålder samt inlämning av  båda enkäterna (bilaga 2,3). Totalt deltog 209 personer i kurserna 

mellan 2014 och våren 2016. Av dem lämnade 80 personer in endast en av enkäterna, 

medelåldern för denna grupp var 43 år och 77,5% var kvinnor respektive 22,5% män. Antal 

personer som lämnade in båda enkäterna var 101 vilket gav en svarsfrekvens på 48%. 

Exklusionskriterier för studien var deltagande i sex eller färre av de gemensamma träningspassen 

eller att information om detta saknades. Ur studien exkluderades sex personer, fem av dessa 

deltog vid för få tillfällen och för en saknades uppgift om deltagande.  

 

2.2.1 Undersökningsgrupp 

Efter exklusion återstod 95 personer som därmed utgjorde undersökningsgruppen vilket gav en 

slutgiltig svarsfrekvens på 45%. De bakgrundsvariabler som användes var ålder, kön, arbetsstatus 

och etnicitet vilka presenteras i tabell I. Gruppen bestod av deltagare mellan 12 och 82 år med en 

medelålder på 50 år. Av deltagarna var 85% kvinnor respektive 15% män. Alla deltagare som 

inkluderades i studien hade fyllt i bakgrundsinformation fullständigt och därmed fanns inget 

internt bortfall för bakgrundsdata. Internt bortfall förekom dock för respektive fråga och 

presenteras i resultatet. 
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Tabell I: Egenskaper för gruppen. n=95. 

Bakgrundsdata Variabel Antal Procent Medel ± SD (min-max) 

Ålder - - - 50,1 ± 15,0 (12-82) 

     Kön Kvinnor 81 85% - 

 
Män 14 15% - 

     Arbetsstatus Studerande 11 12% - 

 
Arbetande 60 63% - 

 
Pensionär 16 17% - 

 
Annat 8 8% - 

     Etnicitet Född i Sverige 90 95% - 

 
Född utomlands 5 5% - 

 

 

2.3 Intervention 

Som medlem med ett giltigt träningskort på F&S fanns möjlighet att gratis anmäla sig till en tio 

veckor lång ”Börja träna”-kurs (12). Syftet med kursen var att hjälpa framför allt ovana och 

otränade medlemmar att komma igång med regelbunden träning. Kursen anordnades åtta 

gånger på de olika F&S-anläggningarna i Uppsala mellan 2014 och våren 2016 . Varje kursvecka 

hade ett tema och bestod av ett gemensamt gruppträningspass samt ett till två 

rekommenderade pass som deltagaren utförde hemma eller på en F&S-anläggning. Teman som 

behandlades under kursen har varierat under åren. Våren 2016 innehöll kursen bland annat 

styrka, kondition, rörlighet, hållning och träning med redskap (bilaga 1). Det breda innehållet lät 

deltagarna prova på många olika träningsformer med förhoppningen att de skulle hitta något 

som passade dem.  

 

Önskvärt antal deltagare i varje ”Börja träna”-kurs var 25 personer men med vetskap om att 

bortfall ofta sker togs fler personer in, dock maximalt 35 stycken. Varje ”Börja träna”-kurs hade 

en huvudansvarig värd som var närvarande vid alla kurstillfällen. Värden välkomnade och hjälpte 

deltagarna på plats. För att uppmuntra till fortsatt deltagande i kursen kontaktade värden de 

deltagare som uteblivit. De gemensamma gruppträningspassen hade alltid minst två instruktörer 

närvarande, vilka dessa var varierade beroende på typ av träningspass.  

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

De deltagare som anmälde sig till kursen fick den första enkäten, som utgjorde baseline, 

hemskickad med post och ombads att fylla i den och ta med den till det första kurstillfället. Den 

andra enkäten, utvärderingen, fick deltagarna fylla i vid det sista kurstillfället och lämna in. De 

deltagare som var frånvarande fick enkäten hemskickad och ombads att fylla i och skicka in den i 
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ett bifogat frankerat kuvert. Deltagarna var kodade och enkäterna från baseline samt utvärdering 

kunde därmed paras ihop för varje enskild deltagare. Enkäterna var utformade av personal på 

F&S för att användas i samband med ”Börja träna”-kursen. De två olika enkäterna skiljde sig från 

varandra i utformning men innehöll delvis samma frågor. I denna studie bearbetades enbart data 

från frågor som fanns i båda enkäter. Enkäterna var inte testade för validitet och reliabilitet och 

motsvarade heller inte något annat befintligt frågeformulär som genomgått en sådan kontroll. I 

enkäterna användes däremot NRS som skala för att mäta livskvalitet. Enligt Surti et al. (18) kan 

NRS användas som en snabb metod för att få en överblick på hälsorelaterad livskvalitet hos 

patienter med mag- och tarmsjukdom. Det är tänkbart att NRS fungerar för att skatta livskvalitet 

även hos friska individer. 

 

Bakgrundsvariablerna kön, ålder, arbetsstatus och etnisk bakgrund var de som användes i denna 

studie. Frågor som bearbetades var fråga 4 och 5 (bilaga 2,3). I fråga 4, ”Hur upplever du din 

livskvalité?”, fick deltagarna skatta sin livskvalitet på en ordinalskala mellan 0-10 med variablerna 

”mycket dålig”, ”bra” och ”mycket bra” utskrivna vid 0, 5 respektive 10. I fråga 5, ”Hur ofta rör du 

dig 30 min eller mer sammanlagt per dag?”, fick deltagarna skatta sin nuvarande fysiska aktivitet 

på en femgradig ordinalskala från ”aldrig” (=1) till ”dagligen” (=5). Enkäterna tog även upp andra 

frågor som berörde bland annat förväntningar, målsättningar och tilltro till den egna förmågan 

att utföra en aktivitet (self-efficacy). Informationen från dessa frågor användes inte i denna 

studie. 

 

2.5 Genomförande 

Data för studien samlades in av F&S under de åtta ”Börja träna”-kurser som anordnades i 

Uppsala mellan 2014 och våren 2016. På uppdrag av F&S överförde författarna data från de 

ifyllda enkäterna till kalkylprogrammet Excel. Datan analyserades därefter under våren 2017 för 

att användas i denna studie. 

 

2.6 Databearbetning 

De första två frågeställningarna gällde skillnaden före och efter interventionen. Den insamlade 

datan var på ordinalskalenivå och därmed gjordes medianjämförelser. Mätningarna gällde 

samma variabel som studerades vid två olika tillfällen, så kallade parade mätningar. För dessa 

användes Wilcoxons teckenrangtest (29). Frågeställning 3 studerade korrelation mellan två 

variabler vid ett givet tillfälle. Då datan var på ordinalskalenivå beräknades Spearmans 

rangkorrelationskoefficient för att bestämma om ett växande eller avtagande samband mellan 
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variablerna förekom (29). Bakgrundsdata bearbetades deskriptivt och redovisades i tabellform. 

För ålder angavs medelvärde och standardavvikelse. För övrig bakgrundsdata angavs antal 

deltagare och procentuell andel.  

 

2.7 Kostnadskalkyl 

Studien baserades på material som F&S samlat in och godkänt att författarna tagit del av. Alla 

kostnader i samband med insamling av data, till exempel papper och utskrift av enkäter, 

bekostades av F&S. Författarna hade inga utgifter i samband med studien.  

 

2.8 Etiska överväganden 

Enkäterna i denna studie fylldes i av deltagare i ”Börja träna”-kurserna och användes med 

tillåtelse av F&S. Enkäterna kopplades till varje deltagare med en kod. Förteckning över 

deltagarnas koder förvarades hos F&S och var inget författarna tog del av, därmed kunde 

deltagarnas anonymitet garanteras. Bearbetning och överföring av data från enkäter till Excel 

gjordes av författarna. I enlighet med Helsingforsdeklarationen (30) behandlades all data 

konfidentiellt, enkäterna återlämnades till F&S och övrig data arkiverades efter avslutad studie. 

Författarna medverkade inte vid insamling av data och kunde därmed ej härleda enkäter till 

specifika deltagare i kursen. All data i studien redovisades på gruppnivå. Författarna hade ingen 

tidigare koppling till ”Börja träna”-kursen och F&S. Studiens innehåll granskades kontinuerligt av 

handledare på Uppsala Universitet. Deltagarna gav i samband med inlämning av enkäterna sitt 

samtycke till att F&S använder informationen för att utveckla sin verksamhet. Deltagarna fick 

dock ingen specifik information om att en studie skulle baseras på materialet.  

 

3. Resultat 

3.1 Skillnad på livskvalitet hos deltagare innan jämfört med efter intervention 

Medianen för skattad livskvalitet före interventionen var 7 och kvartil 1 (Q1) och kvartil 3 (Q3) 

var 5 respektive 8 på en elvagradig skala. För skattad livskvalitet efter interventionen var 

medianen 8 och Q1 och Q3 var 6 respektive 8. Denna skillnad var signifikant (p=0,022) vilket 

innebar att deltagarna skattade högre livskvalitet efter F&S ”Börja träna”-kurs. Beräkningen 

gjordes på 93 deltagare med ett internt bortfall på 2 deltagare på grund av ofullständigt ifyllda 

enkäter. 
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Figur 1. Diagram som illustrerar medianer, kvartiler och min-max för skattad  
livskvalitet före och efter F&S ”Börja träna”-kurs. n=93. 

 

3.2 Skillnad på fysisk aktivitetsnivå hos deltagare innan jämfört med efter intervention 

För skattad fysisk aktivitetsnivå före interventionen var medianen 3, ”Regelbundet 2-3 gånger i 

veckan”, och Q1 och Q3 var 2 respektive 4 på en femgradig skala. Efter interventionen var 

medianen för skattad fysisk aktivitetsnivå 4, ”Regelbundet 3-5 gånger i veckan”, och Q1 och Q3 

var 3 respektive 4. Denna skillnad var signifikant (p < 0,001) vilket innebar att den skattade 

fysiska aktivitetsnivån var högre efter interventionen. Beräkningen gjordes på 82 deltagare med 

ett internt bortfall på 13 deltagare på grund av ofullständigt ifyllda enkäter. 

 

 

Figur 2: Diagram som illustrerar medianer, kvartiler och min-max för skattad fysisk 

aktivitetsnivå före och efter F&S ”Börja träna”-kurs. n=82. 
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3.3  Korrelation mellan livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå 

Sambandet mellan livskvalitet och skattad fysisk aktivitetsnivå var mycket svagt (r= -0,172, 

p=0,122). Beräkningen gjordes på 84 deltagare med ett internt bortfall på 11 deltagare på grund 

av ofullständigt ifyllda enkäter. 

 

4. Diskussion och konklusion 

4.1 Resultatsammanfattning 

Det är statistiskt säkerställt att gruppen skattade högre livskvalitet efter intervention jämfört 

med före. Även fysisk aktivitetsnivå var signifikant högre efter interventionen. I studien sågs ett 

mycket svagt samband mellan livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Den skattade livskvaliteten hos deltagarna var högre efter genomförd ”Börja träna”- kurs jämfört 

med före. García-Soidán et al (31) har i en studie från 2014 undersökt effekten på livskvalitet av 

en 12 veckor lång träningsperiod baserad på pilatesträning, en träningsform som kombinerar 

styrketräning och rörlighetsträning. Deltagarna i studien var stillasittande kvinnor och män 

mellan 40 och 60 år. Efter interventionen sågs en signifikant ökning av den skattade livskvaliteten 

gällande både emotionella och fysiska komponenter. Liknande resultat av pilatesträning sågs 

även bland unga vuxna i en studie av Leopoldino et al från 2013 (32). Benton et al (33) beskriver 

dessutom att styrketräning tre gånger i veckan kan ha en positiv effekt på livskvalitet hos 

överviktiga kvinnor i medelåldern. I en studie av Sillanpää et al (34) med friska män och kvinnor 

mellan 39-77 år har det däremot visats att en kombination av aerob uthållighetsträning och 

styrketräning hade en bättre effekt på livskvalitet än enbart styrketräning. Kombinerad träning 

har även diskuterats ha god effekt på livskvalitet hos personer med diabetes typ 2 (35). F&S 

”Börja träna”-kurs kan ses som ytterligare ett exempel på att kombinerad träning kan tänkas öka 

upplevelsen av livskvalitet. 

 

I en dansk studie av Sørensen et al (36) studerades fem grupper som deltog i program för fysisk 

aktivitet på recept. Programmen för grupperna var likvärdiga, pågick under fyra månader och 

bestod av ledarledd gruppträning vid 24 tillfällen. I studien deltog totalt 449 individer med en 

medelålder på 57 år, varav ca 60 % var kvinnor. Deltagarna hade individuellt anpassade 

träningsprogram utformade av instruktören, ofta en fysioterapeut. Efter träningsperioden kunde 

en ökning av både livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå ses hos deltagarna. Liknande resultat kan 
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ses i andra studier och det finns indikationer på att fysisk aktivitet på recept även kan ha en 

långsiktig positiv effekt på livskvalitet (37, 38). Interventionen i studien av Sørensen et al (36) kan 

jämföras med ”Börja träna”-kursen då de båda innehöll ledarledd gruppträning som pågick under 

flera månader. Antal ledarledda träningstillfällen var dock mer än dubbelt så många i studien av 

Sørensen et al jämfört med ”Börja träna”-kursen. Det är framöver intressant att undersöka hur 

många tillfällen som är nödvändiga för att få en signifikant förbättring av livskvalitet efter en 

träningsintervention. Resultatet från ”Börja träna”-kursen tyder på att även färre 

träningstillfällen kan vara positivt för livskvaliteten. I en randomiserad kontrollerad studie av 

Martin et al (39) fick deltagarna, inaktiva medelålders kvinnor, träna 3-4 gånger i veckan på en 

måttlig intensitet under sex månader. De olika interventionsgrupperna fick träna olika många 

minuter per vecka. Resultatet visade att det var tillräckligt med en dos på 74 minuter måttlig 

fysisk aktivitet per vecka för att se en signifikant förbättring av skattad livskvalitet. Denna dos 

motsvarar ungefär hälften av den rekommenderade dosen fysisk aktivitet enligt WHO vilket 

indikerar att även en liten mängd fysisk aktivitet kan ha en god effekt på livskvalitet jämfört med 

ingen fysisk aktivitet alls (6). ”Börja träna”-kursen indikerar emellertid att en ökad livskvalitet kan 

uppnås efter en kortare tidsperiod än den i studien av Martin et al (39). 

 

Efter F&S ”Börja träna”-kurs kunde en signifikant ökning av fysisk aktivitetsnivå ses hos 

deltagarna, vilket även kunde ses i en studie av Rogers et al (40) efter en träningsintervention 

med kvinnor i åldern 18-70 år som återhämtat sig från bröstcancer. García-Soidán et al (31) har 

sett liknande resultat hos både kvinnor och män i medelåldern. För unga män har en intervention 

med styrketräning 3 gånger i veckan även den indikerat en ökning av den dagliga fysiska 

aktiviteten (41). Hos män i åldrarna 40-65 sågs i en annan studie dock ingen förbättring av den 

dagliga fysiska aktiviteten (42). En träningsintervention verkar alltså kunna öka den fysiska 

aktivitetsnivån för både kvinnor och män i olika åldersgrupper.  

 

I en holländsk randomiserad kontrollerad studie av Ooms et al (43) fick 100 tidigare inaktiva 

kvinnor och män med en medelålder på 40 år delta i en 6 veckor lång träningsintervention för att 

börja springa. Interventionen bestod av ett ledarlett gruppträningspass och två individuella 

träningspass per vecka. Resultatet visade en signifikant ökning av fysisk aktivitetsnivå hos 

deltagarna jämfört med kontrollgruppen, både direkt efter interventionen och 6 månader efter 

baseline. Interventionen i studien kan till stor del jämföras med F&S ”Börja träna”-kurs vad gäller 

upplägg och deltagare, men även resultat. Interventionerna skiljde sig dock åt eftersom ”Börja 

träna”-kursen även innehåller träning av styrka och rörlighet utöver aerob träning. Drenowatz et 

al (41) kunde däremot inte se någon skillnad i daglig fysisk aktivitet efter en intervention med 



14 
 

enbart aerob träning. Rangan et al (44) har i en studie med en 8 månader lång 

träningsintervention sett en ökning av daglig fysisk aktivitet hos grupper som tränat enbart aerob 

träning eller aerob träning i kombination med styrketräning. Ingen ökning kunde dock ses för 

gruppen som enbart tränat styrketräning. Pilatesträning som till stor del består av styrketräning 

har emellertid haft god effekt som intervention för att öka den dagliga fysiska aktiviteten (31). 

Både styrketräning och aerob träning verkar till stor del ha goda effekter på fysisk aktivitetsnivå 

och en kombination av dessa kan därmed vara motiverad vid en träningsintervention. 

Gruppträning har i en systematisk litteraturöversikt visat sig vara en fungerande metod för att  

öka fysisk aktivitetsnivå hos personer över 40 år (45). Den sociala gemenskapen mellan 

deltagarna vid träning i grupp kan underlätta den beteendeförändring ökad fysisk aktivitetsnivå 

innebär (14). Följsamheten på lång sikt förefaller dessutom vara högre vid deltagande i 

gruppträning jämfört med hemträning (45). Rangan et al spekulerar om anledningen till deras 

positiva resultat kan vara att interventionen pågick under en lång tid (44). En lång intervention på 

10 månader användes även i en nyare studie av Willis et al (46), med positivt resultat hos 

överviktiga unga vuxna. I ”Börja träna”-kursen och studierna av Ooms et al (43) och Drenowatz et 

al (41) var interventionerna kortare men en signifikant ökning av den fysiska aktivitetsnivån 

kunde ändå ses vilket tyder på att en längre intervention inte alltid behöver vara nödvändigt.  

 

Det förekommer alltså en viss variation bland resultaten från studier kring träningsinterventioner 

och dess påverkan på den totala mängden daglig fysisk aktivitet. Många faktorer påverkar 

resultatet av en intervention såsom interventionens längd, upplägg samt typ av träning. Det är 

möjligt att även deltagarnas egenskaper såsom ålder, kön och tidigare träningsvana kan påverka 

en interventions utfall. 

 

En mycket svag korrelation mellan livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå sågs i denna studie vilket 

skiljer sig från en stor del av övrig forskning. Brown et al (47) kunde i sin systematiska 

litteraturöversikt från 2014 se att det finns en positiv korrelation mellan livskvalitet och fysisk 

aktivitetsnivå både för friska personer och personer med sjukdom eller funktionsnedsättning. En 

positiv korrelation har även setts i andra systematiska litteraturöversikter (20,48,49). Vagetti et al 

(50), som även de fann en positiv korrelation, menar dock att korrelationen är komplex. De 

spekulerar om denna korrelation kan försämras av faktorer som att individen har en låg tilltro till 

den egna förmågan gällande fysisk aktivitet. Detta kan vara en av orsakerna till att ingen 

korrelation kunde ses mellan livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå i gruppen som fyllt i enkäten 

före F&S ”Börja träna”-kurs. Det är tänkbart att vissa deltagare hade en låg tilltro till den egna 

förmågan gällande fysisk aktivitet före kursen då kursen specifikt riktade sig till personer som var 
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otränade eller ovana vid träning (7). Vidare är det troligt att skalan för fysisk aktivitetsnivå inte 

var tillräckligt sensitiv.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Designen som användes i studien är motiverad med tanke på att en stor grupp undersöktes och 

att kurstillfällena och enkätutformningen genomfördes av en ideell förening som efter insamling 

av data delade med sig av sitt material till författarna. Bekvämlighetsurval är vanliga när det 

gäller studier av en organisation då sannolikhetsurval kräver omfattande förberedelser och är 

mer kostsamma (51). Inomgruppsjämförelser har inte den högsta evidensgraden men är ett bra 

alternativ när en randomiserad kontrollerad studie är svår att genomföra (28). Eftersom det 

enbart förekom en undersökningsgrupp gjordes ingen randomisering. Detta var en svaghet då 

deltagarnas egenskaper som ålder, motivation och hälsostatus kan ha påverkat deras möjlighet 

till förändring (28). Det gör att interventionen inte var den enda tänkbara anledningen till 

resultaten. 

 

Antalet deltagare i studien var stort vilket kan ses som en styrka för studien då ett stort 

deltagarantal ökar sannolikheten för att urvalet är representativt för målpopulationen (51). 

Däremot förekom ett bortfall på 55% som till stor del berodde på att många deltagare endast 

hade fyllt i en av enkäterna. För att minska bortfallet hade det varit bra om deltagarna hade fått 

påminnelser om att fylla i och lämna in enkäterna (51). Den grupp deltagare som inte lämnat in 

båda enkäterna hade en lägre medelålder och en större procentuell andel män än 

undersökningsgruppen. Detta gör att resultaten från studien blir mer representativa för kvinnor i 

medelåldern. I en systematisk litteraturöversikt av van der Bij et al (45) sågs indikationer på att 

personer under 60 år hade lägre närvaro i interventioner jämfört med personer som var 60 år 

eller äldre. Ingen skillnad i närvaro kunde ses mellan könen. Målpopulationen för studien var alla 

individer som inlett deltagande i en av de sex ”Börja träna”-kurser som arrangerats av F&S i 

Uppsala, totalt 209 personer. Avsikten var att inkludera alla dessa i studien. Ingick i studien 

gjorde dock endast 95 personer, de som hade fullföljt kursen genom att delta vid minst 7 

gemensamma träningstillfällen och fyllt i båda enkäterna. Av de 80 personer som endast hade 

fyllt i en av enkäterna var det 68% som inte fyllt i enkäten efter interventionen. Det är troligt att 

en stor del av dessa inte fullföljt interventionen då efter-enkäten fylldes i vid det sista 

kurstillfället eller skickades hem till de som inte var närvarande. Det är en brist för studien att 

många deltagare inte fullföljde kursen och att objektiv data saknades över antal träningstillfällen 

som varje deltagare varit närvarande vid. Deltagarna fick själva uppge närvaro i enkäten efter 
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kursen vilket gjorde det omöjligt att veta om de deltagare som inte lämnade in denna enkät hade 

fullföljt kursen. Ett stort bortfall i en studie påverkar resultatet då det kan ge en missvisande bild 

av verkligheten och resultatet blir mindre generaliserbart (52). 

 

Enkäterna som användes i studien var gjorda för utvärdering av kursen och de var inte utformade 

för att användas i en vetenskaplig studie. De var därmed varken testade för validitet eller 

reliabilitet vilket är en svaghet för studien. En brist gällande validiteten var att deltagarna enkelt 

kunde gissa sig till vilket svar som önskades, det vill säga att de skulle skatta ökad livskvalitet och 

fysisk aktivitetsnivå i enkäten efter interventionen (28). Vedertagna formulär som genomgått 

validitets- och reliabilitetstest finns för att mäta livskvalitet eller fysisk aktivitetsnivå och bör 

användas för ett mer tillförlitligt resultat (16,53). Oavsett val av frågeformulär kvarstår dock 

problemet att deltagarna kan förstå vilka svar som önskas. Enkäterna i studien innehöll även 

andra metodologiska felkällor, såsom att begreppet livskvalitet inte var definierat vilket var en 

begränsning då det gjorde att det kunde tolkas på flera olika sätt (29). Det hade varit fördelaktigt 

om deltagarna hade blivit uppmanade att till exempel basera sitt svar på fysiska, psykiska, 

funktionella och andliga faktorer enligt definitionen av Warburton et al (3). Ett annat 

metodologiskt fel var att skalan för skattning av fysisk aktivitetsnivå var ofullständig då ett 

lämpligt alternativ för de som var fysiskt aktiva en gång i veckan respektive sex gånger i veckan 

saknades. Dessutom förekom alternativet för fysisk aktivitet tre gånger i veckan i två av 

svarsalternativen. Skalan var troligtvis inte tillräckligt sensitiv för en korrelationsanalys då den 

endast innehöll fem skalsteg och då det inte var lika långt mellan de olika skalstegen. Exempelvis 

så kommer en deltagare som före interventionen tränade tre gånger i veckan och efter 

interventionen tränade fem gånger i veckan att skatta samma svarsalternativ vid båda tillfällena 

(”regelbundet 3-5 gånger i veckan”) trots att nästintill en fördubbling av fysisk aktivitet har skett. 

Skattningsskalan för livskvalitet gick från 0-10 där 10 var det bästa alternativet. Den föregående 

frågan på enkäten var utformad på samma sätt men där räknades 10 som det sämsta 

alternativet. Det är möjligt att detta skapade en förvirring hos deltagarna när de skulle fylla i 

enkäterna och på så vis gav upphov till felkällor.  

 

För de ett till två träningspass som deltagarna uppmanades att utföra på egen hand fanns ingen 

data vilket gör det svårt att dra slutsatser från ”Börja träna”-kursen eftersom det inte var känt 

vad och hur mycket deltagarna tränade totalt under interventionen. Detta gör även att studien 

inte kan reproduceras. En styrka för interventionen var att de deltagare som uteblev från de 

gemensamma träningstillfällena blev uppringda och uppmuntrades att återkomma vid nästa 
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tillfälle, detta för att stimulera till fortsatt deltagande i kursen och därmed erhålla de positiva 

hälsoeffekter som fysisk aktivitet medför (3,4). 

 

4.4 Etik 

Deltagarna i ”Börja träna”-kursen var inte informerade om att deras enkäter skulle komma att 

användas i en studie utan endast att de skulle användas för att utveckla F&S verksamhet. 

Därmed finns en etisk faktor som bör tas i beaktande då deltagare bör ha rätt att ge samtycke till 

deltagande i en studie (29). Alla resultat redovisades dock på gruppnivå och med ett stort 

deltagarantal från flera olika kurstillfällen kunde deltagarnas anonymitet garanteras. Då denna 

studie genomfördes i samarbete med F&S kan det ses som en del i F&S utvecklingsarbete vilket 

deltagarna gett sitt samtycke till genom inlämning av enkäterna.  

 

4.5 Klinisk nytta och framtida studier 

De metodologiska bristerna bör tas i beaktande vid tolkning av studiens resultat men resultatet 

kan ändå antas ha visst kliniskt värde. Hänvisning till ”Börja träna”-kursen kan sannolikt användas 

som ett komplement för fysioterapeuter och övrig hälso- och sjukvårdspersonal vid arbete med 

primärprevention då resultaten visade på ökad livskvalitet och ökad fysisk aktivitetsnivå och 

deltagande i kursen inte medförde några kända risker. Fler studier av F&S ”Börja träna”-kurs bör 

dock göras med mätmetoder av högre kvalitet för att bekräfta dess möjlighet att öka livskvalitet 

och fysisk aktivitetsnivå och därmed ytterligare motivera till klinisk användning. Framtida studier 

bör även utforska om fler utomstående aktörer kan användas som komplement för hälso- och 

sjukvården. Det är dessutom intressant att undersöka hur många träningstillfällen som är 

nödvändiga för att en intervention ska leda till ökad daglig fysisk aktivitet.  

 

4.6 Konklusion 

Efter F&S ”Börja träna”-kurs skattade deltagarna signifikant högre livskvalitet och fysisk 

aktivitetsnivå jämfört med innan kursen. Därmed kan ”Börja träna”-kursen sannolikt användas 

som ett komplement för fysioterapeuter och övrig hälso- och sjukvårdspersonal vid arbete med 

primärprevention. I studien sågs ett mycket svagt samband mellan livskvalitet och fysisk 

aktivitetsnivå. På grund av ett stort bortfall och flera metodologiska felkällor, framförallt gällande 

utformning av enkäterna, bör resultatet användas med försiktighet.  
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6. Bilaga 1 

Om Börja träna-kursen  
Börja träna-kursen är för dig som vill komma igång med regelbunden träning. Du får 
gärna vara ovan och otränad. Kanske har du inte tränat på ett tag, eller kanske aldrig 
tränat. Det spelar ingen roll. På den här kursen är du välkommen precis som du är. Ålder, 
kön, intressen spelar inte heller någon roll. Ju spretigare grupp vi blir, desto roligare. Du 
deltar utifrån dina egna förutsättningar och behov. Kursen kommer ge dig inspiration, 
kunskap, kontinuitet och gemenskap.  
 
Elva roliga veckor  
Börja träna-kursen innebär gemensam träning i 10 veckor. Din högsta prioritet bör 
vara att genomföra kursen i sin helhet med alla ingående delar och köra alla 
träningspass, så långt det är möjligt.  
Vår högsta prioritet är att ge dig positiva och roliga träningsupplevelser med olika 
innehåll och inriktning. Tillsammans i gruppen tränar vi oss igenom utvalda pass, 
anpassade i nivå och innehåll för att ge dig en bra start och uppbyggnadsträning. Vi 
kommer peppa, guida, inspirera och lära dig allt du behöver veta om träning. 
Målsättningen är att du efter kursen fortsätter med din träning.  
 
Träningskompisar  
Gruppen består av ungefär 25 deltagare. Vi träffas gemensamt 1 gång i veckan och 
tränar ihop. Varje pass pågår i 60 minuter. Vi kommer träna olika typer av träning och 
berätta om teknik, redskap o.s.v.  
Träningspassen leds av erfarna ledare och instruktörer från Friskis&Svettis. Börja 
träna-kursen har också en egen värd som finns plats på alla träningspass. Var på plats 
i god tid innan.  
 
Egna pass   
Förutom de pass vi tränar tillsammans så kommer du också träna på egen hand, 
hemma eller hos oss på Friskis&Svettis. Vi kommer att tipsa och guida dig till vad du 
kan göra.  
 
Kläder du trivs i  
Du behöver en omgång träningskläder. Se till att du trivs i dem. Det är viktigt för 
lusten att träna. Tänk funktion. Kläderna ska sitta skönt och fungera att svettas i. Ett 
par inneträningsskor behöver du också. Är du osäker på kläder och skor, fråga gärna 
oss för tips.  

 
 
 

 
Onsdagar F&S Ultuna 18.30-19.45 (om inget annat anges)  
 
5/10 Välkommen + Utepass Till detta tillfälle behöver du en gåvänlig utomhussko samt 

kläder efter väder! OBS 17.30-18.45  
Denna vecka även Gymintro i liten grupp. Du väljer tid och lokal Ultuna, Väderkvarn, Ekeby 
eller Fyrishov, det som passar dig bäst. Meddela ditt val till kursansvarig Stina Fellström  
 

12/10 Grundövningar - Tema hållning 1-2 träningar i gymmet; på egen hand eller i liten 
grupp med instruktör sk ”TMI” (Träna Med Instruktör).  
 

19/10 Spin soft - Tema kondition OBS 17.30  
1-2 träningar på egen hand; spinning eller annat konditionsinriktat pass tex jympa puls, dans 
fuego, alternativt egenträning ute, på löpband, crosstrainer eller roddmaskin i gymmet.  
 

26/10 Core soft - Tema Stabilitet  
1-2 träningar på egen hand Core eller TMI-Stabilitet.  
 

2/11 Yoga soft - Tema meditativ Rörlighet  
1-2 träningar på egen hand Yoga eller TMI-Rörlighet  
 

9/11 Cirkelfys soft - Tema Redskap  
1-2 träningar på egen hand Cirkelfys, TMI eller på egen hand med redskap i gymmet.  
 

16/11 Jympa soft - Tema allround träning  
1-2 träningar på egen hand Jympa, cirkelfys, TMI, Spinning, Ute.  
 

.23/11 TMI Skivstång - Tema Styrka 1-2 träningar på egen hand Gymträning, TMI-Styrka, 
TMI-Kettlebell, Cirkelfys  
 

30/11 Flex soft – Tema Rörlighet 1-2 träningar på egen hand Flex, Yoga eller TMI-rörlighet  
 

7/12 Box pass + Avslutning

NÄR: Start den 5/10 2016. Se schema ovan. 
VAR: Friskis&Svettis Ultuna, Lennart Hjelms väg 4 
KOSTNAD: För att kunna delta i kursen måste du vara medlem hos oss och ha ett giltigt 
träningskort. Medlemsavgiften är 100 kronor, våra kortpriser hittar du på vår hemsida 
www.uppsala.friskissvettis.se  
ANMÄLAN & FRÅGOR: Kursansvarig Stina Fellström. stina.fellstrom@uppsala.friskissvettis.se 
Tel 0727-037720.    
 

http://www.uppsala.friskissvettis.se/
mailto:stina.fellstrom@uppsala.friskissvettis.se
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7.  Bilaga 2 

 

 

Vi är varmt tacksamma om du tar ett par minuter till att besvara några frågor, det hjälper oss att 
utveckla och förbättra kursen framöver !  Kryssa för det svarsalternativ som stämmer bäst in på dig 
alt skriv med egna ord. 
  
1 Persondata 
 
Kvinna           Man           Ålder______  
 
Arbetsstatus  
Vänligen sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst in på din situation just nu 
 Arbetande 

 Arbetssökande 

 Studerande 

 Pensionär 

 Föräldraledig 

 Sjukskriven 

 Annat (vad?)_________________ 

     
 
Etnisk bakgrund           
Född i Sverige           Född i annat land             (i vilket land?)___________________ 
 
Har du någon sjukdom som påverkar din fysiska aktivitetsnivå?________________________ 
 

2 Hur upplever du ditt allmänna hälsotillstånd idag?  

Dåligt           Mindre bra                   Bra                Mycket bra               Utmärkt 

 

3 Hur ofta upplever du dig stressad? 

 Aldrig                                              Då och då                                                Dagligen/jämt 

0            1         2         3        4               5                 6          7         8         9             10 

 

4 Hur upplever du din livskvalité?   

Mycket dålig                                                Bra                                                     Mycket bra 

0                1        2         3       4                     5               6        7          8        9             10  
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5 Nuvarande fysisk aktivitet 
Hur ofta rör du dig 30 minuter eller mer sammanlagt per dag? 
(i perioder om minst 10 minuter åt gången då du blivit varm i kroppen) 
 
    Dagligen         Regelbundet                  Regelbundet             Mindre än         Aldrig 
                                       3-5 gånger i                       2-3 gånger i              1 gång i   
                                         veckan                               veckan                    veckan 
                 
 
 
 

6 Vilka är dina tidigare erfarenheter av att träna regelbundet på en högre intensitet?  
Med regelbunden träning avses att utföra fysisk aktivitet/träning med jämna mellanrum tex 2-3 ggr 
varje vecka.  
Med en högre intensitet avses fysisk aktivitet/träning som känns ansträngande, som höjer din puls 
ordentligt och som får dig att svettas och andas snabbt. 
Räkna bara med sådan fysisk aktivitet/träning som pågår under minst 10 minuter sammanhållen tid. 
 
      Har tränat men ej regelbundet 

 Har tränat regelbundet men i perioder 

 Har aldrig tränat med hög intensitet 

 Har tränat men ej senaste åren 

 Har tränat men det var mer än 15 år sedan 

 
7 På vilket sätt tror du Börja träna-kursen kan påverka dina träningsvanor? 

 

8 Vad hoppas du träningen ska leda till för din del? 

 

9 Hur säker är Du på att Du kan öka din fysiska aktivitet? 

Inte alls säker                     Ganska säker                        Säker                     Helt säker 

 

10 Hur säker är Du på att Du kan uppnå de mål du sätter upp för dig själv när det gäller fysisk 

aktivitet och träning? 

Inte alls säker                       Ganska säker                       Säker                     Helt säker 

 

11 Hur säker är Du på att Du kan motivera dig själv till att komma igång med fysisk 

aktivitet/träning igen efter att du gjort ett uppehåll ett tag? 

Inte alls säker                      Ganska säker                         Säker                    Helt säker 

12 Hur hörde du talas om Börja träna-kursen? (Ringa in)       Friskis&Svettis hemsida      Affisch i våra 

lokaler            Anhörig                Vårdgivare                 Friskvårdslots               Annat - vad?___________ 

Tack för din medverkan Lämna enkäten till Stina Fellström i samband med första träffen! 
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8.  Bilaga 3 

 

Utvärderingen Börja träna-kursen kväll vt 2016 

1Persondata 

Kvinna             Man           Ålder ___  

Arbetsstatus  
Vänligen sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst in på din situation just nu 
 Arbetande 

 Arbetssökande 

 Studerande 

 Pensionär 

 Föräldraledig 

 Sjukskriven 

 Annat (vad?)_________________ 

 

Etnisk bakgrund           
Född i Sverige                   Född i annat land          (i vilket land?)___________________ 
 
Har du någon sjukdom som påverkar din fysiska aktivitetsnivå?________________________ 

 

2 Hur upplever du ditt allmänna hälsotillstånd idag?  

Dåligt             Mindre bra           Bra                Mycket bra               Utmärkt 

 

3 Hur ofta upplever du dig stressad? 

 Aldrig                                              Då och då                                                Dagligen/jämt 

0            1         2         3        4               5                 6          7         8         9             10 

 

4 Hur upplever du din livskvalité?   

Mycket dålig                                                Bra                                                     Mycket bra 

0                1        2         3       4                     5               6        7          8        9             10  
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5 Nuvarande fysisk aktivitet 
Hur ofta rör du dig 30 minuter eller mer sammanlagt per dag? 
(i perioder om minst 10 minuter åt gången då du blivit varm i kroppen) 
 
    Dagligen      Regelbundet              Regelbundet             Mindre än              Aldrig 
                                        3-5 gånger i                 2-3 gånger i              1 gång i   
                                            veckan                          veckan                    veckan 
   

 

 
6 Uppfylldes dina förväntningar på kursen? 

Inte alls                                              Delvis                                                   Helt och hållet 

0            1         2         3        4               5                 6          7         8         9             10 

 

7 Hur passade dag och tid för dig?__________________________________________      

 

8 Hur upplevde du mängden information om träning (i mail och i samband med 

träningstillfällena)? (ringa in)  

För tunn                          Lagom                                För mastig     

 

12 Ringa in de moment du deltagit i under kursen?  Ute       Grundövningar         Gyminstruktion       

Spinning       Jympa        Core         Cirkelfys       Skivstång        Yoga         Flex                 Box       

 

13 Har du hittat någon /några träningsformer du trivs bra med och vill fortsätta utöva? 

_________________________________________________________________________________ 

 

14 Hur upplevde du följande ?  (0= inte alls nöjd/ej värdefullt     5= nöjd/värdefullt      10= mycket 

nöjd/mycket värdefullt) 

Kursinnehåll - träning                  0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Kursinnehåll – teori                     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Ledare/instruktörer                      0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Värdar                                         0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

Kontakten med Friskis&Svettis kursadministration 

innan/under kurs                          0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
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15 Vilket mål satte du upp för din träning i början av kursen? 

_________________________________________________________________________________ 

16 Hur har du lyckats nå ditt egna uppsatta mål?  

Inte alls                                                     Delvis                                                  Helt och hållet   

0           1        2         3       4                5               6        7          8        9             10  

 

Om du inte upplever att du nått ditt mål, vad tror du skulle kunna öka din chans att lyckas? 

_________________________________________________________________________________ 

Om du upplever att du lyckats nå ditt mål, vilka har varit vinnande/bidragande faktorer för dig? 

_________________________________________________________________________________ 

 

17 Hur viktiga upplever du följande moment  under kursen?  

(0 = igen betydelse             5 = värdefullt           10 =mycket värdefullt ) 

Att vara del av en grupp                                    0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Att vara väntad                                                  0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Att bli kontaktad om utebliven                          0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Föra Träningsdagbok                                        0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Få informationsmail mellan tillfällena               0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Att det finns en kursvärd du känner igen och som finns 

där för dig och om frågor som dyker upp          0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

18 I vilken utsträckning har följande  moment  påverkat dig att träna regelbundet? 

 (0 = igen betydelse             5 = värdefullt              10 = avgörande) 

Att delta i en träningskurs                                 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Att vara del av en grupp                                    0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Att vara väntad                                                 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Att bli kontaktad om utebliven                          0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Föra Träningsdagbok                                        0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Informationsmail mellan tillfällena                   0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

En värd som möter upp och finns där för dig    0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
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Tillfälle till och tips på träningsplanering i samband med  

kursuppehåll och tiden efter kurs.                     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Att sätta eget mål till varför du vill träna          0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

19 Har du tidigare provat att börja träna regelbundet? Om ja, hur? (på egen hand, i grupp, mha 

träningsapp, stegräknare, kompis, vårdgivare, annat?) 

_________________________________________________________________________________ 

20 Har du under kursen använt dig av något hjälpmedel för att träna regelbundet? (tex 

träningsdagbok, stegräknare, pulsmätare, träningsapp, aktivitetsarmband? Annat, i så fall vad?)  

_________________________________________________________________________________ 

21 Finns det något du saknat under kursen?  

_________________________________________________________________________________ 

22 Hur har Börja Träna- kursen påverkat dig i dina träningsvanor? 

__________________________________________________________________________________ 

23 Hur har Börja Träna-kursen påverkat din lust till träning? 

__________________________________________________________________________________ 

24 Vilken tilltro har du till att klara fortsätta träna på egen hand? 

Inte alls säker                  Ganska säker                         Säker                      Helt säker 

 

 

Har du annan återkoppling eller förbättringsförslag tar vi tacksamt emot dessa. 

Tack och lycka till med din träning framöver! 

 


