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Sammanfattning 
Bakgrund: Fysisk aktivitet förbättrar psykiskt och fysiskt välmående. Fysisk inaktivitet och 

stillasittande är ett växande samhällsproblem där fysiskt inaktiva arbeten är vanliga. Ett annat 

samhällsproblem är stressrelaterade besvär. Fysisk aktivitet kan minska stressnivåer och för 

att utföra fysisk aktivitet är motivation en viktig faktor. Det föreligger en kunskapslucka kring 

hur fysisk aktivitetsnivå, stillasittande, motivation och stressnivåer hos personer med fysiskt 

inaktiva arbeten är. 
 

Syfte: Beskriva fysisk aktivitetsnivå, stillasittande, motivationsfaktorer samt stressnivåer hos 

individer med ett fysiskt inaktivt arbete samt undersöka könsskillnader. Även studera 

samband mellan stress och fysisk aktivitetsnivå respektive stress och stillasittande. 
 

Metod: En kvantitativ enkätstudie med deskriptiv, korrelerande och jämförande design 

genomfördes. Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitet och stillasittande, BREQ-2 

om motivation till fysisk aktivitet och PSS-10 om upplevd stress besvarades av 53 individer 

från tre arbetsplatser med fysiskt inaktiva arbeten. Data analyserades med icke-parametrisk 

statistik.  

 

Resultat: 52 deltagare inkluderas, 50% var kvinnor. Deltagarna rapporterade i genomsnitt 

285 aktivitetsminuter/vecka, 660 stillasittande minuter/dygn, måttlig grad av upplevd stress 

och 38% hade inre reglering som motivationsfaktor till fysisk aktivitet. Det förelåg små 

positiva icke-signifikanta samband mellan stress och fysisk aktivitet respektive stress och 

stillasittande. Det förelåg inga signifikanta könsskillnader gällande någon undersökt variabel. 

 

Slutsats: Individerna var fysiskt aktiva, motiverades av inre reglering och var mycket 

stillasittande. Resultaten belyser vikten av att ta stillasittande och psykosociala faktorer i 

beaktning vid kartläggning av fysisk aktivitetsnivå. Det behövs fler studier som säger något 

om könsskillnader gällande undersökta variabler. 

 

Sökord: Physical activity, sedentary behaviour, motivation, perceived stress, physical 

inactive professions 

  



 

Abstract 
Background: Physical activity improves mental and physical health. Physical inactivity and 

sedentary is an expanding societal problem where physically inactive professions are 

common. Another societal problem is stress-related disorders. Physical activity can reduce 

stress levels and motivation is important for physical activity. There is a knowledge gap 

regarding physical activity, sedentary, motivation and stress in individuals with physically 

inactive professions. 

 

Purpose: Describe physical activity, sedentary, motivation and stress in individuals with 

physically inactive professions and examine gender differences. Also study correlation 

between stress and physical activity and stress and sedentary behaviour. 

 

Method: A quantitative questionnaire study with descriptive, correlative and comparative 

design was conducted. The National Board of Health and Welfare's indicator questions about 

physical activity and sedentary, BREQ-2 about motivation for physical activity and PSS-10 

about perceived stress were answered by 53 individuals from three workplaces with 

physically inactive professions. The data were analysed using non-parametric statistics. 
 
Results: 52 participants were included, 50% were women. The participants reported 285 

activity minutes/week, 660 sedentary minutes/day, moderate levels of perceived stress and 

38% had intrinsic regulation as motivational factor for physical activity. Small positive non-

significant correlations were seen between stress and physical activity and stress and 

sedentary. There were no significant gender differences regarding all variables. 

 

Conclusion: The individuals were physically active, motivated by intrinsic regulation and had 

many sedentary minutes/day. The results highlight the importance of taking sedentary and 

psychosocial factors into consideration when identifying physical activity. More studies are 

required that examine gender differences regarding examined variables. 

 

Keywords: Physical activity, sedentary behaviour, motivation, perceived stress, physical 

inactive professions 

 

 



 

Förord 
Uppsatsförfattarna vill rikta ett stort tack till de arbetsplatser som medverkat i studien och till 

samtliga respondenter för att ni tagit er tid till att svara på enkäten. Vi vill även tacka 

handledare Charlotte Urell för ett gott samarbete med uppmuntran och goda råd genom hela 

arbetets gång.   



 

Innehållsförteckning 

1. Bakgrund .............................................................................................................................................. 1 
1.1 Fysisk aktivitet .............................................................................................................................................. 1 
1.2 Fysisk inaktivitet ........................................................................................................................................... 1 
1.3 Stillasittande ................................................................................................................................................. 1 
1.4 Rekommendationer om fysisk aktivitet .......................................................................................................... 2 
1.5 Mätning av fysisk aktivitet ............................................................................................................................ 2 
1.6 Motivation och motivation till fysisk aktivitet ............................................................................................... 3 
1.7 Stressen ökar i samhället .............................................................................................................................. 4 
1.8 Definition och konsekvenser av stress .......................................................................................................... 5 
1.9 Mätning av stress .......................................................................................................................................... 5 
1.10 Fysisk aktivitet, stillasittande och stress ..................................................................................................... 5 
1.11 Problemformulering ................................................................................................................................... 6 

2. Syfte och frågeställningar ..................................................................................................................... 7 
2.1 Syfte .............................................................................................................................................................. 7 
2.2 Frågeställningar ........................................................................................................................................... 7 

3. Metod ................................................................................................................................................... 7 
3.1 Design ........................................................................................................................................................... 7 
3.2 Urval ............................................................................................................................................................. 8 
3.3 Datainsamlingsmetod ................................................................................................................................... 8 
3.4 Genomförande .............................................................................................................................................. 9 
3.5 Databearbetning ......................................................................................................................................... 10 
3.6 Etiska överväganden ................................................................................................................................... 11 

4. Resultat .............................................................................................................................................. 12 

5. Diskussion .......................................................................................................................................... 15 
5.1 Resultatsammanfattning ............................................................................................................................. 15 
5.2 Resultatdiskussion ...................................................................................................................................... 15 
5.3 Metoddiskussion ......................................................................................................................................... 18 
5.4 Etikdiskussion ............................................................................................................................................. 21 
5.5 Kliniska implikationer och framtida forskning ........................................................................................... 22 
5.6 Konklusion .................................................................................................................................................. 23 

6. Referenslista ....................................................................................................................................... 24 

7. Bilagor ................................................................................................................................................ 31 
7.1 Bilaga 1 ...................................................................................................................................................... 31 
7.2 Bilaga 2 ...................................................................................................................................................... 32 
7.3 Bilaga 3 ...................................................................................................................................................... 34 



 

7.4 Bilaga 4 ...................................................................................................................................................... 35 
7.5 Bilaga 5 ...................................................................................................................................................... 37 
7.6 Bilaga 6 ...................................................................................................................................................... 39 
7.7 Bilaga 7 ...................................................................................................................................................... 40 



 1 
 

 

1. Bakgrund  
1.1 Fysisk aktivitet 
Rörelse är och har alltid varit en central del av människans utveckling och har format 

individers fysiologi (1). Fysisk aktivitet kan definieras som all kroppsrörelse och 

muskelkontraktion som ökar energiförbrukningen utöver viloförbrukningen och innefattar 

vardagsmotion, mer ansträngande fysisk träning och muskelstärkande träning (2). Fysisk 

träning är fysisk aktivitet av hög intensitet som bidrar till tydligt ökad puls och andning, 

exempelvis löpning, medan vardagsmotion är fysisk aktivitet av måttlig intensitet, exempelvis 

promenader (3). Fysisk aktivitet är fördelaktigt på många olika sätt och påverkar människan 

såväl fysiskt som psykiskt (2). Rörelse påverkar hjärta, blodkärl, immunsystem, 

skelettmuskulatur och hjärna positivt. Hjärnhälsan påverkas på så vis att det bland annat leder 

till ett ökat blodflöde, nybildning av nervceller, ökad hjärnvolym, sänkning av oxidativ stress 

samt har antiinflammatoriska egenskaper. Detta påverkar minne, inlärning och därmed 

kognitionen positivt (4). Vidare bidrar även fysisk aktivitet till förbättrad hälsa, livskvalitet 

och stämningsläge. Personer som är regelbundet fysiskt aktiva har dessutom minskad risk för 

bland annat övervikt, typ 2 diabetes, demens, hjärt-kärlsjukdom och förtid död. Trots detta är 

fysisk inaktivitet och stillasittande idag ett stort, växande samhällsproblem (5).  

 

1.2 Fysisk inaktivitet 
Det finns indikationer på att en tredjedel av den vuxna befolkningen i Europeiska unionen 

(EU) är fysiskt inaktiva. Jämfört med män är kvinnor mindre benägna att vara tillräckligt, 

eller mycket, fysiskt aktiva (6). Fysisk inaktivitet kan definieras som otillräcklig fysisk 

aktivitet utifrån de allmänna rekommendationerna, det vill säga mindre än 150 minuters 

fysisk aktivitet/vecka (2). En möjlig förklaring till den fysiska inaktiviteten kan vara det 

digitaliserade samhälle som vuxit fram där tv-tittande, motoriserade transporter och fysiskt 

inaktiva fritidsintressen utgör en stor del av vardagen (7).  

1.3 Stillasittande 

Folkhälsomyndigheten rapporterar, utifrån Statistiska Centralbyråns undersökningar gällande 

befolkningens levnadsförhållanden, att allt fler har ett fysiskt inaktivt arbete i Sverige. 

Andelen har ökat från 28% till 35% från åren 2008 till 2020. Det finns inte någon statistiskt 

säkerställd skillnad mellan kvinnor och män vad gäller fysiskt inaktiva arbeten (8,9). Det 

verkar inte heller finnas forskning som säger något om det föreligger någon skillnad mellan 
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kvinnor och män vad gäller aktivitetsnivå respektive stillasittande utanför arbetet. 

Stillasittande beteende är alla vakna beteenden som kännetecknas av en energiförbrukning på 

≤1.5 metaboliska ekvivalenter (MET) i en sittande eller liggande position (2). MET kan 

definieras som förhållandet mellan energiförbrukning under fysisk aktivitet och i vila (10). 

Många arbetsuppgifter, såsom dator- och bildskärmsarbete, utförs idag sittande vilket innebär 

att de större muskelgrupperna i kroppen är inaktiva och energiomsättningen är låg (11). Det är 

därmed denna beskrivning som studien kommer använda sig av vad gäller fysiskt inaktiva 

arbeten. Ett stillasittande beteende över tid är en riskfaktor för all sorts dödlighet och många 

olika sjukdomar såsom diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom (12–14). Detta bekräftas i en 

översiktsstudie av Patterson m. fl. (15) där det även framkom ett dos-responssamband där mer 

än 6–8 timmars stillasittande och 3–4 timmars tv-tittande per dag gav en ökad risk för att 

drabbas av all sorts dödlighet och hjärt-kärlsjukdom. Studien visade även att de negativa 

konsekvenserna av det långvariga stillasittandet verkade vara oberoende av den fysiska 

aktivitetsnivån. Alltså blir det viktigt att även undersöka den stillasittande komponenten och 

inte enbart aktivitetsnivån då en grupp kartläggs för att kunna säga något om den totala 

aktivitetsnivån.  

1.4 Rekommendationer om fysisk aktivitet 

Världshälsoorganisationen (WHO) är Förenta nationernas organisation för hälsofrågor som 

strävar mot målet att alla människor ska uppnå så bra hälsa som möjligt utifrån ett 

biopsykosocialt perspektiv, vilket innebär att ta hänsyn till både biologiska, psykologiska och 

sociala aspekter vid hälsofrågor. Således är fysisk aktivitet en av delarna för att uppnå 

biopsykosocialt välbefinnande (16). Undersökningar har visat att 27,5% av den vuxna 

befolkningen inte når upp till de allmänna rekommendationerna gällande fysisk aktivitet (17). 

WHO presenterade år 2020 nya allmänna rekommendationer gällande fysisk aktivitet och 

stillasittande. En av skillnaderna är att nya riktlinjer tagits fram avseende att minimera 

stillasittande. För den vuxna befolkningen rekommenderas fysisk aktivitet till 150-300 

minuter/vecka av moderat intensitet, 75-150 minuter/vecka av hög intensitet eller en 

motsvarande kombination av dessa samt muskelstärkande fysisk aktivitet minst två 

dagar/vecka som involverar kroppens alla större muskelgrupper (17). 

1.5 Mätning av fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet kan mätas med bland annat rörelsesensorer, självrapporteringsmetoder eller 

direkt observation (18). Rörelsesensorer, så som accelerometer, ger ett objektivt mått på 
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rörelse och kräver lite från användaren, dock fångas inte alla typer av rörelser upp och det kan 

därmed vara svårt att skilja på fysisk inaktivitet och uteblivna registreringar samt att 

rörelsesensorer är dyra och svåra att använda på en större grupp. Självrapporteringsmetoder 

innefattar frågeformulär och monitorering fysisk aktivitet i exempelvis en dagbok. Fördelar är 

att de är enkla och billiga att använda samt kan fånga alla aspekter, så som intensitet, 

frekvens, duration, typ av aktivitet samt en uppskattning av energiförbrukningen omräknat till 

MET. Nackdelar med självrapporteringsmetoder är att de både kan leda till över- och 

underskattning av aktivitet på grund av okänd tillförlitlighet. Forskning visar även att vuxna 

tenderar att överskatta sin fysiska aktivitetsnivå när jämförelser görs mellan självrapportering 

och accelerometer (18). Direkt observation kan mäta alla aspekter av aktivitet och ge 

detaljerad information. Dock är detta en dyr metod och normala aktivitetsmönster hos 

deltagaren kan störas på grund av att någon observerar en (19).    

Det är alltså viktigt att ta hänsyn till studiens syfte, design och population vid val av 

mätmetod för fysisk aktivitet (20). Att använda sig av rörelsesensorer kan vara lämpligt vid 

till exempel en interventionsstudie medan direkt observation kan användas till exempel vid 

studier på barn. Självskattning kan användas för att fånga både kvantitativ och kvalitativ 

information samt lämpar sig för relativt stora grupper och är en bra metod för att till exempel 

undersöka sambandsanalyser mellan exponering och utfall (20).  

1.6 Motivation och motivation till fysisk aktivitet  

Begreppet motivation kan definieras som de faktorer som formar, väcker och riktar ett 

beteende mot olika mål. Hos en individ kan motivation vara en medveten eller omedveten 

inställning till att utföra vissa aktioner (21). Det finns olika motivationsteorier för att förklara 

begreppet ytterligare. En av dessa är Self-determination theory (SDT) som delar in motivation 

efter grad av autonomi och kontroll i huvudrubrikerna inre motivation, yttre motivation och 

amotivation samt förklarar vad som utmärker dessa motivationstyper (22). Inre motivation 

(inre reglering) och amotivation (icke reglering) är varandras motsatser och finns på varsin 

sida av modellen, däremellan finns yttre motivation som omfattar fyra kategorier vilka är yttre 

reglering, introjicerad reglering, identifierad reglering och integrerad reglering. Det är när 

våra prestationer drivs av inre motivation som de blir som mest hälsosamma, kreativa och 

produktiva. Yttre motivation innebär att utföra en handling på grund av till exempel yttre 

krav, för att få en social belöning eller undvika ogillande. Yttre motivation påverkas av tre 
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psykosociala behov som är samhörighet, kompetens och autonomi. Amotivation innebär 

avsaknad av motivation och kan leda till passivitet eller handling utan avsikt (22) (Figur 1). 

Figur 1. Self-determination theory (SDT) översatt till svenska (23). 

 

Motivation har visat sig vara en viktig faktor för vidmakthållande av fysisk aktivitet och 

forskning har visat god evidens vad gäller användningen av SDT för att förstå olika 

träningsbeteenden (24,25). I en översiktsstudie ses att sambandet mellan träningsreglering och 

beteende tyder på att kvinnor associerar introjicerad reglering mer positivt med träning än 

män (24). I en annan studie ses att yttre reglering möjliggör träning för män medan det är 

identifierad reglering som är en viktig faktor för kvinnor (25). Motivation till fysisk aktivitet 

kan mätas genom självskattningsskalor, till exempel Exercise Regulations Questionnaire 

(BREQ-2) där motivationsfaktorerna till fysisk aktivitet icke reglering, yttre reglering, 

introjicerad reglering, identifierad reglering och inre reglering undersöks (26). Nivån 

integrerad reglering undersöks inte i BREQ-2.  

1.7 Stressen ökar i samhället 
Ett ytterligare växande samhällsproblem är stressrelaterad ohälsa som har ökat runt om i 

världen sedan 90-talet. Detta kan bero på flera orsaker; mindre tid för återhämtning, strävan 

efter effektivisering till följd av teknikskifte och därmed högre krav i arbetslivet samt 

ekonomisk oro till följd av bland annat tidigare nedskärningar och arbetslöshet (27). År 2021 

rapporterade Folkhälsomyndigheten att 15% av befolkningen mellan 16–84 år kände sig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amotivation 

Icke 
reglering 

Yttre 
motivation 

Yttre 
reglering 

Introjicerad 
reglering 

Identifierad 
reglering 

Integrerad 
reglering 

Inre 
reglering 

Inre 
motivation 

Passitivitet eller 
handling utan 

avsikt 
 
 
 

Ingen motivation 

Få belöningar 
eller undvika 

straff 
 
 
 

Kontrollerad 
motivation 

Undvika skuld 
och ångest eller 
öka självkänslan 

 
 
 

Måttligt 
kontrollerad 
motivation 

Beteenden 
värderas för  att 

de är användbara 
snarare än 
önskvärda 

 
Måttlig autonom 

motivation 

Yttre påverkan 
integreras med inre 
intressen och blir 

en del av personlig 
identitet 

 
Autonom 

motivation 

En handling utförs 
av nyfikenhet, 

glädje och intresse 
 
 
 

Inneboende 
autonom 

motivation 



 5 
 

 

stressade. Kvinnor och den yngre befolkningen (16-44 år) rapporterade högre andel stress än 

både män och den äldre befolkningen (45-84 år) (28).   

1.8 Definition och konsekvenser av stress  

Cohen m. fl. (29) definierar stress som en känsla av att ha otillräcklig förmåga eller 

otillräckliga resurser vad gäller att hantera de krav och påfrestningar som en individ utsätts 

för. All stress är dock inte negativt förknippat då det också är en naturlig reaktion som behövs 

för att klara av svåra utmaningar och är inte skadlig så länge kroppen kan återhämta sig efter 

en akut stressreaktion (30). Vid en stressreaktion aktiveras sympatiska nervsystemet som är 

en del av det autonoma nervsystemet som styr icke-viljemässiga funktioner i kroppens organ 

så som hjärta, blodtryck och andning. Denna aktivering leder till frisättning av noradrenalin 

och adrenalin, vilket i sin tur leder till en frisättning av stresshormonet kortisol i blodet som 

bidrar till bland annat ökad hjärt- och andningsfrekvens samt ökad blodcirkulation till berörda 

muskler. Kroppen får extra energi och gör sig redo för att kunna hoppa, springa och klara 

andra utmaningar. Däremot kan det vara skadligt om stressreaktioner kommer ofta och utan 

återhämtning (30). Då stress har många effekter på nervsystemet kan långvarig stress orsaka 

strukturella förändringar i olika delar av hjärnan som kan leda till försämrat minne och 

kognition (31). Dessutom rapporterade Försäkringskassan (32) år 2022 att antalet sjukskrivna 

personer med stressrelaterad diagnos har ökat med 13% från 2019 och att 79% av alla 

pågående sjukskrivningar med stressrelaterade diagnoser var kvinnor.  

1.9 Mätning av stress   

Stress påverkar individen såväl kroppsligt som mentalt och kan därför mätas på olika sätt 

beroende av vilken aspekt av stress som avses undersökas. En biologisk aspekt av stress kan 

undersökas genom att objektivt mäta utsöndring av stresshormoner i kroppen (33). Akuta 

kortisolförändringar kan mätas genom blodet, saliv och urin medan en relativt ny metod, för 

att upptäcka långvarig stress, är att mäta kortisolhalten i håret (33). En annan metod för att 

mäta stress är att använda självskattningsskalor som i stället fångar de subjektiva och 

psykosociala symptom som uppkommer vid långvarig stress, till exempel med Perceived 

Stress Scale-10 (PSS-10) (34). 

1.10 Fysisk aktivitet, stillasittande och stress  

Fysisk aktivitet har goda effekter på långvarig stress då träning oberoende av intensitet, 

volym, typ av träning och studerad population både ökar antioxidantparametrar och minskar 
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prooxidantsindikatorer efter träning. Dessa är av betydelse för att reducera den oxidativa 

stressnivån i kroppen som kan bero på bland annat psykisk stress (35,36). Dessutom framkom 

det i en RCT-studie att valfri fysisk aktivitet på måttlig intensitet hade en övergripande 

gynnsam effekt för minskad stress, ångest och depressiva symptom samt ökat psykiskt 

välbefinnande och förbättrad sömnkvalitet hos vuxna som led av stress (37). Den forskning 

som författarna funnit angående hur stress påverkar den fysiska aktivitetsnivån visade att 

stress kan minska aktivitetsnivån. Dock kunde det även ses att aktivitetsnivån hos vissa 

personer kan öka till följd av att träningen utförs som ett sätt att hantera stressen (38). En 

annan studie visade att upplevd stress hos ungdomar kan påverka den fysiska aktivitetsnivån 

negativt (39). Stress och stillasittande verkar kunna associeras med varandra i enskilda 

studier. Eijckelhof m. fl. (40) presenterade att kontorsarbetare som upplevde högre grad av 

stress spenderade längre tid sittandes vid datorn och Mouchacca m. fl. (41) fann att det fanns 

ett samband mellan stress och ökad tid framför tv:n samt mindre fysisk aktivitet på fritiden. 

Dock sågs i en översiktsstudie från 2019 av Teychenne m. fl. (42) att det fanns otillräckliga 

bevis för sambandet mellan stillasittande och stress samt att fler studier av hög kvalitet behövs 

för att undersöka detta vidare.  

1.11 Problemformulering 

Stillasittande är ett växande samhällsproblem och ökar generellt bland befolkningen, det är 

över lag svårt för människor att nå upp till de allmänna rekommendationerna om fysisk 

aktivitet (5). Allt fler arbeten har effektiviserats vilket har bidragit till att fler vuxna har 

fysiskt inaktiva arbeten, till exempel med datorer på kontor (8,9). Motivation till fysisk 

aktivitet har visat sig vara starkt associerat med att faktiskt utföra fysisk aktivitet (24) och det 

är också känt att fysisk aktivitet minskar stressnivåer hos den vuxna befolkningen (35–37). 

Det finns dock en kunskapslucka i litteraturen om hur fysisk aktivitetsnivå, stillasittande, 

motivation till fysisk aktivitet och upplevd stress är hos personer med fysiskt inaktiva arbeten. 

Det är inte heller helt klarlagt om det förekommer könsskillnader i utfallet av ovanstående hos 

denna grupp, eller om sambandet mellan upplevd stress och fysisk aktivitetsnivå kan 

överföras till individer med dessa arbeten. 

Som fysioterapeut behövs kunskap om människan som helhet i ett hälsoperspektiv och 

därmed förståelse för biopsykosociala aspekter och dess relation till fysisk aktivitet hos 

befolkningen (43). Därför behövs fler studier som säger något om psykosociala faktorer och 
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dess relation till fysisk aktivitetsnivå hos människor i dagens samhälle, där individer med 

fysiskt inaktiva arbeten blir fler och fler. 

2. Syfte och frågeställningar 
2.1 Syfte  

Syftet med denna studie var att beskriva den fysiska aktivitetsnivån, stillasittande, 

motivationsfaktorer till fysisk aktivitet samt upplevd stress hos individer med ett fysiskt 

inaktivt arbete och undersöka om det förelåg någon skillnad mellan kvinnor och män. Vidare 

var syftet att studera om det fanns ett samband mellan den fysiska aktivitetsnivån och stress 

samt stillasittande och stress.  

2.2 Frågeställningar 
1. Vilken nivå av självskattad fysisk aktivitet och stillasittande, mätt med Socialstyrelsens tre 

indikatorfrågor vid ett tillfälle, har personer i arbetsför ålder i Sverige med ett fysiskt inaktivt 

arbete?  

2. Vilken typ av motivation för utförande av fysisk aktivitet, mätt med BREQ-2 vid ett 

tillfälle, rapporterar personer i arbetsför ålder i Sverige som har ett fysiskt inaktivt arbete?  

3. Vilket samband finns mellan självskattad fysisk aktivitetsnivå, mätt med Socialstyrelsens 

två indikatorfrågor vid ett tillfälle, och upplevd stress, mätt med PSS-10 vid ett tillfälle, hos 

personer i arbetsför ålder i Sverige som har ett fysiskt inaktivt arbete? 

4. Vilket samband finns mellan självskattad stillasittande tid, mätt med Socialstyrelsens 

indikatorfråga vid ett tillfälle, och upplevd stress, mätt med PSS-10 vid ett tillfälle, hos 

personer i arbetsför ålder i Sverige som har ett fysiskt inaktivt arbete? 

5. Föreligger någon skillnad, och i sådana fall vilken, mellan kvinnliga och manliga personer 

med ett fysiskt inaktivt arbete vad gäller självskattad fysisk aktivitetsnivå och stillasittande, 

mätt med Socialstyrelsens tre indikatorfrågor vid ett tillfälle, motivation till fysisk aktivitet, 

mätt med BREQ-2 vid ett tillfälle, och upplevd stress, mätt med PSS-10 vid ett tillfälle?  

3. Metod 
3.1 Design 

Denna studie var en kvantitativ tvärsnittsstudie av deskriptiv, korrelerande och jämförande 
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design. En tvärsnittsstudie innebär att en population undersöks vid ett tillfälle och var lämplig 

då data samlades in vid en tidpunkt från ett flertal personer (44). En deskriptiv design innebär 

beskrivandet av ett fenomen hos en grupp, i det här fallet var det passande då aktivitetsnivån, 

motivationsfaktorer till fysisk aktivitet samt stressnivåer hos personer med fysiskt inaktiva 

arbeten undersöktes och kartlades (45). En korrelerande design innebär att variabler jämförs 

med varandra, utan att försöka påverka dem, och detta lämpade sig väl då samband 

undersöktes gällande fysisk aktivitet, stillasittande och stress (46). En jämförande design 

lämpade sig att använda då jämförelser av olika utfall gjordes mellan kvinnor och män (47). 

3.2 Urval 

Urvalet till denna studie valdes ut genom ett bekvämlighetsurval på grund av tidsaspekten 

tillgängligheten för studien (48). Detta innebar att fyra arbetsplatser med arbetsuppgifter som 

innefattar skrivbords- eller datorarbete, och där författarna har kännedom om en eller flera av 

de anställda, tillfrågades. Önskvärt var en jämn fördelning mellan män och kvinnor. 

Inklusionskriterierna var att vara i arbetsför ålder (18-65 år), arbeta i Sverige och minst 75% 

av heltid, ha ett fysiskt inaktivt arbete definierat som att arbeta minst 50% av en veckas 

arbetstid vid ett skrivbord/en skärm, ha arbetat på det aktuella arbetet minst en månad och kan 

läsa och skriva på svenska. Exklusionskriterierna var att vara sjukskriven på heltid, vara 

föräldraledig samt att ha fler arbeten. 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom enkätmotorn KURT bestående av de tre delarna fysisk aktivitetsnivå 

och stillasittande (Socialstyrelsens indikatorfrågor) (bilaga 4), motivation till fysisk aktivitet 

(BREQ-2) (bilaga 5) och upplevd stress (PSS-10) (bilaga 6). Utöver dessa delar i enkäten 

ingick även bakgrundsfrågor om kön, ålder, tjänstgöringsgrad och om definitionen för fysiskt 

inaktivt arbete uppfylldes (bilaga 3). 

Socialstyrelsens indikatorfrågor (bilaga 4), innehållande tre frågor med fasta svarsalternativ, 

användes för att kartlägga fysiska aktivitetsnivån samt stillasittande. De två första frågorna 

syftade till att ta reda på hur många minuter/vecka som ägnades åt vardagsmotion respektive 

ansträngande fysisk aktivitet. Frågan om stillasittande syftade till att få fram hur många 

timmar/dygn som spenderades sittande. En studie av Olsson m. fl. (49) presenterade att fasta 

svarsalternativ visade starkare samtidig validitet i jämförelse med både svar i tabellformat och 

öppna svarsalternativ. Socialstyrelsens frågeformulär hade en låg korrelation med 
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accelerometer (r=0.31) och resultaten beskrivs kunna användas kliniskt vid val av frågor och 

typ av svarsalternativ vid mätning av fysisk aktivitet. Vidare beskrevs att ytterligare studier 

bör genomföras för att undersöka test-retest reliabilitet och lyhördhet för förändringar.  

För att skatta motivation till fysisk aktivitet användes BREQ-2 (bilaga 5) där deltagarna fick 

skatta hur väl olika påståenden stämde överens med anledningar till att vara fysiskt aktiv (50). 

Svarsalternativen utgjordes av en femgradig skala som sträckte sig från “stämmer inte alls”=0 

poäng till “stämmer helt”=4 poäng. Formuläret bestod av 19 olika påståenden som kan delas 

in i fem olika kategorier; icke reglering (fråga 5,9,12,19), yttre reglering (fråga 1,6,11,16), 

introjicerad reglering (fråga 2,7,13), identifierad reglering (fråga 3,8,14,17) och inre reglering 

(fråga 4,10,15,18) (26). Totalpoängen för påståendena i varje kategori summerades och gav 

en totalpoäng för respektive kategori. De kategorier som fick högst poäng var de faktorer som 

hade störst betydelse för träningsbeteendet. Kategorierna har visat sig ha god validitet och 

reliabilitet med en reliabilitetskoefficient på 0.81–0.89 och anses därför vara ett tillförlitligt 

mätinstrument för att kartlägga motivationsfaktorer till fysisk aktivitet (50).  

Deltagarna skattade sin upplevda stress med mätinstrumentet PSS-10 (bilaga 6). Formuläret 

syftade till att kartlägga känslor och tankar under den senaste månaden och bestod av tio olika 

frågor (51). Ett exempel på en fråga kunde vara: ”Under den senaste månaden hur ofta har 

du varit upprörd över något som hände helt oväntat?”. Frågorna var uppställda så att 

deltagaren kunde skatta, med hjälp av en femgradig skala med svarsalternativ, hur ofta 

känslor och tankar hade uppkommit i olika situationer. Skalan sträckte sig från “aldrig”=0 

poäng till “väldigt ofta”=4 poäng (p). Frågorna 4,5,7 samt 8 var positivt ställda vilket gjorde 

att enkätens poängsättning omvändes på dessa frågor, 0=4p, 1=3p, 2=2p, 3=1p och 4=0p. Ett 

exempel på en sådan fråga var: ”Under den senaste månaden hur ofta har du litat på din 

förmåga att hantera dina personliga problem?”. Alla svar summerades till en totalpoäng 

inom intervallet 0–40 och delades in i olika grader av stress (låg=0-13 poäng, måttlig=14-26 

poäng, hög=27-40 poäng) (51). Den svenska versionen har visat sig ha god intern reliabilitet 

och begreppsvaliditet och kan därmed användas för bedömning av upplevd stress hos en 

större population (34). 

3.4 Genomförande 

Författarna tog initialt telefonkontakt med personer de kände till på fyra olika arbetsplatser 

med dator-/skrivbordsarbeten. Kontaktpersonerna i sin tur ombads att tillfråga sina chefer, via 

ett vidarebefordrat mejl från författarna (bilaga 1), om intresse fanns för att medverka i 
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studien och därmed tillåtelse att skicka ut enkäten till sina medarbetare. Tre av fyra tillfrågade 

arbetsplatser valde att deltaga i studien. Efter godkännande från cheferna mejlade författarna 

ut ett informationsbrev om studien (bilaga 2) samt den webbaserade KURT-enkäten (bilaga 7) 

via en länk till kontaktpersonerna på respektive arbetsplats. De i sin tur vidarebefordrade 

innehållet till sina medarbetare, via ett mejlutskick, som tillbads besvara enkäten anonymt 

inom cirka 14 dagar. Ingen påminnelse skickades ut. Data samlades in under veckorna 39-41 

2022.  

3.5 Databearbetning 

Rådata från enkäten överfördes manuellt och sammanställdes av författarna i Microsoft Excel. 

Databearbetningen skedde därefter i statistikprogrammet SPSS där samtliga beräkningar och 

analyser utfördes. 

Den första frågeställningen gällande fysisk aktivitet och stillasittande gav data på ordinalnivå, 

vilket innebär data som kan rangordnas men det går inte att säga att avståndet är lika långt 

mellan varje steg, och besvarades genom en deskriptiv analys (52). Hur många minuter 

ansträngande fysisk aktivitet/vecka (indikatorfråga 1), vardagsmotion/vecka (indikatorfråga 2) 

och stillasittande tid/dygn (indikatorfråga 3) deltagarna skattade redovisades med median och 

interkvartilavstånd. Eftersom svarsalternativen var inom ett intervall användes mittenvärdet i 

intervallen, exempelvis att 30–60 minuter blev 45 minuter, för att beräkna medianen (53). 

Svarsalternativet ”så gott som hela dagen” i indikatorfråga 3 uppskattades av författarna till 

16 timmar (960 minuter) och svarsalternativet ”aldrig” uppskattades till 0 timmar (0 minuter). 

Frågeställningen besvarades också genom att de två första indikatorfrågorna lades ihop och 

beräknades, utifrån Socialstyrelsens metod (53), så att varje individ fick en totalsumma av 

antalet aktivitetsminuter/vecka som sedan redovisades med median och interkvartilavstånd. 

Mittenvärdet för indikatorfråga 1, om ansträngande fysisk aktivitet, räknades dubbelt till 

skillnad från indikatorfråga 2 om vardagsmotion (53). Aktivitetsminuterna användes även för 

att deskriptivt redovisa om deltagarna nådde upp till rekommendationerna om 150 minuters 

fysisk aktivitet/vecka eller inte. Aktivitetsminuterna och stillasittande tid i minuter 

presenterades i sambandsanalyserna då frågeställning tre och fyra besvarades.  

Frågeställning två, rörande de mest betydande motivationsfaktorerna, gav också data på 

ordinalnivå och besvarades deskriptivt. Resultatet blev en summa av vardera kategori för 

respektive deltagare. Den kategori som fick flest poäng var den som var den mest betydande 

motivationsfaktorn. Därefter kunde de mest betydande motivationsfaktorerna redovisas i antal 
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deltagare och procent för hela gruppen, kvinnor och män. Frågeställningen besvarades också 

genom att redovisa totalpoäng med median och interkvartilavstånd per kategori för hela 

gruppen, kvinnor och män.  

Den tredje frågeställningen, avseende samband mellan stress och fysisk aktivitet, gav även 

den data på ordinalnivå. Spearman’s korrelationstest (r) användes då data var icke-

parametrisk (52) och de variabler som användes var deltagarnas totala aktivitetsminuter/vecka 

respektive totalpoäng av upplevd stress. Frågeställning fyra undersökte samband mellan stress 

och stillasittande och beräknades därför på samma sätt som ovan fast med variablerna 

stillasittande minuter/dygn respektive totalpoäng av upplevd stress. Styrkan av 

korrelationskoefficienten (r) har tolkats som; 0.00-0.25 liten, om ens någon korrelation, 0.26-

0.49 låg korrelation, 0.50-0.69 moderat korrelation, 0.70–0.89 hög korrelation och 0.90-1.00 

väldigt hög korrelation (52).  

Den femte frågeställningen syftade till att ta reda på om det förelåg några skillnader mellan 

kvinnor och män angående alla utfallsvariabler. Utfallen vid Socialstyrelsens tre 

indikatorfrågor undersöktes genom ett icke-parametriskt Mann-Whitney U test, då data var på 

ordinalnivå (icke-parametrisk) och det var flera svarsalternativ per fråga (52). För BREQ-2 

användes även där Mann-Whitney U test, då en summa per kategori och deltagare gav data på 

ordinalnivå. Detsamma användes för upplevd stress samt att det även beskrevs deskriptivt 

med median och interkvartilavstånd. Signifikansnivån bestämdes till p <0.05 vid 

sambandsanalyser och då skillnader undersöktes (52).  

3.6 Etiska överväganden 

Deltagandet i studien var frivilligt och det var helt accepterat att avstå eller att när som helst 

under studien avsluta sin medverkan utan att ange skäl. Deltagarna fick skriftlig information 

(bilaga 2) gällande syftet med studien, kort bakgrund samt vad som förväntades av dem att 

fylla i. Deltagarna informerades om att alla uppgifter var konfidentiella och att all sparad data 

har förvarats på författarnas lösenordskyddade datorer och endast varit tillgänglig för 

författarna samt handledaren. Inga personuppgifter samlades in. Efter att uppsatsen godkänts, 

planerat under början av 2023, kommer all ursprungsdata att raderas. Författarna var 

medvetna om att vissa kanske kan uppleva det som stötande att besvara frågor om den fysiska 

aktivitetsnivån och bli påmind om eventuell inaktivitet i ens vardag. Dock kan andra se det 

som en motivator till att förbättra sin aktivitetsnivå och komma i gång. Frågor om stress kan 

bidra till en större medvetenhet om den egna stressnivån vilket kan leda till en ökad stressnivå 
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men också en vilja att försöka minska den. Frågor om motivation till fysisk aktivitet kan ge en 

tankeställare om varför en person faktiskt tränar eller inte genom att få fundera över sina egna 

träningsbeteenden. Därav var det viktigt att det tydligt framgick för deltagarna att medverkan 

i studien var helt frivillig. Författarna bedömde att fördelarna med studien övervägde 

nackdelarna för deltagarna. 

4. Resultat 
Enkäten skickades ut till 117 personer där 53 responderade, vilket gav en svarsfrekvens på 

45%. Totalt 52 individer inkluderades i studien då en respondent inte uppfyllde kriteriet att ha 

arbetat på nuvarande arbetsplats i minst en månad och därmed exkluderades. De 52 

individerna som svarade på enkäten besvarade samtliga frågeformulär och frågor. Av dessa 

52 deltagare var 50% kvinnor (Tabell 1).   

 
Tabell 1. Redovisning av bakgrundsvariabler för deltagarna gällande antal, medelålder och 

tjänstgöringsgrad för hela gruppen, kvinnor och män. 

 

Karaktär Hela gruppen Kvinnor Män 

Antal deltagare 52 26 26 

Medelålder (±SD) 41 (±11) 42 (±11) 40 (±11) 

Tjänstgöringsgrad % (mv±SD) 100 (±0) 100 (±0) 100 (±0) 

SD=standardavvikelse, mv= medelvärde. 
 
Hela gruppen rapporterade i genomsnitt 285 aktivitetsminuter/vecka och 660 stillasittande 

minuter/dygn. Hos 38% var den mest betydande motivationsfaktorn inre reglering. Totalt 

65% rapporterade måttlig grad av upplevd stress. Inga signifikanta skillnader förelåg mellan 

kvinnor och mäns skattningar av fysisk aktivitetsnivå, stillasittande, motivation till fysisk 

aktivitet och upplevd stress (Tabell 2,3,4).  

 

Sambandet mellan upplevd stress och fysisk aktivitetsnivå hos personer med ett fysiskt 

inaktivt arbete var litet, positivt (r= 0.14, p=0.33) vilket innebar att när den fysiska 

aktivitetsnivån ökade, ökade även upplevd stress hos individerna. Sambandet mellan upplevd 

stress och stillasittande var även det litet, positivt (r=0.12, p=0.38) vilket innebar att när 

stillasittandet ökade, ökade även upplevd stress hos individerna. Som p-värdena visar var 

dock sambanden inte statistiskt signifikanta.  
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Tabell 2. Redovisning av värden från Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitet och 

stillasittande i minuter samt summerade aktivitetsminuter. Samtliga värden redovisat med 

median och interkvartilavstånd samt signifikansnivå för hela gruppen, kvinnor och män.  

 

Karaktär Hela gruppen 

n=52 

Kvinnor 

n=26 

Män n=26 P-värde 

                   Median (±IQR)  

Socialstyrelsens 

indikatorfrågor 

    

Ansträngande FA min/vecka 75 (±105) 90 (±105) 75 (±105) 0.47 

Vardagsmotion min/vecka 120 (±173) 120 (±150) 98 (±180) 0.1 

Stillasittande min/dygn 660 (±180) 480 (±180) 660 (±180) 0.79 

 

Aktivitetsminuter/vecka 

 

285 (±289) 

 

338 (±293) 

 

255 (±263) 

 

0.2 

n (%) 

>150 aktivitetsminuter/vecka  40 (77) 21 (40) 19 (37)  

Högt värde= fler minuter av fysisk aktivitet/vecka och stillasittande/dygn. 

Aktivitetsminuter/vecka= (ansträngande FA x 2) + vardagsmotion. IQR= interkvartilavstånd, 

n=antal deltagare, FA=fysisk aktivitet, min=minuter, p-värde=signifikansnivå <0.05, >150 

aktivitetsminuter/vecka=rekommendationer om fysisk aktivitet. 

 

Tabell 3. Redovisning av värden från BREQ-2 om motivation till fysisk aktivitet för hela 

gruppen, kvinnor och män. Totalpoäng redovisat med median, interkvartilavstånd och 

signifikansnivå. Den mest betydande motivationsfaktorn redovisat i antal deltagare och 

procent. 

 

Karaktär Hela gruppen n=52 Kvinnor n=26 Män n=26 P-värde 

Totalpoäng 

Median (±IQR) 

BREQ-2 

Icke reglering 0 (±2) 0 (±0.3) 0 (±3.3) 0.07 

Yttre reglering 0 (±2.8) 0 (±1.3) 0.5 (±3.5) 0.12 
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Introjicerad reglering 4 (±5) 5 (±3.8) 3.5 (±7) 0.08 

Identifierad reglering 12 (±6.8) 13.5 (±6.5) 12 (±6) 0.42 

Inre reglering 12 (±6) 13.5 (±1.5) 12 (±6) 0.29 

Den mest betydande motivationsfaktorn 

n (%) 

Icke reglering 2 (4) 0 (0) 2 (4)  

Yttre reglering 1 (2) 0 (0) 1 (2)  

Introjicerad reglering 1 (2) 1 (2) 0 (0)  

Identifierad reglering 17 (33) 9 (17) 8 (15)  

Inre reglering 20 (38) 11 (21) 9 (17)  

Identifierad + inre 

reglering 

12 (23) 6 (12) 6 (12)  

Högsta värdet i totalpoäng= den motivationsfaktor som har störst betydelse för utförande av 

fysisk aktivitet. Identifierad + inre reglering= antal deltagare som fick lika många poäng på 

båda dessa motivationsfaktorer. IQR= interkvartilavstånd, n=antal deltagare, p-värde= 

signifikansnivå <0.05. 

 

Tabell 4. Redovisning av värden från PSS-10 om upplevd stress för hela gruppen, kvinnor 

och män. Totalpoäng redovisat med median och interkvartilavstånd samt signifikansnivå. 

Kategorisering av grad av upplevd stress redovisat i antal deltagare och procent. 

 

Karaktär Hela gruppen n=52 Kvinnor n=26 Män n=26 P-värde 

Totalpoäng 

Median (±IQR) 

PSS-10 

Upplevd stress 15 (±6.8) 15 (±4.3) 15.5 (±10.3) 0.58 

Grad av upplevd stress 

n (%) 

Låg 16 (31) 7 (13) 9 (17)  

Måttlig 34 (65) 19 (37) 15 (29)  

Hög 2 (4) 0 (0) 2 (4)  

Hög totalpoäng= hög grad av upplevd stress. IQR= interkvartilavstånd, n= antal deltagare, 

p-värde= signifikansnivå <0.05. 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatsammanfattning 

Individerna i studien rapporterade totalt 285 aktivitetsminuter/vecka och 660 stillasittande 

minuter/dygn. Vid kartläggningen av motivation till fysisk aktivitet framkom att flest hade 

inre reglering som den mest betydande faktorn. Totalt skattade deltagarna 15 av 40 poäng för 

upplevd stress, vilket innebar en måttlig grad. Sambanden mellan upplevd stress och fysisk 

aktivitet respektive stillasittande var små, positiva och icke-signifikanta. Det förelåg inga 

statistiskt signifikanta skillnader mellan kvinnor och män gällande alla undersökta variabler.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Individerna i denna studie rapporterade en relativt hög fysisk aktivitetsnivå. Kvinnor skattade 

något högre aktivitetsnivå än män, dock förelåg det ingen statistiskt signifikant skillnad. 

Majoriteten av individerna (77%) nådde upp till de allmänna rekommendationerna om minst 

150 minuter fysisk aktivitet/vecka, men även här var det kvinnor i högre utsträckning än män 

som uppnådde dessa (p=0.51). Detta överensstämmer inte helt med tidigare forskning av 

Nikitara m. fl. (6) som funnit att män är mer benägna att vara tillräckligt, eller mycket, fysiskt 

aktiva jämfört med kvinnor. Däremot, sett till hela gruppen, presenterar WHO (17) 

undersökningar som visar att 27.5% av den vuxna befolkningen inte når upp till de allmänna 

rekommendationerna om fysisk aktivitet. Detta stämmer till viss del överens med individerna 

i denna studie men med en viss skillnad då det var 23% som inte uppnådde 

rekommendationerna. Det stillasittande arbetet och lite rörelse skulle kunna leda till ett behov 

av att vilja röra på sig, vilket skulle kunna vara en förklaring till att det var 77% av 

individerna med fysiskt inaktiva arbeten som nådde upp till rekommendationerna. En annan 

möjlig orsak skulle kunna vara att individerna har överskattat sin aktivitetsnivå då detta är 

vanligt vid självrapportering av fysisk aktivitet (18). Något som inte undersöktes i 

föreliggande studie, men som hade varit intressant, är huruvida utbildningsnivå har påverkat 

aktivitetsnivån eller inte. Individernas relativt höga aktivitetsnivå skulle kunna vara kopplat 

till att deltagarna i denna studie möjligtvis tillhörde en grupp välutbildade individer och 

forskning har visat att högre utbildningsnivå associeras med högre grad av fysisk aktivitet 

(54,55). En viktig aspekt som skulle kunna påverka resultaten är individernas tilltro till sin 

egen förmåga (self-efficacy) att utföra fysisk aktivitet, vilket var ett perspektiv som inte 

fångades upp i föreliggande studie. I flertal studier belyses att self-efficacy är en viktig faktor 

för utförande och vidmakthållande av fysisk aktivitet, vilket bekräftar att resultaten i denna 
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studie förmodligen också har påverkats av individernas self-efficacy till fysisk aktivitet (56–

58). 

 

Stillasittande tid för individer i föreliggande studie var 11 h/dygn, till skillnad från en svensk 

population som spenderade cirka 9 h/dygn stillasittande (59). Detta skulle kunna innebära att 

gruppen fysiskt inaktiva arbetare tenderar att sitta något mer än en normalpopulation och detta 

skulle kunna förklaras av att individerna i föreliggande studie har arbetsuppgifter med dator- 

och skrivbordsarbete. En annan förklaring skulle kunna relateras till den covid-pandemi som 

varit, där allt fler har arbetat hemifrån och på så vis inte behövt ta sig till arbetet, vilket 

möjligtvis har minimerat vardagsmotionen i form av att ta sig till och från arbetet och ökat 

stillasittandet (60). I en översiktsstudie från 2022 (61) undersöktes hur hemarbete har 

påverkat fysisk aktivitet och stillasittande under covid-pandemin och där framkom det att den 

fysiska aktivitetsnivån minskade och stillasittandet ökade signifikant på grund av förändrade 

arbetsförhållanden. I föreliggande studie rapporterade män något mer stillasittande tid än 

kvinnor och en teori enligt författarna är att eftersom männen i studien var mindre fysiskt 

aktiva så kan det också leda till fler stillasittande timmar. Dock fanns ingen statistiskt 

signifikant skillnad mellan könen vilket är i linje med tidigare funnen forskning (8,9). Trots 

att individerna totalt sett hade en relativt hög fysisk aktivitetsnivå hade de också många 

stillasittande timmar/dygn. Det har setts i en översiktsstudie (15) att stillasittande tid 

oberoende av den fysiska aktivitetsnivån ger ökade hälsorisker. I översiktsstudien kunde även 

ett dos-responssamband ses där 9–12 timmars stillasittande tid/dygn ökade risken för att 

drabbas av all sorts dödlighet och hjärt-kärlsjukdom. Det här ger information om och 

föranleder till att det är särskilt viktigt att se över och bryta stillasittande beteenden på fysiskt 

inaktiva arbeten genom att exempelvis ta pauser, gå och stå.  

 

Vilken motivationsfaktor som fick högst poäng varierade i gruppen, dock sågs att inre 

reglering förelåg som den mest betydande faktorn till att utföra fysisk aktivitet hos flest antal 

personer. I denna studie sågs inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män. I rena tal 

fick 21% av kvinnorna inre reglering som motivationsfaktor och 17% av männen. Möjligtvis 

hade signifikanta skillnader mellan könen kunnat påvisas om gruppen som undersökts varit 

större eller om variationen på deltagarnas värden inte hade varit så stora, då könsskillnader 

har framkommit i tidigare forskning med större populationer (22,24). Att skillnaderna var 

icke-signifikanta skulle även kunna bero på att den här gruppen av människor som har fysiskt 

inaktiva arbeten drivs av liknande motivationsfaktorer. Individerna hade, som nämnt, en 
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relativt hög fysisk aktivitetsnivå vilket skulle kunna förklaras av att inre reglering var den 

mest betydande motivationsfaktorn hos de flesta. Inre reglering innebär att handlingar drivs 

av nyfikenhet, glädje och intresse vilket bidrar till att prestationer blir hälsosamma, kreativa 

och produktiva (22). 

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (28) upplevde 15% av den vuxna befolkningen år 2021 att de 

kände sig stressade, vilket skiljer sig från denna studies resultat där det var 65% som 

rapporterade måttlig grad av upplevd stress. Detta skulle kunna indikera att fler individer med 

fysiskt inaktiva arbeten är stressade jämfört med den vuxna befolkningen generellt. Däremot 

skulle det även kunna handla om urvalsbias, alltså att individer som upplever stress är mer 

benägna att svara på en enkät om stress än de som inte upplever sig stressade. Vidare kan det 

även diskuteras huruvida graden av upplevd stress skiljer sig hos den vuxna befolkningen 

jämfört med dessa individer då Folkhälsomyndigheten och föreliggande studie inte har 

undersökt grad av stress på samma sätt. Något som också bör tas i beaktning är att 

populationerna skiljer sig i storlek. Däremot ses en likhet avseende normaldata för PSS-10 i 

studien av Nordin (34) där 14 poäng presenteras för en generell svensk population, vilket 

samstämmer med denna studie där individerna erhöll 15 poäng. Resultaten från både 

Folkhälsomyndigheten (28) och studien av Nordin (34) visade att kvinnor rapporterade mer 

stress än män. Så var inte fallet i föreliggande studie där män tenderade att vara något mer 

stressade än kvinnor. En förklaring till detta skulle kunna vara att män var mindre fysiskt 

aktiva jämfört med kvinnor och således skulle det möjligtvis kunna innebära att kvinnor 

använder fysisk aktivitet som en strategi för att hantera stress. Detta stämmer överens med 

tidigare forskning som påvisat att fysisk aktivitet minskar stressnivåer samt att individer med 

höga stressnivåer tenderar att vara mindre fysiskt aktiva (35–38). En ytterligare förklaring till 

att män rapporterade mer stress i kombination med mindre fysisk aktivitet skulle, enligt 

Börjesson och Jonsdottir (62), kunna vara att vetskapen om att en borde vara mer fysiskt aktiv 

kan öka den upplevda stressen.  

 

Forskning visar följaktligen att fysisk aktivitet och upplevd stress borde ha ett negativt 

samband, alltså att ökad fysisk aktivitetsnivå innebär minskad upplevd stress. Detta är dock 

inte helt i linje med resultatet från denna studies samband som var litet positivt, vilket innebar 

att när den fysiska aktivitetsnivån ökade så ökade även upplevd stress. Det skulle kunna vara 

så att denna medvetna fysiskt aktiva grupp just tränade en hel del för att kompensera sina 

många timmar av stillasittande och därav kände de sig stressade av det trots allt. Detta 
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resonemang skulle återigen kunna förklaras av Börjesson och Jonsdottir (62) som menar att 

fysisk aktivitet likväl kan vara en stressor i sig för vissa individer och därav kan upplevd 

stress öka av en ökad fysisk aktivitetsnivå. Sambandet mellan stillasittande och upplevd stress 

var även det litet positivt i föreliggande studie vilket till viss del överensstämmer med tidigare 

forskning (41,42,59). Så vitt författarna vet har tidigare studier visat att det finns viss 

association mellan ökad stress och ökat stillasittande, dock är evidensen inte tillräckligt stark 

eller statistiskt säkerställd (41,42,59). I och med att denna grupp av individer var mycket 

stillasittande och ett litet positivt samband funnits är det ytterligare en indikation på att 

stillasittandet på fysiskt inaktiva arbetsplatser bör minskas. Både för att minska risk för 

biologiska påföljder, så som hjärt-kärlsjukdomar, och för att minska den psykologiska 

stressen. 

 
5.3 Metoddiskussion 

Den kvantitativa tvärsnittsstudien som genomfördes lämpade sig väl då syftet var att samla in 

data från ett tillfälle och därefter beräkna samband och göra jämförelser (44). Data från 

webbenkäten sammanställdes av KURT och flyttades därefter över manuellt till först ett 

Exceldokument och sedan vidare till statistikprogrammet SPSS. Det manuella utförandet 

skulle kunna öka risken för att fel data flyttades över, men för att förhindra detta 

kontrollerades data och siffror två gånger. Webbenkäten skapades med hjälp av tre 

mätinstrument (självskattningsformulär) som är tillförlitliga och studerade sedan tidigare. 

Detta gav studien en högre validitet, jämfört med om författarna själva hade formulerat frågor 

i enkäten, i och med att mätinstrumenten är testade och undersöker det som är ämnat att 

undersökas (34,49,50). Det kan däremot diskuteras huruvida reliabiliteten har påverkats eller 

inte till följd av att mätinstrumenten inte tidigare har sammanförts och undersökts i en och 

samma enkät. I och med att enkäten var webbaserad möjliggjorde det att respondenterna hade 

14 dagar på sig att besvara enkäten och kunde göra det i lugn och ro när det passade. En enkät 

i pappersformat som ska fyllas i direkt på plats hade gett respondenterna mindre tid och 

reflektion till sina svar samt hade krävt mer av författarna i och med att fysiskt behöva ta sig 

ut till företagen, vilket skulle kunna begränsa hur många som nåddes av enkäten. En nackdel 

med självskattningsformulär är att det finns risk för både över- och underskattning (18), i och 

med att det är en subjektiv mätmetod, vilket kan minska tillförlitligheten i denna kartläggning.  

 

Svarsfrekvensen var enbart 45% vilket skulle kunna bero på att det var relativt känsliga 

ämnen som undersöktes i enkäten och därav kanske en del valde att avstå från medverkan. 
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Det skulle även kunna bero på hur enkäten var utformad och att det var flera olika frågor att 

besvara. Däremot skulle det kunna ses som att enkäten var lättförståelig och hade tydliga 

instruktioner då det endast var ett bortfall av de som besvarade enkäten. Dessutom var inte 

anledningen till att individen exkluderades på grund av otillräckliga svar utan för att samtliga 

inklusionskriterier inte uppfylldes. Dock genomfördes ingen pilotstudie innan enkäten 

skickades ut vilket kan ses som en svaghet med studien. En viktig fördel med enkäten var 

däremot att självskattningsformulär användes och det var därmed lätt att fånga många olika 

aspekter vid ett tillfälle hos en individ, vilket också var i linje med studiens syfte.  

 

Antalet deltagare (52 stycken) översteg studiens minimum på 40 och ett större urval gav 

ökade möjligheter till generaliserbarhet av resultaten. Däremot kan det ändå diskuteras 

huruvida resultaten är generaliserbara eller inte, då de 52 deltagarna endast var en liten andel 

jämfört med det totala antalet fysiskt inaktiva arbetare i Sverige. Arbetsmiljöverket 

rapporterade att fyra av fem yrkesverksamma har datorarbete (63). Detta innebär att 

generaliserbarheten minskade i och med det mindre urvalet i denna studie. Om urvalets 

resultat skulle avvika från populationens kan generalisering av studiens slutsatser ge en 

snedvriden bild av hur verkligheten ser ut för fysiskt inaktiva arbetare. Huruvida urvalets 

resultat avvek från populationens eller inte, och därmed hur generaliserbara de var, var svårt 

att säga i detta fall då författarna inte hittat studier som undersöker samma variabler hos 

fysiskt inaktiva arbetare som i föreliggande studie. Ett större urval hade dessutom eventuellt 

ökat möjligheten att finna signifikanta skillnader och samband i studien och därmed hade 

säkrare slutsatser kunnat dragits. För att uppnå detta hade författarna kunnat kontakta fler 

arbetsplatser, skickat ut påminnelser samt spridit enkäten på sociala medier. En styrka med 

urvalet var att gruppen var jämnt fördelad mellan män och kvinnor, vilket minskade risken för 

att dra felaktiga slutsatser vad gäller likheter och skillnader mellan könen.  

 

En aspekt som möjligtvis hade kunnat påverka resultaten, men som föreliggande studie inte 

undersökte, är hur de olika arbetsplatserna som medverkade i studien var och skiljde sig åt. 

Forskning har till exempel visat att en hög utbildningsnivå kan associeras med högre fysisk 

aktivitetsnivå (54,55) och att en god arbetsmiljö och företagskultur kan bidra till ökad fysisk 

aktivitet, minskat stillasittande och motivation till att utföra fysisk aktivitet (64). I en 

översiktsstudie (65) sågs dessutom att en hög arbetsbelastning kunde leda till ökad stress och 

utmattning. Med bakgrund av detta hade det varit intressant att kartlägga även 
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arbetsplatsrelaterade faktorer för att få ökad förståelse för hur dessa kan relateras till fysisk 

aktivitet och stillasittande. 

 

Socialstyrelsens tre indikatorfrågor om fysisk aktivitet och stillasittande har visat sig ha god 

validitet (53). Frågeformuläret hade fasta svarsalternativ inom olika intervall vilket innebar att 

individer med olika hög aktivitetsnivå inom samma intervall hamnade på samma 

svarsalternativ. Detta kan både leda till en för hög respektive för låg fysisk aktivitetsnivå än 

hur det egentligen såg ut hos gruppen. Att ha öppna svarsalternativ skulle möjligtvis kunna ge 

en mer specifik aktivitetsnivå för varje individ. Dock har både öppna svarsalternativ och svar 

i tabellformat visat sig ha sämre validitet än fasta svarsalternativ, vilket ändå stärker valt 

mätinstrument i denna studie (53). Den fysiska aktivitet som kartlades med hjälp av 

indikatorfrågorna var enbart av pulshöjande karaktär, vilket kan ses som en svaghet i och med 

att de allmänna rekommendationerna om fysisk aktivitet även innehåller rekommendationer 

om muskelstärkande träning. Därmed är det tvetydigt om det verkligen går att säga något om 

huruvida individerna i denna studie har uppnått rekommendationerna eller inte. Det hade varit 

önskvärt att kartlägga dessa två delar tillsammans för att på så vis få en mer rättvis 

helhetsbild. Det hade även varit intressant att undersöka stillasittandet mer i detalj för att 

kunna kartlägga om stillasittandet under dagen bryts i form av pauser eller liknande. En 

litteratursammanställning (7) belyser just detta och vikten av att hitta strategier för att 

minimera långvariga perioder av stillasittande. Att indikatorfrågorna inte tar upp detta kan ses 

som en svaghet då hälsoriskerna med långvarigt stillasittande är betydande. 

 

BREQ-2 anses vara ett tillförlitligt mätinstrument (50) och har använts för att kartlägga den 

mest betydande motivationsfaktorn till fysisk aktivitet hos denna grupp. I föreliggande studie 

har de fem olika motivationsfaktorerna och deras betydelse för individerna presenterats var 

för sig, vilket eventuellt kan ha bidragit till svårigheter att förstå vad resultaten innebär. Om 

författarna i stället hade valt att dela upp motivationsfaktorerna i de olika huvudrubrikerna 

amotivation, yttre motivation och inre motivation skulle det möjligtvis kunna bidra till 

tydligare resultat för läsaren. Dock verkar det finnas olika sätt att dela in 

motivationsfaktorerna på (66,67), vilket har bidragit till att mätinstrumentet kan ses som något 

svårtolkat. I föreliggande studie har inre motivation omfattats av enbart inre reglering (22), 

medan det i en studie av Mahony m. fl. (66) i stället menas att inre motivation omfattas av alla 

tre faktorerna introjicerad-, identifierad- och inre reglering. Dessutom har 

motivationsfaktorerna, i en annan studie (67), delats upp i två andra huvudrubriker som är 
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kontrollerad respektive autonom motivationsfaktor. I och med att det, så vitt författarna vet, 

inte verkar finnas ett vedertaget sätt att dela in motivationsfaktorerna på valde författarna 

därför att inte presentera resultaten utefter de tre huvudrubrikerna (amotivation, yttre 

motivation, inre motivation), utan enbart motivationsfaktorerna i BREQ-2 var för sig.  

 

PSS-10 användes för att kartlägga individers upplevda stress och resultaten kategoriserades 

utefter låg, måttlig eller hög grad (51). Så vitt det är känt för författarna finns dock enbart 

begränsad litteratur som understödjer denna kategorisering av upplevd stress och hur poängen 

ska tolkas då formuläret inte heller tar någon specifik diagnos eller behandlingsförslag i 

beaktning. För denna studie medförde detta att det var svårt att säga något om individernas 

måttliga grad av stress och vad det skulle kunna innebära för denna grupp. Trots detta ses 

PSS-10 som ett reliabelt och valitt mätinstrument (34) för att på ett enkelt och snabbt sätt 

fånga den självupplevda uppfattningen om stress hos dessa individer.  

 

Något som kan diskuteras, och eventuellt har påverkat resultaten, är de olika tidsaspekterna i 

formulären som använts i enkäten. När frågan om fysisk aktivitet hänvisar till ”en vanlig 

vecka” och upplevd stress till ”den senaste månaden”, skulle det kunna leda till att den fysiska 

aktivitetsnivån inte blir representativ i förhållande till den upplevda stressen individen 

rapporterar. För att få en mer överensstämmande bild över sambandet mellan upplevd stress 

och fysisk aktivitet hade det möjligtvis varit mer fördelaktigt att fråga hur den fysiska 

aktivitetsnivån, liksom upplevd stress, varit den senaste månaden. 

 

5.4 Etikdiskussion 
En etisk aspekt är att studien avsåg att bland annat undersöka skillnader mellan kvinnor och 

män och respondenterna hade möjlighet att fylla i ”annat” om de inte identifierade sig som 

kvinna eller man. Denna kategorisering skulle kunna leda till risk för diskriminering av 

individer som inte identifierar sig som man eller kvinna. Dock var det ingen av 

respondenterna som angav ”annat” och därför behövde inte författarna ta ställning till ett 

sådant bortfall. Det föreligger alltid risker med att låta individer skatta egna upplevelser av 

beteenden och känslor. Att bli påmind om sin egen upplevda stress, motivation till fysisk 

aktivitet och fysiska aktivitetsnivå kan leda till dessa jobbiga tankar och känslor men skulle 

också kunna vara en ögonöppnare för individerna. En annan etisk aspekt är de presenterade 

resultaten avseende riskerna med långvarigt stillasittande och dess negativa 
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hälsokonsekvenser. Dessa skulle kunna upplevas som oroande och känsliga att läsa om, både 

för de individer som medverkade i studien och för andra individer med fysiskt inaktiva 

arbeten. Dock bedöms nyttan med att belysa konsekvenserna av det långvariga stillasittandet 

överväga eventuella risker som kan uppkomma.  

 

5.5 Kliniska implikationer och framtida forskning 

Deltagarna i denna studie har fysiskt inaktiva arbeten och dessa verkar bli fler och fler i 

dagens samhälle (8). Covid-pandemin medförde dessutom att allt fler som hade 

arbetsuppgifter som kunde utföras hemifrån rekommenderades att göra det. Detta i sin tur 

ledde till en ökning av stillasittandet (61) och hemarbete kan förmodas bli mer och mer 

vanligt. Med bakgrund av detta, och i kombination med att individerna i studien var relativt 

fysiskt aktiva men samtidigt rapporterade många stillasittande timmar/dygn, blir det viktigt ur 

ett samhälleligt perspektiv att fokusera på att minimera långvarigt stillasittande snarare än att 

enbart öka den fysiska aktivitetsnivån. En klinisk implikation för fysioterapeuter blir därför 

att ha som rutin att även kartlägga stillasittande beteenden vid möten med patienter, då en 

grupp bevisligen kan vara både fysiskt aktiv och mycket stillasittande.  

 

Individerna hade totalt sett motivationsfaktorn inre reglering i kombination med en relativt 

hög fysisk aktivitetsnivå vilket stärker betydelsen av att ha denna typ av motivation för att 

utföra fysisk aktivitet. Därav är det viktigt kliniskt att sträva efter att uppnå denna form av 

motivation tillsammans med patienten så att träningen vidmakthålls och blir betydelsefull, till 

exempel genom att uppmuntra till nyfikenhet, glädje och intresse till aktivitetsbeteenden. 

Denna studie undersökte motivation respektive upplevd stress enskilt i förhållande till fysisk 

aktivitet. Det hade varit intressant att undersöka hur alla tre komponenter kan relateras till 

varandra. Att ha flera psykosociala aspekter i åtanke samtidigt, och ha kunskap om hur de kan 

förhålla sig till varandra, kan hjälpa fysioterapeuter att lättare förstå och styra behandlingen i 

rätt riktning för patienter. Det behövs således mer forskning som säger något om hur fysisk 

aktivitet, stress och motivation till fysisk aktivitet samverkar med varandra. Framtida 

forskning skulle även kunna vidgas med fler psykosociala faktorer, såsom livskvalitet eller 

self-efficacy, och undersöka dessa i relation till denna studies variabler. Detta för att som 

fysioterapeut kunna bistå med bästa möjliga vård för patienter genom att ha ett helhetstänk 

och ett biopsykosocialt förhållningssätt. 
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5.6 Konklusion  

Det sågs inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män vad gäller fysisk aktivitetsnivå, 

stillasittande, motivation till fysisk aktivitet eller upplevd stress. Gruppen rapporterade måttlig 

grad av stress och ett svagt, positivt samband sågs mellan både stress och fysisk aktivitet 

respektive stress och stillasittande. Dock var det svårt att dra några slutsatser av detta då 

sambanden inte var statistiskt signifikanta. En slutsats som skulle kunna dras från studien var 

att denna grupp fysiskt inaktiva arbetare hade en relativt hög fysisk aktivitetsnivå vilket skulle 

kunna förklaras av det faktum att deras mest betydande motivationsfaktor var inre reglering, 

vilket innebär att motiveras av faktorer som bidrar till meningsfull och lustfylld träning. Trots 

deras relativt höga fysiska aktivitetsnivå var ett annat viktigt fynd individernas många timmar 

av stillasittande tid/dygn. Denna studie har därmed bidragit till ökad förståelse om att fysisk 

aktivitet och stillasittande är två olika beteenden som kräver olika interventioner. Som 

fysioterapeut är det således viktigt att ta detta i beaktning vid kartläggning av fysisk 

aktivitetsnivå hos individer med fysiskt inaktiva arbeten.   
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 

 

”Psykosociala aspekter och dess relation till 
fysisk aktivitet och stillasittande 
hos personer med fysiskt inaktiva arbeten” 
Av: Felicia Carlsten-Gabrielsson & Mi Skoglund 
 

Förfrågan om möjlighet till enkätundersökning på arbetsplats 
 
”Hej, 
 
Vi heter Mi Skoglund och Felicia Carlsten-Gabrielsson och studerar termin 6 på 
fysioterapeutprogrammet på Uppsala Universitet. Vi håller just nu på att skriva vår 
kandidatuppsats inom fysioterapi som är en enkätstudie om fysisk aktivitetsnivå, stress och 
motivation hos personer med inaktiva arbeten. Vi är därför intresserade av att få svar från så 
många som möjligt som har ett inaktivt arbete (minst 40 personer). 
 
Finns det möjlighet för dig att skicka ut ett mejl till dina medarbetare med en länk till 
enkäten, som även innehåller information om studien, och att de får möjlighet att besvara 
enkäten på arbetstid (5-10 minuter)? 
Se bifogad länk med enkäten för att se vilken information den innehåller. 
Enkäten är webbaserad och består av; bakgrundsfrågor, fysiska aktivitetsnivån och 
stillasittande, upplevd stress samt motivation till fysisk aktivitet. 
 
Vi planerar att tillfråga cirka fyra olika företag, som har medarbetare med inaktiva arbeten, 
om medverkan i studien. Vi definierar inaktivt arbete som att arbeta minst 50% av en veckas 
arbetstid vid skrivbord/skärm. 
 
Tacksam för svar från dig, både om du tycker att det är okej att dina anställda tillfrågas om 
deltagande eller om du väljer att ni inte ska vara med. Svara senast ……. Tack. 
 
Hör gärna av dig om det uppstår några frågor eller funderingar. 
Felicia: 070- XXX XX XX 
Mi: 076- XXX XX XX 
 
Med vänliga hälsningar, Felicia Carlsten-Gabrielsson och Mi Skoglund” 
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7.2 Bilaga 2 

 
  

”Psykosociala aspekter och dess relation till  
fysisk aktivitet och stillasittande 
hos personer med fysiskt inaktiva arbeten” 
Av: Felicia Carlsten-Gabrielsson & Mi Skoglund 
 
Information om deltagande i en enkätundersökning gällande kartläggning 
av fysisk aktivitet, stillasittande, stress och motivation till fysisk aktivitet 

 
Vi heter Felicia Carlsten-Gabrielsson och Mi Skoglund och studerar termin 6 på 
fysioterapeutprogrammet på Uppsala universitet. Just nu håller vi på att skriva vår 
kandidatuppsats inom fysioterapi.  
 
Bakgrund och syfte 
Fysisk aktivitet är en viktig faktor för människans välmående och minskar risken för många 
olika sorters sjukdomar och förtida död. Trots detta är fysisk inaktivitet och stillasittande idag 
ett stort, växande samhällsproblem till följd av vårt digitaliserade samhälle där datorarbete, 
motoriserade transporter och fysiskt inaktiva fritidsintressen utgör en stor del av vardagen. 
Forskning visar också på de ökade nivåerna av stressrelaterad ohälsa. Det är många olika 
faktorer, både fysiska och psykosociala, som spelar in för om vi utför fysisk aktivitet och 
träning eller inte. Att vi är motiverade till att utföra fysisk aktivitet är en sådan faktor som 
visat sig vara starkt associerat med att vi faktiskt rör på oss. 
 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga fysisk aktivitet, stillasittande, stress och motivation till 
fysisk aktivitet hos personer med ett stillasittande arbete. Vidare vill vi undersöka hur alla 
dessa faktorer förhåller sig till varandra och om det föreligger några könsskillnader. 
 
Som fysioterapeut behövs kunskap om människan som helhet i ett hälsoperspektiv och 
därmed förståelse för vilka aspekter som påverkar fysisk aktivitet. Den ökade kunskapen gör 
att fysioterapeuten kan guida individer bättre i sitt kliniska arbete till exempel på 
vårdcentralen, sjukhuset eller i kommunen. 
 
Hur går undersökningen till? 
För att studera ovan nämnda områden har en enkät skapats som här bifogas. 

• Enkäten tar mellan 5-10 minuter att svara på totalt. 
• Om du vill deltaga svarar du på några bakgrundsfrågor som inleder enkäten och sedan 

fortsatta frågor om fysisk aktivitet, stillasittande, motivation till fysisk aktivitet och 
stress. 

• Deltagandet i studien är frivilligt, sker anonymt och du kan när som helst avbryta din 
medverkan utan att ange skäl. Din arbetsgivare får ej kännedom om du deltar eller ej. 

• Alla uppgifter kommer att vara konfidentiella och all sparad data kommer att förvaras 
på författarnas lösenordskyddade datorer och endast kunna ses av författarna samt 
handledaren. 

• Efter att insamlad data analyserats och uppsatsen godkänts kommer all ursprungsdata 
att raderas.  

• Resultaten av studien kommer enbart att redovisas gruppvis i bland annat figurer och 
tabeller och publiceras på Diva-portalen, vilket är en portal där alla uppsatser från 
svenska universitet publiceras. 

 
Vilka söker vi som deltagare i denna studie?   

• Arbetsför ålder (18-65 år)  
• Arbetar i Sverige och minst deltid, dvs ej sjukskriven heltid eller föräldraledig 
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”Psykosociala aspekter och dess relation till 
fysisk aktivitet och stillasittande 
hos personer med fysiskt inaktiva arbeten” 
Av: Felicia Carlsten-Gabrielsson & Mi Skoglund 
 

• Har ett stillasittande arbete (spenderar minst 50% av en veckas arbetstid vid ett 
skrivbord/skärm) 

• Arbetat på det aktuella arbetet i minst en månad 
 
 
Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss på:   
 
Mobil:  
070-XXX XX XX 
076-XXX XX XX 

Handledare: 
Charlotte Urell,  
Lektor i fysioterapi, PhD 
Leg. Fysioterapeut 
Institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa 
Uppsala universitet 
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7.3 Bilaga 3 

  

”Psykosociala aspekter och dess relation till 
fysisk aktivitet och stillasittande  
hos personer med fysiskt inaktiva arbeten” 
Av: Felicia Carlsten-Gabrielsson & Mi Skoglund 
 

  
Bakgrundsfrågor 

 
Kryssa i ETT alternativ som stämmer bäst in.  
 
 
Kön:  Kvinna  Man    Annat  
 
 
 
Ålder: ________ 
 
 
 
Tjänstgöringsgrad: _______% av heltid  
 
 
 
 
Har du arbetat på ditt nuvarande arbete i minst en månad?    Ja Nej  
 
 
 
 
Uppskattar du att du spenderar minst 50% av din  
arbetstid vid ett skrivbord/en skärm?   Ja  Nej  
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7.4 Bilaga 4 

  

”Psykosociala aspekter och dess relation till 
fysisk aktivitet och stillasittande  
hos personer med fysiskt inaktiva arbeten” 
Av: Felicia Carlsten-Gabrielsson & Mi Skoglund 
 
Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitetsnivå 

Kryssa i ETT alternativ per fråga som stämmer bäst in. 

Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli 
andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport? 

0 minuter/Ingen tid  

Mindre än 30 minuter  

30–60 minuter (0,5–1 timme)  

60–90 minuter (1–1,5 timmar)  

90–120 minuter (1,5–2 timmar)  

Mer än 120 minuter (2 timmar)  

 

Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, till exempel 
promenader, cykling eller trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 
minuter åt gången). 

0 minuter/Ingen tid 

Mindre än 30 minuter 

30–60 minuter (0,5–1 timmar)  

60–90 minuter (1–1,5 timmar)  

90–150 minuter (1,5–2,5 timmar)  

150–300 minuter (2,5–5 timmar)  

Mer än 300 minuter (5 timmar)  
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”Psykosociala aspekter och dess relation till 
fysisk aktivitet och stillasittande  
hos personer med fysiskt inaktiva arbeten” 
Av: Felicia Carlsten-Gabrielsson & Mi Skoglund 
 
Fråga om stillasittande nyutvecklad av Forskargruppen för fysisk 
aktivitet och hälsa, GIH 

Kryssa i ETT alternativ som stämmer bäst in. 

Hur mycket sitter du under ett normalt dygn om man räknar bort sömn? 

Så gott som hela dagen 

13-15 timmar 

10-12 timmar 

7-9 timmar 

4-6 timmar 

1-3 timmar 

Aldrig  
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7.5 Bilaga 5 

 
 

”Psykosociala aspekter och dess relation 
till fysisk aktivitet och stillasittande 
hos personer med fysiskt inaktiva arbeten” 
Av: Felicia Carlsten-Gabrielsson & Mi Skoglund 
 
 

Exercise Regulations Questionnaire (BREQ-2) 
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”Psykosociala aspekter och dess relation 
till fysisk aktivitet och stillasittande 
hos personer med fysiskt inaktiva arbeten” 
Av: Felicia Carlsten-Gabrielsson & Mi Skoglund 
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7.6 Bilaga 6 

 
  

”Psykosociala aspekter och dess relation  
till fysisk aktivitet och stillasittande  
hos personer med fysiskt inaktiva arbeten” 
Av: Felicia Carlsten-Gabrielsson & Mi Skoglund 
  

Uppfattad stress-10 
(Perceived stress Scale-10) 

 
 

 
 
Frågorna i denna enkät handlar om dina känslor och tankar under den senaste 
månaden. Du skall fylla i hur ofta du har känt eller tänkt på ett visst sätt. 
 
 

  
Under den senaste månaden, hur ofta har du:  
 

 
Aldrig 

 
Nästan 
aldrig 

 
Ibland 

 
Ganska 

ofta 

 
Väldigt 

ofta 

1 
 
varit upprörd över något som hände helt oväntat? 
 

0 1 2 3 4 

2 
 
känt att du var oförmögen att kontrollera de viktiga 
sakerna i ditt liv? 
 

0 1 2 3 4 

3  
känt dig nervös och "stressad"? 0 1 2 3 4 

4 
 
litat på din förmåga att hantera dina personliga 
problem? 
 

0 1 2 3 4 

5 känt att saker och ting har gått din väg? 0 1 2 3 4 

6 
 
känt att du inte kunnat hantera allt som du måste 
göra? 
 

0 1 2 3 4 

7 

 
klarat av att kontrollera irri tationsmoment i ditt 
liv? 
 

0 1 2 3 4 

8 känt att du haft kontroll? 0 1 2 3 4 

9 
 
varit arg över sådant som hänt och varit utanför din 
kontroll? 
 

0 1 2 3 4 

10 
 
känt att svårigheter hopat sig så att du inte kunnat 
hantera dem? 
 

0 1 2 3 4 
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7.7 Bilaga 7 

 
  

Psykosociala aspekter och dess relation till 
fysisk aktivitet och stillasittande hos personer 
med fysiskt inaktiva arbeten 

Tillgänglig 2022-09-21 – 2022-10-31 
Kontaktperson Charlotte Urell, verksam vid Åsenlöf: Fysioterapi 
Information om deltagande i en enkätundersökning gällande kartläggning av fysisk aktivitet, 
stillasittande, stress och motivation till fysisk aktivitet 
 
Vi heter Felicia Carlsten-Gabrielsson och Mi Skoglund och studerar termin 6 på 
fysioterapeutprogrammet på Uppsala universitet. Just nu håller vi på att skriva vår kandidatuppsats 
inom fysioterapi.  
 
Bakgrund och syfte: 
Fysisk aktivitet är en viktig faktor för människans välmående och minskar risken för många olika 
sorters sjukdomar och förtida död. Trots detta är fysisk inaktivitet och stillasittande idag ett stort, 
växande samhällsproblem till följd av vårt digitaliserade samhälle där datorarbete, motoriserade 
transporter och fysiskt inaktiva fritidsintressen utgör en stor del av vardagen. Forskning visar också på 
de ökade nivåerna av stressrelaterad ohälsa. Det är många olika faktorer, både fysiska och psykosociala, 
som spelar in för om vi utför fysisk aktivitet och träning eller inte. Att vi är motiverade till att utföra 
fysisk aktivitet är en sådan faktor som visat sig vara starkt associerat med att vi faktiskt rör på oss. 
 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga fysisk aktivitet, stillasittande, stress och motivation till fysisk 
aktivitet hos personer med ett inaktivt arbete. Vidare vill vi undersöka hur alla dessa faktorer förhåller 
sig till varandra och om det föreligger några könsskillnader. 
 
Som fysioterapeut behövs kunskap om människan som helhet i ett hälsoperspektiv och därmed 
förståelse för vilka aspekter som påverkar fysisk aktivitet. Den ökade kunskapen gör att fysioterapeuten 
kan guida individer bättre i sitt kliniska arbete till exempel på vårdcentralen, sjukhuset eller i 
kommunen.  
 
Hur går undersökningen till?  
För att studera ovan nämnda områden har en enkät skapats som här bifogas. 
• Enkäten tar mellan 5–10 minuter att svara på totalt. 
• Om du vill deltaga svarar du på några bakgrundsfrågor som inleder enkäten och sedan fortsatta frågor 
om fysisk aktivitet, stillasittande, motivation till fysisk aktivitet och stress. 
• Deltagandet i studien är frivilligt, sker anonymt och du kan när som helst avbryta din medverkan 
utan att ange skäl. Din arbetsgivare får ej kännedom om du deltar eller ej.  
• Alla uppgifter kommer att vara konfidentiella och all sparad data kommer att förvaras under 
uppsatsarbetets gång på författarnas lösenordskyddade datorer och endast kunna ses av författarna samt 
handledaren.  
• Efter att insamlad data analyserats och uppsatsen godkänts kommer all ursprungsdata att raderas.  
• Resultaten av studien kommer enbart att redovisas gruppvis i bland annat figurer och tabeller och 
publiceras på Diva-portalen, vilket är en portal där alla uppsatser från svenska universitet publiceras.  
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Vilka söker vi som deltagare i denna studie?   
• Arbetsför ålder (18-65 år)  
• Arbetar i Sverige och minst deltid, dvs ej sjukskriven heltid eller föräldraledig 
• Har ett inaktivt arbete (spenderar minst 50% av en veckas arbetstid vid ett skrivbord/skärm) 
• Arbetat på det aktuella arbetet i minst en månad 
 
Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss på:  
 
Mobil:  
070-XXX XX XX 
076-XXX XX XX 
 
Handledare: 
Charlotte Urell, 
Lektor i fysioterapi, PhD 
Leg. Fysioterapeut 
Institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa 
Uppsala universitet 

Bakgrundsfrågor 
1. 
Kryssa i ETT alternativ som stämmer bäst in. - Måste besvaras 
Kvinna 

Man 

Annat 

2. 
Ålder: - Måste besvaras 
3. 
Tjänstgöringsgrad i % av heltid senaste månaden: - Måste besvaras 
4. 
Har du arbetat på ditt nuvarande arbete i minst en månad? - Måste besvaras 
Ja 

Nej 

5. 
Uppskattar du att du spenderar minst 50% av din arbetstid vid ett skrivbord/en skärm? -
Måste besvaras 
Ja 

Nej 

Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitetsnivå 
6. 
Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli andfådd, till 
exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport? - Måste besvaras 
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0 minuter/ ingen tid 

Mindre än 30 minuter 

30-60 minuter (0,5-1 timme) 

60-90 minuter (1-1,5 timmar) 

90-120 minuter (1,5-2 timmar) 

Mer än 120 minuter (2 timmar) 

7. 
Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, till exempel promenader, 
cykling eller trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången). - Måste 
besvaras 
0 minuter/ ingen tid 

Mindre än 30 minuter 

30-60 minuter (0,5-1 timme) 

60-90 minuter (1-1,5 timmar) 

90-150 minuter (1,5-2,5 timmar) 

150-300 minuter (2,5-5 timmar) 

Mer än 300 minuter (5 timmar) 

Fråga om stillasittande nyutvecklad av Forskargruppen för 
fysisk aktivitet och hälsa, GIH 
8. 
Hur mycket sitter du under ett normalt dygn om man räknar bort sömn? - Måste besvaras 
Så gott som hela dagen 

13-15 timmar 

10-12 timmar 

7-9 timmar 

4-6 timmar 

1-3 timmar 

Aldrig 

Exercise Regulations Questionnaire (BREQ-2) 
9. 
Vi är intresserade av de anledningar som ligger bakom människors beslut att 
träna/motionera eller att inte träna/motionera. Var vänlig markera hur väl du tycker att 
påståendena nedan stämmer överens på dig. Observera att det inte finns några rätta eller 
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felaktiga svar, det är endast din egen uppfattning och hur du känner gällande 
motion/träning som vi är intresserade av. - Måste besvaras 
a. Jag motionerar/tränar för att andra säger att jag borde 

0= Stämmer inte 
alls 

1 2= Stämmer ibland 3 4= Stämmer helt 

b. Jag får dåligt samvete när jag inte motionerar/tränar 
0= Stämmer inte 

alls 
1 2= Stämmer ibland 3 4= Stämmer helt 

c. Jag värdesätter fördelarna med motionen/träningen 
0= Stämmer inte 

alls 
1 2= Stämmer ibland 3 4= Stämmer helt 

d. Jag motionerar/tränar för att det är kul 
0= Stämmer inte 

alls 
1 2= Stämmer ibland 3 4= Stämmer helt 

e. Jag ser ingen anledningen till varför jag måste motionera/träna 
0= Stämmer inte 

alls 
1 2= Stämmer ibland 3 4= Stämmer helt 

f. Jag motionerar/tränar för att vänner/familj/partner säger att jag borde 
0= Stämmer inte 

alls 
1 2= Stämmer ibland 3 4= Stämmer helt 

g. Jag skäms när jag missar ett motions/träningspass 
0= Stämmer inte 

alls 
1 2= Stämmer ibland 3 4= Stämmer helt 

h. Det är viktigt för mig att motionera/träna regelbundet 
0= Stämmer inte 

alls 
1 2= Stämmer ibland 3 4= Stämmer helt 

i. Jag ser inga skäl till varför jag skulle bry mig om att motionera/träna 
0= Stämmer inte 

alls 
1 2= Stämmer ibland 3 4= Stämmer helt 

j. Jag njuter av mina motions/träningspass 
0= Stämmer inte 

alls 
1 2= Stämmer ibland 3 4= Stämmer helt 

k. Jag motionerar/tränar för att andra skulle bli missnöjda om jag inte gör det 
0= Stämmer inte 

alls 
1 2= Stämmer ibland 3 4= Stämmer helt 

l. Jag ser inte poängen med att motionera/träna 
0= Stämmer inte 

alls 
1 2= Stämmer ibland 3 4= Stämmer helt 

m. Jag känner mig misslyckad när jag inte motionerat/tränat på länge 
0= Stämmer inte 

alls 
1 2= Stämmer ibland 3 4= Stämmer helt 

n. Jag tycker det är viktigt att anstränga sig för att motionera/träna regelbundet 
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0= Stämmer inte 
alls 

1 2= Stämmer ibland 3 4= Stämmer helt 

o. Jag tycker att motion/träning är en skön aktivitet 
0= Stämmer inte 

alls 
1 2= Stämmer ibland 3 4= Stämmer helt 

p. Jag känner press från vänner/familj att motionera/träna 
0= Stämmer inte 

alls 
1 2= Stämmer ibland 3 4= Stämmer helt 

q. Jag blir rastlös om jag inte motionerar/tränar regelbundet 
0= Stämmer inte 

alls 
1 2= Stämmer ibland 3 4= Stämmer helt 

r. Jag känner glädje och tillfredställelse av att motionera/träna 
0= Stämmer inte 

alls 
1 2= Stämmer ibland 3 4= Stämmer helt 

s. Jag tycker motion/träning är bortkastad tid 
0= Stämmer inte 

alls 
1 2= Stämmer ibland 3 4= Stämmer helt 

Uppfattad stress-10 
10. 
Frågorna i denna enkät handlar om dina känslor och tankar under den senaste månaden. 
Du skall fylla i hur ofta du har känt eller tänkt på ett visst sätt. Under den senaste 
månaden, hur ofta har du: - Måste besvaras 
a. varit upprörd över något som hände helt oväntat? 

0= Aldrig 1= Nästan aldrig 2= Ibland 3= Ganska ofta 4= Väldigt ofta 
b. känt att du var oförmögen att kontrollera de viktiga sakerna i ditt liv? 

0= Aldrig 1= Nästan aldrig 2= Ibland 3= Ganska ofta 4= Väldigt ofta 
c. känt dig nervös och "stressad"? 

0= Aldrig 1= Nästan aldrig 2= Ibland 3= Ganska ofta 4= Väldigt ofta 
d. litat på din förmåga att hantera dina personliga problem? 

0= Aldrig 1= Nästan aldrig 2= Ibland 3= Ganska ofta 4= Väldigt ofta 
e. känt att saker och ting har gått din väg? 

0= Aldrig 1= Nästan aldrig 2= Ibland 3= Ganska ofta 4= Väldigt ofta 
f. känt att du inte kunnat hantera allt som du måste göra? 

0= Aldrig 1= Nästan aldrig 2= Ibland 3= Ganska ofta 4= Väldigt ofta 
g. klarat av att kontrollera irritationsmoment i ditt liv? 

0= Aldrig 1= Nästan aldrig 2= Ibland 3= Ganska ofta 4= Väldigt ofta 
h. känt att du haft kontroll? 

0= Aldrig 1= Nästan aldrig 2= Ibland 3= Ganska ofta 4= Väldigt ofta 
i. varit arg över sådant som hänt och varit utanför din kontroll? 

0= Aldrig 1= Nästan aldrig 2= Ibland 3= Ganska ofta 4= Väldigt ofta 

j. känt att svårigheter hopat sig så att du inte kunnat hantera dem? 
0= Aldrig 1= Nästan aldrig 2= Ibland 3= Ganska ofta 4= Väldigt ofta 

 
 


