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Sammanfattning
Syfte
Syftet med föreliggande studie var att genomföra ett pilottest av delar av forskningsprojektet
”Fysisk aktivitet och hjärnhälsa” på Gymnastik- och idrottshögskolan. Pilottestet prövade en
manualbaserad metod som grundar sig i kognitiv beteendeterapi, och utvärderade manualen
som metod för beteendeförändring av fysisk aktivitet. Frågeställningarna var: Hur
genomförbar ansåg samtalsledarna att den manualbaserade metoden med tillhörande verktyg
var? Vilka styrkor och svagheter förekom? Hur upplevde deltagarna att deras beteende
gällande fysisk aktivitet förändrades med hjälp av samtalsstödet?
Metod
Med en kvalitativ utgångspunkt genomfördes totalt 12 individuella samtal med fyra deltagare.
Varje samtal utgick från en manualbaserad metod som grundar sig i kognitiv beteendeterapi,
med fem tillhörande verktyg. Resultatet av frågeställning ett (1) besvarades genom
samtalsledarnas reflektioner kring styrkor och svagheter avseende genomförbarheten av KBTmanualen. Samtalsledarna antecknade sina tankar kring manualens upplägg, såsom
förbättringar av verktygen eller utformning av manualen. Frågeställning två besvarades
genom innehållsanalys där meningsbärande enheter togs fram genom ett utvärderingsformulär
och verktygen Vidmakthållande och Bakslagshantering samt VAS-skalorna.
Resultat
Resultatet av studien visade att manualen för kognitiv beteendeterapi med tillhörande verktyg
var genomförbar med flertal styrkor men med utrymme för fåtal korrigeringar. Samtalsstödet
hjälpte deltagarna att öka sin nivå av fysisk aktivitet.
Slutsats
Denna studie har visat att en beteendeförändring i fysisk aktivitet kan uppnås med hjälp av
samtalsstöd i form av kognitiv beteendeterapi med tillhörande verktyg. Kognitiv
beteendeterapi visade sig i föreliggande studie vara ett hjälpsamt verktyg i en
beteendeförändring för fysisk aktivitet, och med hjälp av samtalsstödet skapades nya
önskvärda beteendemönster.
Nyckelord
Kognitiv beteendeterapi, fysisk aktivitet, beteendeförändring, “Fysisk aktivitet och
hjärnhälsa” (Gymnastik- och idrottshögskolan).
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1. Inledning
1.1 Introduktion
Att utöva fysisk aktivitet gynnar den fysiska och psykiska hälsan, samt har positiva effekter
på kognitiva förmågor (FYSS 2017, s. 35). Människokroppen är konstruerad för rörelse och
fungerar som bäst vid fysisk aktivitet (Ekblom Bak 2017, s. 224). Genom ett enda
träningspass går det att utmäta positiva effekter på det psykiska måendet likväl som blodtryck,
blodsockernivåer och kognition. Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar dessutom den totala
livskvaliteten och reducerar risken för flertalet sjukdomar samt risken för en förtida död.
(FYSS 2017, s. 35) Studier har också visat att individer som är fysiskt aktiva kan möta
stressorer bättre än fysiskt inaktiva (Huang et al., 2013). Inaktivitet och stillasittande ökar hos
befolkningen, framförallt hos grupper med låg socioekonomisk status och i allt yngre åldrar.
Individer som inte uppnår den dagliga rekommenderade mängden av fysisk aktivitet är i
riskzonen för ohälsa (Folkhälsomyndigheten 2018). Forskning visar att endast 7 % av
medelålders svenskar lever upp till de dagliga rekommendationerna (Ekblom Bak 2017, s.
226). Det finns i dagsläget mycket forskning kring fysisk aktivitet och stillasittande, samt dess
påverkan på befolkningen. Det finns även mycket kunskap kring kognitiv beteendeterapi i
samband med psykisk ohälsa. Forskare börjar nu intressera sig för om kognitiv beteendeterapi
kan påverka beteende också vad gäller fysisk aktivitet och stillasittande (Gymnastik- och
idrottshögskolan, 2017-03-07; Socialstyrelsen, 2017).

På Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm pågår ett fyraårigt forskningsprojekt som
undersöker fysisk aktivitet och hjärnhälsa. Denna uppsats syfte var att göra ett pilottest av en
manualbaserad metod som grundar sig i kognitiv beteendeterapi. Föreliggande studie
utvärderar också en manualbaserad metod som grundar sig i beteendeterapi. Härefter benämns
forskningsprojektet på Gymnastik- och idrottshögskolan som ‘forskningsprojektet på GIH’,
denna pilotstudie som ‘föreliggande studie’, och “KBT-manual för beteendeförändring av
fysiskt aktivitetsmönster” som “KBT-manual”. Författarna till föreliggande studie benämns
“samtalsledarna” när sammanhanget rör samtalsstödet, och i andra sammanhang för
“författarna”.
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1.2 Arbetsplatsen
Arbetsplatsen är den arena där majoriteten av den vuxna befolkningen tillbringar större delen
av vardagen. Regeringens proposition ”Mål för folkhälsan” (2002/03:35) nämner
arbetsplatsen som ett av de viktigaste områdena där man bör implementera förebyggande
insatser för hälsa, och att den är ett enskilt målområde inom folkhälsopolitiken. Förebyggande
insatser kan innefatta både hälsorelaterade levnadsvanor och arbetsrelaterade faktorer. Vikten
av att förhindra arbetsrelaterad ohälsa på arbetsplatsen stiger i takt med att sjukskrivningar på
grund av psykisk ohälsa ökar (Försäkringskassan 2016-06-09). Våren 2016 presenterade
Arbetsmiljöverket sina nya föreskrifter, AFS 2015:4, som behandlar den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön. Syftet med de nya föreskrifterna är att förebygga ohälsa och främja en
god arbetsmiljö. Föreskrifterna innehåller regler och riktlinjer för bland annat kunskapskrav
för chefer, organisatorisk- och social arbetsmiljö, ohälsosam arbetsbelastning och kränkande
särbehandling. I och med de nya bestämmelserna får arbetsgivaren tydligare direktiv vad
gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet. (Arbetsmiljöverket 2015-10-01)

Var femte arbetande invånare i Sverige har under det senaste året upplevt någon form av
arbetsrelaterad ohälsa (Arbetsmiljöverket 2016). Att göra fysisk aktivitet tillgängligt för alla
individer, framförallt på arbetsplatsen, är därför något som behövs för att främja hälsa och
bidra till ett friskare samhälle. För att nå dit behövs lämpligt beteende- och miljömässigt stöd.
(Sullivan & Lachman 2017, s. 1).

1.3 Definitioner
1.3.1 Stillasittande
Majoriteten av befolkningen spenderar den större delen av dagen stillasittande. Stillasittande
innebär en långvarig muskulär inaktivitet i de stora muskelgrupperna i kroppen till följd av en
stilla position. Detta innebär att myokiner i muskeln inte frisätts och därför inte kan utöva den
naturliga verkan de har i kroppen som minskar risken för folksjukdomar. (Ekblom Bak 2017,
s. 225). Forskning visar att stillasittande individer har särskilt stor risk för ohälsa. Längre
stunder av stillasittande bidrar till en ökad risk för folksjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar,
typ 2-diabetes, samt metabola syndromet. Detta leder till höga siffror av sjukskrivning,
psykisk ohälsa och en alldeles för stor belastning på sjukvård och försäkringssystem. För att
motverka stillasittande och de risker som kommer med det bör det utövas mer vardaglig
aktivitet, mer motion och mindre stillasittande. (ibid., ss. 225-232) Statens folkhälsoinstitut
2

(2012) presenterade en omfattande litteratursammanställning kring stillasittande och ohälsa
för att ge en översiktlig bild av sambandet mellan stillasittande beteenden, dödlighet och olika
hälsorisker hos vuxna. Litteratursammanställningen är betydelsefull för att kunna utveckla
nya rekommendationer för fysisk aktivitet och hälsa, men också för att skapa nya strategier
för hälsofrämjande insatser och sjukdomsprevention.

1.3.2 Fysisk aktivitet
FYSS definition av fysisk aktivitet lyder: “All kroppsrörelse som resulterar i ökad
energiförbrukning” Fysisk aktivitet kan utövas på många olika sätt och på olika platser,
exempelvis i hemmet i form av städning, lek med barn, eller trädgårdsarbete. Aktiviteten kan
också variera i intensitet, frekvens, och duration. En individs fysiska aktivitetsmönster
beskriver graden och mängden av fysisk aktivitet individen utövar under en dag. Det
beskriver även förekomsten av stillasittande. (FYSS 2017, s. 22 ff.)

Rekommendationer om fysisk aktivitet för att främja hälsan finns framtagna av
Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) och det Svenska Läkaresällskapet (SLS). Alla
vuxna rekommenderas att under minst 150 minuter vara måttligt fysiskt aktiva per vecka.
Aktivitet på en högre intensitet under sammanlagt 75 minuter per vecka bör även utövas.
Intensiteterna kan kombineras på olika sätt och rekommendationen är att fördela aktiviteten
under minst tre av veckans sju dagar. Långvarigt stillasittande bör undvikas genom kortare
pauser, speciellt hos de personer som är mycket stillasittande på fritiden eller har ett
stillasittande arbete. (FYSS 2017, s. 85 f.)

En svensk studie vars syfte var att ta reda på hur många som rör sig enligt
rekommendationerna för fysisk aktivitet visade att endast 7 % av män och kvinnor mellan 5065 år når upp till målet. En annan studie visade på att risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdom
och att dö i förtid minskade med minst 30 %, genom att utöva vardaglig aktivitet såsom att
dammsuga eller utföra trädgårdsarbete, oavsett övrig motion. Ytterligare en studie visade att
så lite som endast en (1) minuts avbrott av en stillasittande position minskar risken avsevärt
för metabol ohälsa. Studien visar att det är själva avbrotten i sig som är viktigt, snarare än
vilken typ av avbrott som utövas. En fjärde studie visade att de som är stillasittande men som
också motionerar regelbundet har 30 % lägre risk att dö i förtid. (Ekblom Bak 2017, s. 226 ff.)

3

1.3.3 Kognitiv beteendeterapi som metod för beteendeförändring av fysiskt
aktivitetsmönster
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika behandlingsformer som hjälper
en individ att kartlägga ett oönskat beteende och genomföra en beteendeförändring. Kognitiv
beteendeterapi används i hög utsträckning som behandling av psykisk ohälsa, såsom vid
ångestsyndrom och depression. Utöver psykisk ohälsa kan kognitiv beteendeterapi även
användas i syfte att ändra livsstilsmönster som sömn eller fysisk aktivitet. KBT är den mest
välstuderade behandlingsmetoden och rekommenderas i ett antal avseenden i Socialstyrelsens
nationella riktlinjer, då den har det starkaste forskningsbaserade stödet. (Socialstyrelsen,
2017; SBU, 2010)

Kognitiv beteendeterapi bygger på inlärningsteori; att tankar, känslor och beteende är
sammankopplade och att förändringar i beteende därför kan påverka tankar och känslor.
Inlärningsteori är den teoretiska utgångspunkten i all kognitiv beteendeterapi. I KBT arbetar
man bland annat med målsättning kopplad till känslomässig betydelse och värderingar, samt
att ta konkreta beteendesteg i riktning mot utvalda mål. Ett annat viktigt inslag är att utforska
varför individen agerar som den gör, i termer av vad som stärker respektive försvagar ett
beteende på kort och lång sikt, men också vad som triggar beteendet i en viss kontext. (Kåver
2009, ss. 49-71) Genom kartläggning, självregistrering i dagbok och medvetandegörande av
beteenden kan individen erhålla ökad motivation och tilltro till den egna förmågan och på så
sätt genomföra långvariga livsstilsförändringar (Sullivan & Lachman 2017, s. 2).

Vid en beteendeförändring går en individ igenom olika stadier av förändring och utveckling.
Individen identifierar och kartlägger först egna beteenden som är mer eller mindre önskvärda,
för att sedan förbereda för en handling och ett bibehållande av ett önskvärt beteende.
Processen kan ta flera månader eller år. (Faskunger 2013, s. 115 ff.) En beteendeförändring är
en omfattande och komplex process som medför framsteg mot det uppsatta målet men också
bakslag (ibid., s. 110).

En studie av Herning, Cook & Schneider (2005) beskriver hur kognitiv beteendeterapi har
använts för att hjälpa äldre individer att förändra sitt tankemönster kring fysisk aktivitet
genom att identifiera och ändra negativa eller orealistiska tankar om motion. I studien såg
man tydliga skillnader i ökningen av fysisk aktivitet hos en grupp patienter med hjärtkärlsjukdom som fick stöd genom kognitiv beteendeterapi jämfört med kontrollgruppen, som
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fick en standardiserad hjärtrehabilitering utan stöd av kognitiv beteendeterapi. (Herning, Cook
& Schneider 2005, s. 34)

1.4 Forskningsprojektet “Fysisk aktivitet och hjärnhälsa”
På Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm pågår ett forskningsprojekt som undersöker
sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa. Projektet tog sin början i september 2016
och avslutas i augusti 2020. Projektet består av tre delprojekt; en tvärsnittsstudie, akuta
interventioner, samt långsiktiga interventioner. Frågor som besvaras av forskningsprojektet på
GIH är hur olika komponenter i människans fysiska aktivitetsmönster samvarierar med
hälsosamma hjärnfunktioner, vilket aktivitetsmönster inom fysisk aktivitet som är
eftersträvansvärt för att främja neurofysiologiska förutsättningar, samt vilka hälsopromotiva
åtgärder som är effektiva och genomförbara på arbetsplatsen för att främja hälsa hos de
anställda. I forskningsprojektet medverkar företagen Intrum Justitia AB, Ica Gruppen AB,
Itrim Sverige AB, SATS ELIXIA och Monark Exercise AB. Studiens omkostnader beräknas
bli cirka 38 miljoner kronor och finansieras förutom av de medverkande företagen även av
GIH och Kunskap- och kompetensstiftelsen. Företagen är involverade i studien i syfte att få
svar på hur de kan få sina anställda att bli mindre stillasittande och mer fysiskt aktiva, samt
huruvida fysisk aktivitet och hjärnhälsa samspelar. Forskningsprojektet utförs för att fylla
kunskapsluckor i existerande forskning, och målet är att formulera en plan för att främja hälsa
på arbetsplatsen i samråd med Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter. (Gymnastik- och
idrottshögskolan 2017-03-07)

En av delarna i forskningsprojektet på GIH syftar till att ta reda på om det går att öka
individers fysiska aktivitet med hjälp av en manualbaserad metod som grundar sig i kognitiv
beteendeterapi. Manualen (Bilaga 2) omfattar fem samtal och syftar till att främja
beteendeförändringar av fysiskt aktivitetsmönster. I manualen används fem verktyg; VASskalor (Bilaga 3), Fyrfältaren (Bilaga 4), Situationsanalyser (Bilaga 5), Vidmakthållande och
bakslagshantering (Bilaga 6), Dagbok för fysisk aktivitet/träning (Bilaga 7). Verktygen
bygger på kognitiv beteendeterapi och manualen utarbetades av två psykologer tillsammans
med en forskare på GIH. De fem verktygen och den manualbaserade metoden utgjorde det
samtalsstöd varje deltagare erhöll. Samtalsstödet från samtalsledarna innebar också en
utomstående persons engagemang för deltagarna. Verktygen fungerade som underlag för
resultatet i föreliggande studie.
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1.5 Syfte och frågeställningar
Syftet med föreliggande studie var att genomföra ett pilottest av en manualbaserad metod som
grundar sig i kognitiv beteendeterapi, och att utvärdera manualen som metod för
beteendeförändring av fysisk aktivitet. Frågeställningarna var:
1. Hur genomförbar ansåg samtalsledarna att den manualbaserade metoden med tillhörande
verktyg var? Vilka styrkor och svagheter förekom?
2. Hur upplevde deltagarna att deras beteende gällande fysisk aktivitet förändrades med hjälp
av samtalsstödet?

2. Metod
2.1 Metodval
Föreliggande studie behandlade två frågeställningar. Den första frågeställningen syftade till
att svara på om den manualbaserade metoden var genomförbar. Frågeställningen var av
kvalitativ ansats och resultatet baserades på uppfattningar av samtalsledarna samt deltagarnas
uppfattning av hur manualen fungerade. Utöver utvärdering av manualens genomförbarhet
identifierade även samtalsledarna vilka eventuella styrkor och svagheter som uppfattades i
utförandet av samtalsstödet.

Frågeställning två syftade till att besvara huruvida deltagarna förändrat sitt beteende gällande
fysisk aktivitet. Resultatet baserades på ett utvärderingsformulär, verktyget Vidmakthållande
och bakslagshantering, samt verktyget VAS-skalor. Även denna frågeställning var av
kvalitativ ansats, då resultatet grundade sig i deltagarnas upplevelser.

2.2 Urval
Urvalet till föreliggande pilotstudie var ett bekvämlighetsurval ur samtalsledarnas
bekantskapskrets och deltagare handplockades via sociala medier. Deltagarna behövde
uppfylla de specifika kriterierna att vara stillasittande i vardagen med en låg grad av fysisk
aktivitet samt att vilja göra en beteendeförändring. De specifika kraven på deltagarna i
kombination med en begränsad tidsram för genomförandet av föreliggande studie resulterade i
den valda urvalsmetoden. Elva individer visade intresse för att delta i studien. Av dessa
handplockades fyra deltagare som uppfyllde samtliga kriterier. En man och tre kvinnor deltog
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i föreliggande studie. Samtliga deltagare var bosatta i Stockholm. Deltagarna hade ett
åldersspann mellan 28-58 år, vilket gav en medelålder på 41 år. Utbildningsnivå och
socioekonomi varierade mellan deltagarna.

2.3 Tillvägagångssätt
I föreliggande pilotstudie genomfördes tre enskilda samtal med en veckas intervall. Samtalen
varade i 45-90 minuter och genomfördes i trygga miljöer valda av deltagarna. Samtalsledarna
var hälsopedagoger från Gymnastik- och idrottshögskolan och de mottog utbildning om KBTmanualen och dess verktyg från en av utvecklarna av KBT-manualen i forskningsprojektet på
GIH, tillika handledare för föreliggande studie. KBT-manualen var semi-strukturerad i sin
utformning och fem verktyg baserade på kognitiv beteendeterapi användes i studien.
Verktyget Fyrfältaren var ett medvetandegörande verktyg och behandlade deltagarens värden
(vad är viktigt och varför), hinder (tankar och känslor), kontrollstrategier (yttre hinder och
synliga beteenden), och åtaganden (mål och delmål). Verktyget VAS-skalor bestod av tre
visuella analoga skalor med tre tillhörande frågor. Skalorna hade ett intervall från 0-10 och
frågorna behandlade motivation, tilltro till den egna förmågan, och sannolikheten för
beteendeförändring. Verktyget Dagbok för fysisk aktivitet/träning dokumenterade deltagarens
utförande av fysisk aktivitet inklusive typ av aktivitet, duration, grad av ansträngning, samt
eventuell kommentar. Ansträngningsgraden mättes med hjälp av en skattningsskala för
upplevd fysisk ansträngning. Skalan hade ett intervall mellan 6-20, där 6 motsvarade ingen
ansträngning alls och siffran 20 motsvarade maximal ansträngning.

Verktyget

Situationsanalyser (SORK) utvärderade olika situationer deltagaren hamnade i. Den
granskade kroppsliga reaktioner och tankar, vilka konsekvenser situationen gav på kort och
lång sikt, samt möjliga alternativa beteenden för att arbeta med situationen i framtiden.
Verktyget Vidmakthållande och bakslagshantering behandlade sex frågeställningar gällande
vidmakthållande och bakslag. Frågorna behandlade vilka förändringar som gjorts, vilka
vinster som uppnåtts, vilka vinster som kan uppnås i framtiden, vad som var nödvändigt för
att bibehålla förändringen, vilka riskfaktorer som fanns för att falla tillbaka till det gamla
beteendemönstret, samt vilken plan som borde upprättas för att inte falla tillbaka i det gamla
beteendemönstret.

Samtalsledarna genomförde samtalsstödet med två deltagare var, under en period om totalt
fyra veckor. Vid det första samtalet påbörjade samtalsledaren en grundläggande diskussion
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med deltagaren genom att visa en illustration av hur en genomsnittlig svensk individs vardag
kan se ut gällande sömn, stillasittande, vardaglig aktivitet samt motion/träning (Bilaga 3).
Därefter kartlades deltagarnas personliga aktivitetsnivå och beteendemönster, samt individens
önskan till beteendeförändring. För att göra detta användes verktyget Fyrfältaren och
verktyget VAS-skalor. Fyrfältaren behandlar deltagarens inre värden, inre hinder,
kontrollstrategier, samt åtaganden. Verktyget VAS-skalor kartlade deltagarens grad av
motivation till beteendeförändring samt tilltro till den egna förmågan. Samtalsledaren
introducerade även verktyget Dagbok för fysisk aktivitet/träning, där deltagarna fyllde i utförd
typ av fysisk aktivitet, duration, värde på ansträngningsnivå samt eventuell kommentar.
Vid det andra mötet diskuterades deltagarens nuvarande status med frågorna “Hur har veckan
gått?”, “Vad var svårt?”, samt “Vad har gått bra?”. Samtalsledare och deltagare granskade
föregående veckas utförda aktiviteter i Dagbok för fysisk aktivitet/träning, och utvärderade
deltagarens nuvarande tankemönster kring mål och värderingar som skrivits ner på Fyrfältaren
under första samtalet. Under detta samtal introducerades verktyget Situationsanalyser.
Samtalsledare och deltagare gjorde tillsammans en situationsanalys och deltagaren fick i
uppgift att på egen hand utföra fler situationsanalyser under den kommande veckan.

Vid det tredje och sista samtalet diskuterades deltagarens status, och verktyget
Vidmakthållande och bakslagshantering fylldes i. Samtalsledare och deltagare diskuterade
bibehållande av det nya beteendet gällande fysisk aktivitet samt hantering av vidmakthållande
och eventuella bakslag.

Efter de tre samtalen utvärderade deltagarna samtalsstödet på egen hand i ett
utvärderingsformulär (bilaga 8). Utvärderingsformuläret bestod av åtta frågor som
efterfrågade deltagarnas upplevelser och generella intryck av samtalen, frågor angående
samtliga verktyg, samt hindrande och underlättande faktorer för beteendeförändring. Svaren
skickades med e-post till samtalsledarna för utvärdering.

2.4 Analysprocessen
Frågeställningarna i föreliggande studie hade skilda processer i framtagande av resultatet.
Resultatet av frågeställning ett (1) besvarades genom samtalsledarnas reflektioner kring
styrkor och svagheter avseende genomförbarheten av KBT-manualen. Samtalsledarna
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antecknade sina tankar kring manualens upplägg, verktyg och utformning. Resultatet av
frågeställning två togs fram genom en innehållsanalys som behandlade deltagarnas svar
gällande deras upplevelser. Deltagarnas svar i utvärderingsformuläret och verktygen
Vidmakthållande och bakslagshantering, samt VAS-skalor analyserades. Inledningsvis
tolkade samtalsledarna svaren enskilt för att bilda en egen uppfattning om den insamlade
datan. Därefter diskuterade samtalsledarna innehållet och tog tillsammans fram de upplevelser
som var relevanta för föreliggande studies frågeställning och som utgjorde resultatet.
Författarna studerade den utvalda datan, plockade ut meningsfulla citat och kondenserade ned
informationen till meningsbärande enheter. Resultaten presenterades anonymt för att skydda
varje deltagares integritet.

2.5 Avgränsningsavsnitt
Studien utgick från forskningsprojektet “Fysisk aktivitet och hjärnhälsa” på GIH. I
forskningsprojektet på GIH genomfördes fem samtal, varav tre individuella och två i grupp.
Föreliggande studie utförde endast de tre individuella samtalen. Samtalsledarna uteslöt de två
gruppsamtalen på grund av tidsbegränsning, vilket bidrog till att föreliggande studie endast
utvärderade delar av den totala KBT-manualen.

I forskningsprojektet på GIH delas deltagarna in i olika testgrupper. En grupp får stöd i att
minska stillasittande, en grupp får stöd i att öka sin fysiska aktivitet, och en grupp utgör
kontrollgrupp. Analys av stillasittande uteslöts i föreliggande studie av tidsmässiga skäl.

2.6 Etiska aspekter
Deltagandet i föreliggande studie var frivilligt. Resultatet presenterades anonymt och all
information hanterades konfidentiellt. Deltagarna gav samtycke till föreliggande studies
handlingsplan, och hade rätt att avbryta samtalen eller avböja frågor/samtalsämnen utan att
ange motiv till varför. I föreliggande studie förekom personlig interaktion mellan
samtalsledare och deltagare. För att inge ett förtroende hos deltagarna valdes samtalens miljö
med omsorg utifrån deltagarnas önskemål. Insamlat material användes endast för avsedd
studie. Efter avslutad studie erbjöds deltagarna att behålla sitt material. All övrig data
raderades.

2.7 Validitet och reliabilitet
Reliabilitet innebär att resultaten är pålitliga, upprepbara och tillförlitliga (Hassmén och
Hassmén 2014, s. 124). I föreliggande studie uppnås god reliabilitet genom den utförliga
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KBT-manual som ligger till grund för utformning av samtalen. Strukturen i KBT-manualen
bidrar till att studien kan upprepas vid ett senare tillfälle med samma metod, oberoende av
samtalsledare. Pålitligheten i föreliggande studie är hög då den evidensbaserade KBTmanualen är utformad av experter inom området.

Validitet innebär att en studie mäter det den är avsedd att mäta och erhålls genom trohet,
giltighet och sanning (Hassmén och Hassmén 2014, s. 136). Validiteten i föreliggande studie
stärks av att genomförandet av forskningsprojektet på GIH är tydligt utformat för att mäta det
den är avsedd att mäta. Samtliga verktyg fungerade väl för att mäta föreliggande studies syfte.
Verktygen var evidensbaserade vilket bidrog till hög validitet. Trovärdighet uppnås av ett
noggrant genomförande, vilket tydligt existerade i föreliggande studie genom bestämda
strukturer och mallar.

3. Resultat
Resultatet av studien visade att manualen för kognitiv beteendeterapi med tillhörande verktyg
var genomförbar. Samtalsledarna ansåg forskningsprojektets manual med tillhörande verktyg
vara väl utformad med flertalet styrkor, men med fåtal svagheter där förslag gavs till
förbättring. Deltagarna ökade sin nivå av fysisk aktivitet och upplevde samtliga verktyg inom
samtalsstödet som stöttande i sin beteendeförändring. Detta framkom genom ett
utvärderingsformulär, och verktygen Vidmakthållande och bakslagshantering samt VASskalorna.

3.1 Frågeställning 1
Den första frågeställningen syftade till att besvara huruvida KBT-manualen med tillhörande
verktyg var genomförbar. Resultatet besvarades av samtalsledarnas reflektioner kring styrkor
och svagheter avseende genomförbarheten av KBT-manualen. Samtalsledarna antecknade
sina tankar kring manualens upplägg, verktyg och utformning. Samtalsledarna ansåg att
manualen hade ett flertal styrkor i sin genomförbarhet, med ett fåtal svagheter där förslag gavs
till förbättringar.
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3.1.1 KBT-manualen
Styrkorna med KBT-manualen var att den var väl utformad för att noggrant kunna följa de
semi-strukturerade samtalen. KBT-manualen presenterade tydligt vilka frågor som skulle
ställas, men med utrymme för följdfrågor. Manualen innehöll tydliga förklaringar för att
stegvis utföra samtalen på ett korrekt och professionellt vis. Manualen var uppdelad i
samtalssektioner och hade en tydlig mall för varje samtal. Inledningen på samtalet följdes upp
med de frågor som skulle behandlas. I manualen fanns beskrivande fält som gav utrymme till
att ställa individanpassade frågor genom angivna exempel. Varje samtal avslutades med en
introduktion av en hemuppgift till nästkommande samtal. Samtalsledarna ansåg att manualen
innehöll relevanta frågeställningar som bidrog till att deltagarna reflekterade kring sitt
beteendemönster på ett analytiskt synsätt. Detta var av betydelse för att samtalen fortskred
naturligt och anpassat efter individ, trots tydlig frågestruktur. Samtalsledarna upplevde att
deltagarna erhöll ett gott beteendemässigt stöd genom samtalen via KBT-manualen. En
svaghet med KBT-manualen var att verktyget Dagbok för fysisk aktivitet/träning hade ett
annat namn och presenterades som “Aktivitetsdagbok”. Samtalsledarna föreslog ett enhetligt
namn i samtliga verktyg och mallar för att undvika förvirring.

3.1.2 Verktygen
Samtalsledarna ansåg att KBT-manualens tillhörande verktyg var relevanta, med undantag för
VAS-skalorna vid tredje samtalet.

Verktyget Fyrfältaren var konstruerad med en tom cirkel i mitten och fyra pilar ut från cirkeln
i 90 graders riktning. I detta verktyg ansåg samtalsledarna att det fanns ett antal svagheter som
presenteras nedan. Syftet med cirkeln i mitten var att rita av sig själv - något som
samtalsledarna ansåg var missledande då fokus togs från att kartlägga deltagarnas riktningar
och värderingar. Fyrfältaren bestod av fyra fält, numrerade medsols, med start i det högra
nedre fältet. Samtalsledarna upplevde detta val av placering som något förvirrande och
föreslog att fälten försköts två steg medsols så att fält nummer ett hamnade i det övre vänstra
hörnet. I det första fältet kartlades deltagarens inre beteendeunderskott och frågan “Vilka och
vad är viktigt för mig? ställdes, vilket upplevs som förvirrande. Samtalsledarna föreslog att
ordet “vilka” uteslöts ur frågan, och föreslog att frågan istället löd: “Vad är viktigt för mig?”.
Övriga fält och tillhörande frågor var tydliga och konkreta.
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Verktyget Situationsanalyser var enligt samtalsledarna mycket användbart för att analysera
deltagarnas beteendemönster och tankar angående en specifik situation. En svaghet med
verktyget var att samtalsledarna upplevde att vissa av deltagarnas specifika situationer var
svåra att kartlägga enligt den tänkta ordningsföljden i verktyget. Tidvis var det nödvändigt att
börja analysen av vald situation med det tredje fältet som beskriver “beteendet”, det vill säga
“Vad gör jag?”, snarare än det första fältet, som frågar “Vilken situation föregick beteendet?”.
Detta verktyg upplevdes därav som konstant beroende av samtalsledarens stöd och
vägledning. Ytterligare en svaghet var att det på verktyget fanns en figur som var illustrerad
med ett ledset ansiktsuttryck, vilket samtalsledarna upplevde som missvisande då deltagarna
identifierade sig med figuren och påverkades negativt. Samtalsledarna föreslog att deltagarna
själva kunde få fylla i figurens ansikte i samband med att de utförde en situationsanalys, för
att själva konstatera hur stämningen i den analyserade situationen upplevdes. Figuren
illustrerade upplevda tankar, känslor och kroppsreaktioner. Samtalsledarna ansåg att dessa
begrepp var svåra att särskilja och deltagarnas svar upplevdes stundtals som röriga.
Samtalsledarna föreslog att tankar, känslor och kroppsreaktioner istället kunde sammanfattas
som “Inre upplevelser”.

Verktyget VAS-skalor avsåg att identifiera deltagarnas tro på sin egen förmåga till
beteendeförändring och användes vid det första och sista samtalet. En svaghet med verktyget
var att de tre frågorna i VAS-skalorna ställdes på samma vis i första och sista samtalet, men
då deltagaren vid sista samtalet börjat förändra sitt beteendemönster blev frågorna
missvisande. Exempelvis var fråga ett (1) relevant i första samtalet, men missvisande i sista
samtalet; “Hur

viktigt

är det

för dig att

ändra ditt

aktivitetsmönster (fysisk

aktivitet/stillasittande)?”. När denna fråga ställdes i första samtalet hade deltagarna ännu inte
förändrat sitt beteende. Vid tredje samtalet upplevde samtalsledarna att en beteendeförändring
beträffande fysisk aktivitet hade skett, och frågan blev därför felaktigt ställd. Samtalsledarna
föreslog att frågan vid det sista samtalet borde ändras till “Hur viktigt är det för dig idag att
bibehålla ditt aktivitetsmönster (fysisk aktivitet/stillasittande)?”. Fråga två och tre var precis
som fråga ett (1) missvisande vid sista samtalet, då en beteendeförändring redan påbörjats.
Gällande verktyget VAS-skalor fanns ytterligare en svaghet; skalorna utgick från värdena 010 och var 12,6 cm långa. Vid eventuell underlättning vid siffersättning av deltagarnas
skattning av VAS-skalorna bör verktyget vara skalenligt med verkligheten. Samtalsledarna
föreslog därför att skalorna bör vara 10 cm långa för att förenkla siffersättning. Denna
förändring skulle ge en ökad reliabilitet då den hade bidragit till en förenklad upprepbarhet.
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Verktyget Dagbok för fysisk aktivitet/träning ansågs ha flertalet styrkor enligt samtalsledarna.
De ansåg verktyget som ett viktigt för att lyckas få en överblick över deltagarnas
aktivitetsnivå. Verktyget fungerade även som ett bra diskussionsunderlag vid varje samtal då
det gav relevant information om föregående veckas aktiviteter. Verktyget Dagbok för fysisk
aktivitet/träning gav en tydlig inblick i huruvida deltagarna nådde upp till rekommendationen
av fysisk aktivitet eller inte. Samtalsledarna uppfattade även verktyget som motiverande för
majoriteten av deltagarna, men fick en förståelse för att det eventuellt skulle kunna trigga
igång en negativ tankebana kring överdriven mängd fysisk aktivitet. Detta skulle kunna vara
en svaghet i verktyget. Under samtalens gång var det därför av vikt att betona att verktyget
ämnade fungera som ett prestations- och kravlöst stöd för deltagarna.

Verktyget Vidmakthållande och bakslagshantering upplevdes av samtalsledarna som en bra
sammanfattning av den beteendeförändring deltagarna hittills genomfört, men också en plan
över hur deltagarna kunde fortsätta sitt arbete på egen hand. En styrka med verktyget var
därför att det fungerade som ett sammanfattande verktyg men också som ett förberedande
verktyg för att deltagarna skulle lyckas bibehålla sitt nyfunna beteendemönster. Frågan om
bakslagshantering ansågs av samtalsledarna också som en styrka i verktyget. Den upplevdes
som betydelsefull då den lyfte fram att ett bakslag inte var ett misslyckande utan snarare en
del av processen i en beteendeförändring.

3.2 Frågeställning 2
Frågeställning två syftade till att svara på hur deltagarna upplevde att samtalsstödet påverkade
deras beteende gällande fysisk aktivitet. Deltagarnas svar analyserades genom innehållsanalys
där meningsbärande enheter togs ut (understrukna nedan) utifrån ett utvärderingsformulär
samt de två verktygen Vidmakthållande och bakslagshantering och VAS-skalor. Samtliga
deltagare upplevde att samtalsstödet hjälpte dem att öka sin nivå av fysisk aktivitet. I tillägg
upplevde deltagarna dessutom en positiv inverkan på det psykiska måendet.

3.2.1 Utvärderingsformulär
Ett utvärderingsformulär gav underlag för resultatet gällande frågeställning två. I
utvärderingsformuläret beskrev samtliga deltagare att de upplevde de flesta verktyg som
stöttande och hjälpsamma. Samtliga deltagare upplevde också att en utomstående persons
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engagemang bidrog till beteendeförändring. En deltagare uttryckte: “Jag gillade alla
verktygen då de hjälpte mig att lyfta blicken och se konkret på situationer samt öka min
medvetenhet”. Nedan analyseras varje enskilt verktyg.

Verktyget Fyrfältaren upplevdes av deltagarna som ett verktyg som gav en tydlig
helhetsbild och var en ögonöppnare för nuvarande tankar och beteenden. En deltagare
uttryckte: “Fyrfältaren förtydligar vad jag egentligen vill, bortom hindren”.

Verktyget Situationsanalyser upplevdes av deltagarna som ett förtydligande av tankar likväl
som ett förtydligande av vilka konsekvenser som följer en specifik situation. En deltagare
beskrev processen med citatet: “Denna var lite jobbig känslomässigt vilket nog bara var bra.
Den fick mig att ändra på vissa beteendemönster”.

Verktyget Dagbok för fysisk aktivitet/träning agerade som en motiverande faktor för
samtliga deltagare. En deltagare uttryckte: “Det var mycket berikande att se sina resultat. Det
motiverade mig att träna mer”. En annan deltagare upplevde att verktyget eventuellt skulle
kunna trigga igång överdriven fysisk aktivitet.

Verktyget

Vidmakthållande

och

bakslagshantering

ansåg

deltagarna

gav

en

sammanfattande bild av den enskilda förändringsprocessen och utvecklingen under
interventionstiden. Det uttrycktes av en deltagare som: “Otroligt spännande hur ens tankesätt
förändrades, från att se mer möjligheter men också bli mer realistisk, vilket nog är viktigt för
att hitta en hållbar plan i längden”. En annan deltagare uttryckte: “Behövs som slutsats. I
mitt fall är det väldigt klart att detta är den enda vägen att gå”.

3.2.2. Vidmakthållande och bakslagshantering
Deltagarnas förändring i fysisk aktivitet presenteras i verktyget Vidmakthållande och
bakslagshantering. Den första frågan i verktyget lyder “Vilka förändringar har du gjort
avseende ditt fysiska aktivitetsmönster?” där deltagarna rapporterade en ökad mängd fysisk
aktivitet. Bland de nämnda förändringarna fanns en ökning i vardagsaktivitet såsom att gå i
trappor och att stå upp på jobbet, fler och regelbundna träningstillfällen, ökad medvetenhet
kring fysisk aktivitet och dess påverkan på det egna måendet. En deltagare beskrev
förändringen av sitt fysiska aktivitetsmönster: “Jag har ökat min fysiska aktivitetsnivå, och
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fått en ökad medvetenhet kring både mig själv och vilken mängd fysisk aktivitet som jag
behöver”.

Förändringen som skett hos deltagarna framkom också genom fråga två i verktyget
Vidmakthållande och bakslagshantering: “Vad har du fått för effekter/vinster av ditt
förändrade fysiska aktivitetsmönster?”. Deltagarna rapporterade många positiva effekter,
bland annat upplevde de att de var piggare, gladare och lugnare. Följande citat från deltagarna
belyste de många positiva effekterna mer detaljerat: “Jag känner mig piggare. Jag känner
mer hopp för framtiden då jag tidigare varit rädd för att fastna i ett ohälsosamt stillasittande.
Nu tror jag mer på att jag kan förändra mitt beteendemönster och jag tror mer på mig själv”,
“Jag har fått en bättre sömn och känner mig lättare i kroppen. Jag känner mig även mentalt
starkare”, “Jag har fått positivare tankar och är allmänt gladare, är mer effektiv i jobb och
vardagssysslor, och är piggare med eventuellt bättre sömn”, “Jag är lugnare och mindre
stressad, samt känner en förbättring att jag är mindre stel i kroppen.” Deltagarna visade även
på en tro på fortsatt långvariga effekter av det nya beteendet. Bland annat rapporterade
deltagarna en tro på att de med bibehållen ny aktivitetsnivå kunde uppnå en högre livskvalitet,
må bättre, orka mer, samt stressa mindre och bli smidigare med mindre smärta i kroppen.

Förändringen av beteendet gällande fysisk aktivitet visade sig även när samtalsledarna tolkade
deltagarnas svar vid planering av vidmakthållande av det nya beteendet. En fråga i verktyget
löd: “Vad behöver du göra för att vidmakthålla (bibehålla och kanske till och med fortsätta
utveckla/förbättra) ditt fysiska aktivitetsmönster?”. Deltagarna hade en hög motivation att
bibehålla sitt nya beteende av fysisk aktivitet. Planen för vidmakthållande innefattade bland
annat att planera och schemalägga träning, jobba med mentala hinder, och att hålla en god
balans av återhämtning och fysisk aktivitet. En deltagare uttryckte: “Jag ska se till att
schemalägga min träning till eftermiddagar/morgnar som passar in i jobb och familjeliv”.
Kommentarerna i verktyget visade på att deltagarna inte endast förändrat beteendet gällande
fysisk aktivitet, utan även tankemönstret för bibehållande och bakslagshantering. Detta
indikerade på att en omfattande beteendeförändring skett med hjälp av samtalsstödet.

3.2.3 VAS-skalor
Deltagarnas beteende gällande fysisk aktivitet visade också prov på förändring via skattningen
på verktyget VAS-skalor. En fråga var relevant för att besvara frågeställningen. Frågan löd:
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“Hur stor är sannolikheten att du ändrar ditt fysiska aktivitetsmönster redan idag?”.
Deltagarna besvarade denna fråga vid första samt sista samtalet. Vid det första tillfället
skattade deltagarna en lägre siffra än vid det sista samtalet, det vill säga att det var lägre
sannolikhet att göra en beteendeförändring i det första samtalet än i det sista samtalet, vilket
tyder på en påtaglig beteendeförändring.

4. Diskussion
Syftet med denna studie var att genomföra ett pilottest av en manualbaserad metod som
grundar sig i kognitiv beteendeterapi, och att utvärdera manualen som metod för
beteendeförändring av fysisk aktivitet. Resultatet av studien visade att KBT-manualen med
tillhörande verktyg var genomförbar, och att deltagarna upplevde att de förändrat sitt beteende
gällande fysisk aktivitet med hjälp av samtalsstödet. I det här avsnittet diskuteras resultatet
utifrån rubrikerna Resultatdiskussion och Metoddiskussion. Under Resultatdiskussion
diskuteras resultaten från de båda frågeställningarna och kopplas till tidigare forskning. Under
Metoddiskussion diskuteras begränsningar i tillvägagångssättet i föreliggande studie.

4.1 Resultatdiskussion
Resultatet av frågeställning ett (1) besvarades genom samtalsledarnas reflektioner kring
styrkor och svagheter avseende genomförbarheten av KBT-manualen. I resultatet framkom att
manualen var genomförbar med fåtal förslag till förbättringar. Resultatet av den första
frågeställningen var av diskuterande karaktär och därför diskuteras inte denna frågeställning
vidare.

Resultatet av frågeställning två visade att deltagarna upplevde att de förändrade sitt beteende
gällande fysisk aktivitet och de upplevde positiva effekter av det nya beteendet. Resultaten
var tydliga och stärkte redan befintlig forskning, vilket diskuteras nedan.

Genom processen i samtalsstödet gick deltagarna igenom olika stadier där de identifierade
mer eller mindre önskvärda beteenden, för att sedan förbereda handling mot nya önskvärda
beteenden. Detta är i linje med Faskungers beskrivning av de olika stadierna i en
beteendeförändring. Individen kan vara i ett stadie av ovisshet eller i ett stadie av
förberedelse, och har därför olika utgångspunkt i sin beteendeförändring. Under en
16

beteendeförändring menar även Faskunger att tilltron till den egna förmågan ökar vilket leder
till större sannolikhet för fysisk aktivitet. För samtliga deltagare i föreliggande studie har
denna tilltro till egen förmåga ökat i takt med nivån av fysisk aktivitet, vilket stärker
Faskungers teori. (Faskunger 2013, ss. 115-123)

Deltagarna upplevde positiva effekter i sin sinnesstämning av den ökade nivån av fysisk
aktivitet. De kände sig bland annat piggare, gladare och lugnare. De kände sig också mer
hoppfulla för framtiden, mer positiva, mentalt starkare samt mindre stressade. Deltagarna
visade även tro på fortsatt långvariga effekter av det nya beteendet. De rapporterade en tro på
att må bättre med högre livskvalitet och ork, en tro på att bli mer smidig och ha mindre smärta
i kroppen, samt en tro på att känna sig mindre stressad. Dessa resultat är i linje med de
effekter och vinster FYSS 2017 hävdar erhålls av fysisk aktivitet: en bättre livskvalitet och
positiva effekter på det psykiska måendet (FYSS 2017, s. 35). Fysisk aktivitet har som
tidigare nämnts även visat ge ett bättre skydd för att möta stress, vilken också är i linje med
föreliggande studies resultat (Chafin, Christenfeld & Gerin 2008, s. 69 f. ). Resultatet visar
även som tidigare nämnt att beteendeterapi kan användas i syfte att ändra livsstilsmönster
såsom förbättrad sömn och ökad fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2017).

Goda beteende- och miljömässiga stöd anser Sullivan & Lachman behövs för en
beteendeförändring. De understryker att kognitiv beteendeterapi kan, när det används på ett
adekvat sätt, bidra till en ökad nivå av fysisk aktivitet. Detta ligger i linje med de resultat som
framkom i utvärderingsformuläret i föreliggande studie där deltagarna rapporterat vikten av
att ha ett utomstående stöd från samtalsledarna och anhöriga i genomförandet av en
beteendeförändring. Slutsatsen från dessa resultat tyder på att en beteendeförändring kan
uppnås med hjälp av goda beteendemässiga stöd som kartläggning, självregistrering i dagbok
och medvetandegörande av beteenden, precis som Sullivan & Lachman konstaterar i sin
studie. (2017, s. 2) De ovan nämnda redskapen är nyckelmekanismer som resulterar i att
kognitiv beteendeterapi fungerar som metod för beteendeförändring av fysisk aktivitet. Dessa
resultat kan också kopplas till Herning, Cook & Schneiders studie (2005, s. 34 ff.), där man
såg en ökad volym i träningsbeteende när deltagarna erhållit kognitiv beteendeterapi.

En diskussion kan ske kring om de positiva resultaten påverkats av deltagarnas omgivning
och sociala stöd, såsom familj och vänner. Tidigare forskning har visat att olika typer av
socialt stöd har varit effektiva vad gäller att få människor att medverka i fysiska aktiviteter,
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och även att socialt stöd leder till bättre bibehållande av människors fysiska aktivitetsvanor
genom att till exempel bidra till att öka motivationen (Dishman, Sallis & Orenstein 1985, s.
161 ff.).

4.2 Metoddiskussion
Att använda en kvalitativ ansats i denna studie var relevant för studiens syfte, då det bidrog
till att få en djupare förståelse för deltagarnas upplevelse av deras beteendeförändring och att
beskriva den på ett individanpassat och detaljrikt sätt. Jämfört med en kvantitativ metod
erhålls med en sådan ansats en mer nyanserad förklaring av resultatet. Antalet deltagare var
litet på grund av tidsbegränsning. Trots detta upplevde samtalsledarna att det nåddes
tillräckligt stor kunskapsmättnad för att utvinna ett resultat med hög reliabilitet och validitet.
Hade resultatet presenterats med en kvantitativ ansats hade det sannolikt behövts en större
mängd deltagare för att kunna genomföra en reliabel analys.

I föreliggande studie deltog totalt fyra deltagare. Samtalsledarna genomförde samtalsstödet
med två deltagare var. Samtalen utfördes enskilt, vilket var ett medvetet val för att få
deltagarna att känna sig mer bekväma och svara sanningsenligt. För att minska risken att
deltagarna svarade enligt social önskvärdhet utfördes samtalen enligt deltagarnas önskemål
enskilt i en förtroendeingivande och trygg miljö (Hassmén & Hassmén 2008, s. 183). Då
samtalsledarna var bekanta med några av deltagarna fanns ytterligare risk att svaren
påverkades av social önskvärdhet. Samtalsledarna upplevde dock att bekantskapen ökade
reliabiliteten då deltagarna hade förtroende för och var bekväma med sin samtalsledare. På så
sätt tror samtalsledarna att mer sanningsenliga svar har erhållits i föreliggande studie. Vidare
upplevde samtalsledarna att deltagarna hade kunnat hamna i ett underläge och påverkats
negativt i det fall båda samtalsledare varit närvarande under samtalen, eftersom en
maktobalans hade kunnat uppstå. Underlag till denna tolkning grundar sig också i
utvärderingsformuläret där deltagarna rapporterade att de var bekväma med sin samtalsledare
och att det kändes tryggt och skönt med en bekant persons engagemang. Samtalen styrdes
konstant av manualen vilket hjälpte samtalsledarna att kvarhålla neutralitet gentemot
deltagarna så att inte deltagarna påverkades i sina svar. Detta stärkte pålitligheten i
föreliggande studie (Hassmén & Hassmén 2008, s. 258).

Specifikationen för att delta i forskningsprojektet på GIH var att deltagarna skulle vara
stillasittande och fysiskt inaktiva. I föreliggande studie fanns samma krav; dock analyserades
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inte stillasittande på grund av en begränsad tidsram. En begränsning i föreliggande studie var
även att interventionsperioden endast var fyra veckor lång med tre samtal, till skillnad från
forskningsprojektet på GIH som bestod av fem samtal under en minst fem veckor lång
interventionsperiod. Detta bidrog till en snävare analys än forskningsprojektet på GIH, då det
fullständiga

samtalsstödet

inte

utfördes.

Föreliggande

pilotstudie

hade

stärkt

forskningsprojektet på GIH ytterligare genom att även titta på effekten av stillasittande.
Vidare forskning på stillasittande i kombination med kognitiv beteendeterapi kan därför vara
av intresse.

De fyra deltagarna hade olika ålder, kön och socioekonomisk status. De hade också olika
erfarenheter, aktivitetsnivå och tankemönster. Gemensamt för deltagarna var att samtliga hade
en stillasittande vardag, med låg grad av fysisk aktivitet, men med motivation till
beteendeförändring. Trots olikheterna fick samtliga deltagare samma upplägg, samtalsstöd
och interventionstid. En diskussionsfråga som uppstod mellan författarna var att deltagarna
kan ha befunnit sig i olika stadier vid start, och att de därför var i behov av olika långa
interventionsperioder. Författarna ansåg därför att det vore av intresse med vidare forskning
för att identifiera vilket stadie en individ är i, och hur lång interventionsperiod som behövs för
den specifika individen. Författarna ansåg även att vidare forskning bör behandla en
kontrollgrupp utan samtalsstöd, för att tydligare se vilka effekter samtalsstödet faktiskt ger.
Av intresse vore även att se resultaten från en större interventionsgrupp, vilket kommer att
behandlas i forskningsprojektet på GIH.

En beteendeförändring kan ta flera månader eller år (Faskunger 2013, s. 115). Föreliggande
studie genomfördes under en månads tid, vilket kan anses vara en kort period för en
beteendeförändring, och kan av detta skäl kritiseras. Deltagarna fick emellertid med sig
verktygen hem och fick på så sätt möjlighet att fortsätta sin förändring i önskad riktning.

Resultaten i föreliggande studie visade på en ökning av fysisk aktivitet för samtliga deltagare.
Interventionen genomfördes på våren, då vädret var varmare och dagarna var ljusare.
Författarna var medvetna om att dessa faktorer kan ha bidragit till den ökade mängden fysisk
aktivitet, då människor generellt kan uppleva en starkare vilja att aktivera sig då vädret är
bättre. Intressant vore att se om interventionen haft samma utfall om den genomförts under
vintertid.
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I övrigt hade föreliggande studie en hög reliabilitet då metoden med KBT-manualen var
tydligt utformad och grundligt beskriven, vilket bidrar till hög reproducerbarhet (Kvale 2014,
s. 295).

4.3 Slutsats
Föreliggande studie har visat på att KBT-manualen var genomförbar och att en
beteendeförändring i fysisk aktivitet kunde uppnås med hjälp av samtalsstöd i form av
kognitiv beteendeterapi med tillhörande verktyg. Kognitiv beteendeterapi visade sig vara en
hjälpsam metod i en beteendeförändring gällande fysisk aktivitet, och med hjälp av
samtalsstödet skapades nya önskvärda beteenden.

5. Omnämnanden
Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Victoria Blom som givit oss möjligheten att
genomföra denna pilotstudie. Vi vill även tacka henne för all värdefull stöttning och feedback
under studiens gång.
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Bilaga 1 Litteratursökning
Syfte och frågeställningar: Syftet var att genomföra ett pilottest av en manualbaserad metod
som grundar sig i kognitiv beteendeterapi, och utvärdera manualen som metod för
beteendeförändring av fysisk aktivitet.
1. Hur genomförbar ansåg samtalsledarna att den manualbaserade metoden med tillhörande
verktyg var? Vilka styrkor och svagheter förekom?
2. Hur upplevde deltagarna att deras beteende gällande fysisk aktivitet förändrades med hjälp
av samtalsstödet?
Vilka sökord har du använt?
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter
Arbetsrelaterad ohälsa
Fysisk aktivitet, psykisk ohälsa
Fysisk aktivitet, stillasittande
”Fysisk aktivitet och kognitiv beteendeterapi”
Kognitiv beteendeterapi
Physical activity, CBT
”Physical activity”
Stillasittande
”Stillasittande och ohälsa”
Var har du sökt?
Discovery
Google Scholar GIH
Google
Sökningar som gav relevant resultat
Discovery/Google Scholar GIH:
Fysisk aktivitet, psykisk ohälsa
Fysisk aktivitet, stillasittande
”Fysisk aktivitet och kognitiv beteendeterapi”
Kognitiv beteendeterapi
Physical activity, CBT
”Physical activity”
Stillasittande
”Stillasittande och ohälsa”
Google:
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter
Arbetsrelaterad ohälsa
Kommentarer
Föreliggande studie var en pilotstudie av forskningsprojektet Fysisk aktivitet och hjärnhälsa
på GIH. Handledare för pilotstudien var även projektledare i forskningsprojektet på GIH och
därav expert inom området. Av denna anledning mottogs källor som används vid
forskningsprojektet, och därför även relevanta för föreliggande pilotstudie. Komplettering av
källor söktes via databaserna Discovery och Google Scholar GIH. Utöver sökning i databaser
användes även litteratur från biblioteket på GIH.
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Bilaga 2 KBT-manual för beteendeförändring av fysiskt aktivitetsmönster
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Bilaga 3 VAS-skalor
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Bilaga 4 Fyrfältaren
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Bilaga 5 Situationsanalyser
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Bilaga 6 Vidmakthållande och bakslagshantering
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Bilaga 7 Dagbok för fysisk aktivitet/träning
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Bilaga 8 Utvärderingsformulär

Utvärderingsformulär
1. Vad är ditt generella intryck av samtalen?

2. Vilka aspekter av samtalen upplevde ni som stödjande i att nå målet att öka fysisk
aktivitet?

3. Vilka aspekter av samtalen var svåra för dig att använda för att nå målet att öka fysisk
aktivitet?

4. Under samtalen användes fyra verktyg. Vilka av dem var hjälpsamma? På vilket sätt?

● Situationsanalys:

● Fyrfältaren:

● Aktivitetsdagboken:

● Sammanfattning och vidmakthållandeplan

5. Finns det någonting annat som du tror skulle hjälpa dig att öka din fysiska aktivitet (på
jobbet, under transporttid eller resten av dagen)?

6. Fanns det någonting annat (livet etc.) som hindrade för dig att öka din fysiska aktivitet?

7. Fanns det någonting annat (livet etc.) som underlättade för dig att öka din fysiska aktivitet?

8. Skulle du rekommendera åtgärderna för ökad fysisk aktivitet till någon annan? Varför ja/
nej?
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