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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien var att undersöka självrapporterad fysisk aktivitet och stillasittande 

hos personer med olika aktivitetsnivå på arbetet.     

 Skiljer sig den fysiska aktiviteten i olika domäner (transport, hem och fritid) 

respektive den totala fysiska aktiviteten utöver arbetet beroende på aktivitetsnivå på 

arbetet?  

 Skiljer sig tiden stillasittande beroende på aktivitetsnivå på arbetet? 

Metod 

För att uppfylla syftet valdes en kvantitativ metod med tvärsnittsdesign. Data samlades in med 

hjälp av enkäten International Physical Activity Questionnaire (lång version), där frågorna om 

fysisk aktivitet är uppdelade i fyra domäner; arbete, transport, hem och fritid och berör 

intensitet, frekvens och duration. Frågorna om stillasittande är uppdelade för vardag och helg. 

Urvalet bestod av personer som arbetade heltid och flera olika yrken inkluderades i studien. 

Undersökningsdeltagarna delades in i tre grupper efter aktivitetsnivå på arbetet och jämfördes 

med avseende på fysisk aktivitet utanför arbetet respektive stillasittande. Fysisk aktivitet i 

varje domän och total fysisk aktivitet utanför arbetet redovisades i MET-minuter/vecka. 

Stillasittande angavs i minuter och presenterades för fem vardagar respektive en vecka.  

Resultat 

Totalt deltog 196 personer i studien. Fritiden var den största källan till den totala fysiska 

aktiviteten utanför arbetet i alla grupper (minst 63 % av tiden) och aktiviteten vid både 

transport och i hemmet var relativt låg. En signifikant skillnad mellan grupperna sågs för 

fysisk aktivitet i arenan hem, där personer med ett högaktivt arbete rörde på sig mer i hemmet 

(median: 360 MET-minuter/vecka) jämfört med personer med ett lågaktivt arbete (90 MET-

minuter/vecka). I domänerna transport och fritid skiljde sig mängden fysisk aktivitet något 

mellan grupperna, men inte signifikant. För tid stillasittande sågs en signifikant skillnad 

mellan grupperna, både under fem vardagar och under en vecka. Personer med ett högaktivt 

arbete satt mindre (900 minuter respektive 1 380 minuter) än de som hade ett lågaktivt arbete 

(2 100 minuter respektive 2 640 minuter).    

Slutsats 

Studien visade att den största delen utförd fysisk aktivitet utanför arbetet inte verkar bero på 

aktivitetsnivån på arbetet. Det var endast för den fysiska aktiviteten i hemmet som det sågs en 

signifikant skillnad mellan olika aktivitetsnivåer på arbetet. Vid transport och fritid sågs små 

skillnader i fysisk aktivitet, men dessa var inte signifikanta. För den totala tiden stillasittande 

däremot verkar graden av fysisk aktivitet på arbetet ha betydelse. Ett lågaktivt arbete gav 

längre total tid stillasittande jämfört med ett högaktivt arbete. Fysisk aktivitet och 

stillasittande bör som enskilda beteenden ses över både på arbetsplatsen och i domänerna 

utanför arbetet. Vidare bör också undersökas vilka andra faktorer som kan påverka dessa två 

beteenden.     
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Människan är byggd för rörelse. Förr i tiden var fysisk aktivitet en del av våra förfäders 

vardag, det var i stort sett en förutsättning för att överleva. Idag ser våra levnadsvanor 

annorlunda ut och att röra på sig har för många övergått till att vara en viljemässig 

ansträngning. Vi lever i ett digitaliserat samhälle med utvecklad teknik och hjälpmedel som 

främjar stillasittande beteende och gör att vi inte behöver använda vår fysiska kapacitet i 

samma grad som tidigare. Det är vanligt att koppla fysisk aktivitet till enbart idrott, träning 

och motion på fritiden. En del får kraftiga positiva hälsoeffekter av motionsaktiviteter på 

fritiden, men det har visat sig att den typen av aktiviteter inte alltid är tillräckliga och de har 

heller inte lyckats engagera de grupper i samhället som sitter mest. Detta har medfört att det 

idag är viktigt att integrera fysisk aktivitet i vardagslivet och främjande av en fysiskt aktiv 

livsstil bör vara en högt prioriterad folkhälsouppgift i samhället. (Faskunger 2007, s. 18 f.) Att 

undersöka fysisk aktivitet inom olika domäner respektive stillasittande, är av intresse då det 

både ger en bild av totalt rörelsemönster hos populationen och en indikation på var det finns 

ett behov av insatser för att öka fysisk aktivitet och minska stillasittande.  

 

1.2 Bakgrund   

1.2.1 Fysisk aktivitet och stillasittande 

Fysisk inaktivitet är den fjärde största riskfaktorn för dödsfall i världen och på ett år är det ca 

3,2 miljoner människor som dör på grund av att de är inaktiva, vilket motsvarar 6 procent av 

totala antalet dödsfall (Alwan 2011, s. 1, s. 16). I Sverige är inaktivitet en betydande 

riskfaktor för total sjukdomsbörda för både män och kvinnor (Allebeck, Moradi & Jacobsson 

2006, s. 5). Dessutom kostar sjukdomar (exempelvis tjocktarmscancer, högt blodtryck, hjärt- 

och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes) som är relaterade till otillräcklig fysisk aktivitet 

samhället ca 7 miljarder kr per år (Statens folkhälsoinstitut 2010, s. 36). Ökad fysisk aktivitet 

är troligtvis en mycket lönsam samhällsekonomisk åtgärd, men framförallt så är fysisk 

aktivitet en förutsättning för att en individ ska kunna uppnå eller bibehålla en god hälsa 

(WHO 2014-05-15). 
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Att vara fysiskt aktiv är bra för både kropp och psyke och viktigt för välbefinnande och 

livskvalitet (Satcher & Lee 1996, s. 4 ff.) Fysisk aktivitet definieras som ”all kroppsrörelse 

som är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad 

energiförbrukning” (Henriksson & Sundberg 2008, s. 11). Detta innebär all typ av 

muskelaktivitet som exempelvis promenader, hushålls- och trädgårdsarbete, fysisk belastning 

i arbetet, friluftsliv, motion och träning. (Caspersen, Powell och Christenson 1985, s. 126, 

Schäfer Elinder & Faskunger 2006, s. 12) Vidare innebär hälsofrämjande fysisk aktivitet ”all 

form av fysisk aktivitet som har positiva effekter på hälsa och funktionell kapacitet utan att 

utgöra skada eller risk” (Foster 2000, s. 9). Begreppet grundades 1990 av Ilkka Vuori och 

Pekka Oja för att uppmärksamma att all aktivitet under dygnet, vid transport, på arbetet, i 

hemmet och på fritiden, med måttlig intensitet eller högre, kan generera i positiva 

hälsoeffekter (Bouchard, Shepard & Stephens 1994, s. 77 ff., Oja & Borms 2004, s. 171 ff.). 

    

Fram till idag har omfattande forskning kring fysisk aktivitet gjorts och dess positiva effekter 

på såväl fysisk som psykisk hälsa är kända. Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för 

sjukdomsfall och mortalitet i de stora folksjukdomarna, exempelvis hjärt- kärlsjukdomar, 

diabetes och fetma. Dessutom kan fysisk aktivitet motverka depression och öka stresstålighet 

(Satcher & Lee 1996, s. 4 ff.; Haskell, Lee, Pate, Powell, Blair, Franklin, Macera, Heath, 

Thompson, Bauman 2007 s.1423 ff.).  

 

Något annat som det talats mer om den senaste tiden och som blivit allt vanligare i samhället 

är stillasittande. Det i sig, oberoende av fysisk aktivitet, är en riskfaktor för de stora 

folksjukdomarna och förtida död (Thorp, Owen, Neuhaus & Dunstan 2011, s. 207 ff.; 

Pedersen & Saltin 2006, s. 3-42). Oavsett om man uppnår rekommendationerna för fysisk 

aktivitet är det alltså viktigt att inte sitta stilla för mycket. Fysisk inaktivitet innebär brist på 

motion medan stillasittande definieras som ”all vaken aktivitet i liggande eller sittande 

position som innebär muskulär inaktivitet i de större muskelgrupperna i kroppen” (Ekblom-

Bak 2013, s. 12 ff.). För att motverka de negativa effekterna av stillasittande har forskning 

visat att små avbrott i den muskulära inaktiviteten är betydelsefulla (Healy, Matthews, 

Dunstan, Winkler & Owen 2011, s. 593; Dunstan, Kingwell, Larsen, Healy, Cerin, Hamilton, 

Shaw, Bertovic, Zimmet, Salmon & Owen 2012 s. 980). Det går också att ersätta långvarigt 

stillasittande med lågintensiv vardaglig aktivitet, vilket ses som en stor möjlighet för att 

minska prevalensen av långvarigt stillasittande i dagens samhälle (Ekblom-Bak 2013, s. 12).  
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Rekommendationerna för fysisk aktivitet är, för vuxna, 30 minuter sammanlagd måttlig 

aktivitet (3-5,9 METs) minst fem dagar i veckan (totalt 150 minuter per vecka). Dessa 30 

minuter ska gärna uppnås genom aktivitet under minst 10 minuter sammanhängande tid. 

Alternativt kan aktiviteten utföras under 20 minuter med hög intensitet (≥ 6 METs) tre dagar 

per vecka eller en kombination av måttlig och högintensiv aktivitet. Rekommendationen 

angiven i MET-tid är 450-750 MET-minuter per vecka. (Haskell et al. 2007, s. 1083 ff.) I 

Sverige visade Ekblom, Engström, Ekblom och Ekblom-Bak (2011, s. 92) genom studien LIV 

2000 att cirka hälften av totalt 2 203 personer var fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag. I en 

annan studie där accelerometrar användes uppnådde 52 procent av totala antalet deltagare 

(1 114 personer) 30 minuter måttlig fysiskt aktivitet per dag. Ser man till rekommendationen 

att dessa ska vara under minst 10 minuter sammanhängande tid var det dock endast 1 procent 

som uppfyllde rekommendationen (Hagströmer, Oja & Sjöström 2007, s.1505). Studien 

visade också stillasittande och i genomsnitt sitter vi ca 55 procent av den vakna tiden per dag 

(Ibid. s. 1504). Tre andra studier visade på liknande resultat; deltagarna satt ungefär 55-57 

procent av den vakna tiden under en dag (Healy, Wijndaele, Dunstan, Shaw, Salmon, Zimmet 

& Owen 2008, s. 370; Matthews, Chen, Freedson, Buchowski, Beech, Pate & Troiano 2008, 

s. 877; Tudor-Locke, Brashear, Johnson & Katzmarzyk 2010, s. 1). Detta motsvarar ca 8-10 

timmar stillasittande per dag (8 timmar borträknade för sömn) (Ekblom-Bak 2013, s. 14).  

 

1.2.2 Metoder för mätning av fysisk aktivitet och stillasittande 

Att mäta fysisk aktivitet på befolkningsnivå är inte helt enkelt. Fysisk aktivitet är komplext 

och det är svårt att hitta ett instrument med hög kvalitet, där möjligheten att genomföra en 

mätning balanseras med mätningens precision. Vid val av metod får för- och nackdelar med 

de olika mätinstrumenten övervägas och relateras till syftet med undersökningen. För att 

beskriva förhållande mellan fysisk aktivitet och hälsa kan fysisk aktivitet mätas som ett 

beteende eller som energiutgift av själva aktiviteten. Vidare kan mätning av fysisk aktivitet 

som beteende bedömas genom subjektiva (exempelvis 24-hour recall och enkät) och objektiva 

mätningar (exempelvis direkt observation och rörelsesensor som stegräknare och 

accelerometer). Den vanligaste subjektiva mätmetoden är enkäter där deltagarna alltså själva 

rapporterar fysisk aktivitet. En enkätundersökning är en relativt enkel och kostnadseffektiv 

metod och passar bra att använda vid studier på många människor, på befolkningsnivå. Något 

som kan ge missvisande resultatet och som bör diskuteras vid genomförande av enkätstudier 

är felklassificering (vissa grupper har högre metodfel), social önskvärdhet (över- och 
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underskattning) och minnesfel. En accelerometer ger ett mer precist mått på den fysiska 

aktiviteten, men kräver mer tid och är kostsam. (Hagströmer 2007 s.8 f.)  

 

Att mäta stillasittande är inte heller enkelt och påverkas likaså av de faktorer som nämnts 

ovan. Den vanligaste metoden som använts vid mätning av stillasittande är självskattning via 

enkätfrågor. Vid användning av en subjektiv metod finns en risk för socialt önskvärda svar 

(medvetet eller omedvetet) och underskattning av tiden stillasittande. Ett objektivt och direkt 

instrument som kan användas vid bedömning av stillasittande är en accelerometer. Fördelen 

med denna metod, jämfört med frågeformulär, är att man på ett mer valitt och reliabelt sätt 

kan mäta både total tid stillasittande och distributionen av den. Nackdelar med accelerometri 

är precis som vid mätning av fysisk aktivitet, att det är en kostsam och tidskrävande metod. 

(Ekblom-Bak 2013, s. 82 ff.; Hagströmer & Hassmén 2008, s. 97)  

 

1.2.3 Metabolic equivalent of task 

Metabolic equivalent of task (MET) är ett fysiologiskt mått som visar energiutgiften och 

intensiteten för olika aktiviteter. 1 MET är lika med 1 kcal per kilogram kroppsvikt per timme 

i energiförbrukning respektive 3,5 ml syre per kilogram kroppsvikt per minut i syrekostnad 

och motsvarar grovt energiförbrukningen vid stillasittande. En aktivitet som kräver dubbelt så 

hög syrebrukning motsvarar 2 MET och så vidare. MET kan användas vid 

enkätundersökningar och visa aktivitetsmönster hos en population. Den självskattade tiden 

multipliceras med ett energiförbrukningsmått, en konstant, för aktiviteten eller intensiteten 

och på så sätt kan energiförbrukning eller aktivitetsnivå i MET-minuter för olika aktiviteter 

och intensiteter ses. Viktigt att ha i åtanke är att MET-systemet fungerar som riktlinje för att 

bestämma energiutgift för olika aktiviteter. Några exakta mått för hur mycket energi som 

förbrukas kan inte tas fram, då systemet exempelvis inte tar hänsyn till omgivande miljö eller 

en persons fysiska förmåga och energiomsättning i vila (Ainsworth, Haskell, Whitt, Irwin, 

Swartz, Strath, O’Brien, Basett, Schmitz, Emplaincourt, Jacobs, & Leon 2000, s. 498 ff.; 

Willmore, Costill & Kenney 2008, s. 461). Vårt rörelsemönster kan delas in i tre delar efter 

intensitet. Stillasittande motsvarar ≤ 1,5 MET och definieras som ”all vaken aktivitet i 

liggande eller sittande position, som innebär muskulär inaktivitet i de större muskelgrupperna 

i kroppen och är karaktäriserad av en låg energiförbrukning”. En energiförbrukning mellan 

1,5 och 3,0 MET innebär lågintensiv fysisk aktivitet och utförs ofta i samband med vardagliga 

sysslor i hemmet, på jobbet eller fritiden. Måttlig- och högintensiv fysisk aktivitet innebär 
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vanligtvis avsiktlig och planerad motion eller träning och energiförbrukningen ligger mellan 3 

och 6 MET respektive över 6 MET. (Hagströmer 2008, s.48; Ekblom-Bak 2013, s.10 ff.) 

 

1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Fysisk aktivitet i olika domäner och stillasittande 

För 60 år sedan visade Morris och Heady (1953, s. 245) att de mindre fysiskt aktiva och mer 

stillasittande chaufförerna på Londons bussar hade dubbelt så stor risk att få hjärtinfarkt som 

de fysiskt aktiva konduktörerna. I Sverige har den dagliga fysiska aktiviteten under senare år i 

stort sett varit fokuserad till fritiden, troligtvis på grund av den samhällsutveckling som 

främjar stillasittande och ofta motverkar fysisk aktivitet. (Faskunger 2007, s.18) I och med 

detta är det viktigt att lyfta fram att all aktivitet under ett dygn; vid transport, på arbetet, i 

hemmet och på fritiden bidrar till en god hälsa (Bouchard et al.1994, s. 77 ff.; Oja & Borms 

2004, s. 171 ff.).  

 

Miller & Brown (2004, s. 219 ff.) undersökte både fysisk aktivitet (stegräknare) och 

stillasittande (självskattningsformulär) hos 185 stycken vuxna australiensare. Detta gjordes på 

en och samma arbetsplats där totalt 400 personer arbetade. Deltagarna fick ha på sig 

stegräknaren under sju dagar och fyllde i totalt antal steg i en loggbok varje dag. Genomsnittet 

för stillasittande per dag var 9,4 timmar och 50 % av dessa timmar tillbringades på arbetet. 

Det fanns en signifikant skillnad i stillasittande på arbetet och antal steg per dag mellan olika 

yrkesgrupper. De yrkesgrupper (yrkesmän, företagsledare och administratörer) som satt längst 

tid på arbetet (6,2 timmar) gick minst antal steg per dag (7 782 steg) och de som hade minst 

stillasittande tid på arbetet (tekniker: 3,3 timmar och industriarbetare: 1,6 timmar) gick flest 

steg per dag (10 731 steg respektive 11 784 steg).  

 

Även Duncan, Badland och Mummery (2010, s.718 ff.) undersökte fysisk aktivitet och 

stillasittande genom telefonintervjuer på 592 australiensare i åldrarna 18-71 år. Aktiv 

transport, tillräcklig fysisk aktivitet och stillasittande på arbetet studerades. Yrkesmän och 

tjänstemän satt mer på jobbet och rapporterade lägre fysisk aktivitet vid transport jämfört med 

industriarbetare, dock var skillnaden signifikant endast mellan tjänstemän och 

industriarbetare. Ingen signifikant skillnad i tillräcklig fysisk aktivitet mellan 

yrkeskategorierna kunde ses. Liknande resultat kom Tigbe, Lean och Granat (2011, s.49 f.) 
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fram till. De undersökte rörelsemönster hos brevbärare och administratörer på ett postkontor i 

Glasgow. De signifikanta skillnaderna som kunde urskiljas var tid stillasittande, tid stående 

och antal steg under arbetstid, där brevbärarna var mer fysiskt aktiva på arbetet än 

administratörerna. Ingen signifikant skillnad mellan grupperna fanns för tid stillasittande, tid 

stående och antal steg under ledig tid på arbetsdagar. Det var heller inte någon skillnad mellan 

grupperna i fysisk aktivitet under lediga dagar. Mängden aktivitet mättes i studien med hjälp 

av en accelerometer under sju dagar, varav två lediga.  

 

För att sammanfatta forskningsläget kring relationen mellan fysisk aktivitetsnivå på arbetet 

och fysisk aktivitet på fritiden gjorde Kirk och Rhodes (2011, s.476 ff.) en reviewstudie, där 

62 artiklar publicerade mellan 1984-2010 inkluderades. Deltagarantalet i studierna varierade 

från 158 till 203 120 personer. Faktorer som studerades i de olika artiklarna var bland annat 

fysisk aktivitet på arbetet, arbetstid och fysisk aktivitet på fritiden. Totalt visade 23 studier på 

en association mellan fysisk aktivitet på arbetet och fysisk aktivitet på fritiden. Av dessa 23 

fann 15 en positiv association, fem en negativ association, en hittade en motsatt trend baserat 

på kön och två ingen association alls. Två av studierna som visade på en positiv association 

var longitudinella studier och två hade använt en direkt mätmetod. Majoriteten av studierna 

visade alltså att personer med ett fysiskt aktivt arbete tenderade att också vara fysiskt aktiva 

på fritiden och de med ett stillasittande arbete och lång arbetstid tenderade att vara inaktiva på 

fritiden. Flera studier har visat att kön kan vara en variabel som påverkar den fysiska 

aktiviteten. 

 

En studie från England undersökte den totala fysiska aktiviteten hos 13 974 vuxna och hur 

mycket aktiviteten på arbetet bidrog till den. Deltagarna intervjuades med frågor tagna från en 

enkät. Den fysiska aktiviteten var indelad i fem olika domäner; hushållsarbete, 

trädgårdsarbete, promenader, motionsaktiviteter och fysisk aktivitet på arbetet. För varje 

domän fick de ange hur många dagar de varit fysiskt aktiva de senaste fyra veckorna.  

När den fysiska aktiviteten på arbetet räknades in så uppfyllde 36 % av männen och 25 % av 

kvinnorna rekommendationerna för fysisk aktivitet. Vid exkludering av aktiviteten på arbetet 

var det något färre; 23 % av männen och 19 % av kvinnorna. Bland männen var majoriteten 

som uppfyllde rekommendationerna lågutbildade och bland kvinnorna var det de 

högutbildade. Sannolikheten att uppfylla rekommendationerna för fysisk aktivitet var större 

bland de som hade ett fysiskt krävande arbete och på så sätt konstaterades det att fysisk 
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aktivitet på arbetet var en bidragande faktor till den totala fysiska aktiviteten. (Allender, 

Foster & Boxer 2008, s.104 ff.) 

 

Jurakić, Pedišić och Andrijašević (2009, s. 165 ff.) undersökte fysisk aktivitet hos Kroatiens 

befolkning. De intervjuade 1032 personer i åldrarna 15 år och uppåt och använde den långa 

versionen av IPAQ. Medianen för total fysisk aktivitet hos hela gruppen som studerades var 

58.2 MET-timmar/vecka (3 492 MET-minuter). För arbetet var medianen 30,4 MET-

timmar/vecka (1 824 MET-minuter), för transport 5 MET-timmar/vecka (300 MET-minuter), 

för hemmet 13,1 MET-timmar/vecka (786 MET-minuter) och för fritiden 6 MET-

timmar/vecka (360 MET-minuter). De som var minst fysiskt aktiva var personer i åldrarna 15-

24 år (42,7 MET-timmar/vecka, 2 562 MET-minuter/vecka) och högst aktivitetsnivå hade de 

som var 55-64 år (72 MET-timmar/vecka, 4 320 MET-minuter/vecka). Studien visade även 

ett signifikant förhållande mellan sociodemografi respektive hälsorelaterade variabler och 

fysisk aktivitet. Boendeområde, inkomst, utbildningsnivå, ålder, BMI, självskattad fysisk 

hälsa och självskattad psykisk hälsa var de variabler som visade på ett signifikant förhållande. 

 

En studie har via telefonintervju tittat på stillasittande på arbetet och om personer som sitter 

mycket på arbetet kompenserar för detta på fritiden. Det var 7720 personer som deltog i 

studien och de var mellan 15 och 64 år. Heltidsarbetare tillbringade i genomsnitt 444 minuter 

(7,4 timmar) sittande per dag, varav en tredjedel avsåg arbetstid. Skillnaden mellan 

extremerna bland yrkesgrupperna var 162 minuter (2,7 timmar). Personer som hade långa 

perioder av stillasittande på arbetet kompenserade inte för detta genom att sitta mindre på 

fritiden, men skillnaden i stillasittande på fritiden jämfört med de som satt mindre på arbetet 

var endast marginell. (Jans, Proper & Hildebrandt 2007, s. 452) Något som bör tas i beaktning 

är att deltagarna beskrev stillasittande och fysisk aktivitet under endast en dag.   

 

1.4 Motiv för studien 

Fysisk aktivitet kan utföras på olika platser vid olika tidpunkter på dygnet. Det har publicerats 

ett antal studier där fysisk aktivitet är uppdelad på olika platser, men utbudet är inte så stort, 

speciellt inte i Sverige. De flesta människor tillbringar 40 timmar i veckan på arbetsplatsen. 

Där går det att bestämma över och, om det behövs, öka den fysiska aktiviteten till viss del, 

men fokus ligger i första hand på att utföra arbetsuppgifterna. En del arbeten kräver att du 

arbetar med kroppen, medan andra kräver att du sitter stilla vid ett skrivbord. Oavsett yrke är 
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det viktigt att nå rekommendationerna för fysisk aktivitet, men frågan är om aktivitetsnivån på 

arbetet har betydelse för graden av fysisk aktivitet utanför arbetet. Studier med utgångspunkt i 

aktivitetsnivå på arbetsplatsen finns det endast ett fåtal av och därför ses denna undersökning 

som en inriktning av vikt för forskningen. Studierna har dessutom kommit fram till något 

olika resultat, vilket visar att fler undersökningar behövs. Att kartlägga rörelsemönster och i 

vilken arena som den fysiska aktiviteten utförs är dessutom av intresse för framtida arbete 

med att främja fysisk aktivitet hos befolkningen. Det kan ge en indikation på var behovet av 

insatser för att öka fysisk aktivitet och minska stillasittande finns.  

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien var att undersöka självrapporterad fysisk aktivitet och stillasittande 

hos personer med olika aktivitetsnivå på arbetet.     

 

Frågeställningar: 

 

 Skiljer sig den fysiska aktiviteten i olika domäner (transport, hem och fritid) 

respektive den totala fysiska aktiviteten utanför arbetet beroende på aktivitetsnivå på 

arbetet?  

 Skiljer sig tiden stillasittande beroende på aktivitetsnivå på arbetet? 

 

2 Metod 

För att besvara syftet valdes en kvantitativ metod med tvärsnittsdesign. Metoden passar bra då 

avsikten är att få information om en större grupp och för att kunna jämföra grupper med 

varandra. Det är av intresse att undersöka något på bredden och finna det generella, det som är 

representativt för gruppen. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 85, s. 228). 

Datainsamlingsmetoden som användes var enkäter. Genom att samla in data med hjälp av 

enkäter kan många personer inkluderas och därmed ge ett större urval (Denscombe 2009, s. 

208). Enkäter fungerar dessutom bra då bred och ytlig kunskap om ett större område önskas 

och syftet är att besvara frågor av strukturerad karaktär. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 229)  
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2.1 Urval 

Målgruppen för studien var heltidsarbetande (över 75 procent) män och kvinnor i åldrarna 18-

66 år. Både låg- och högaktiva arbeten ingick i studien och för att få ett brett urval 

inkluderades flera olika yrken och arbetsplatser i olika delar av Stockholmsområdet. 

Deltagare tillfrågades både genom befintliga kontakter och via utvalda arbetsplatser.    

 

2.2 Enkät 

Arbetet med att ta fram International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) började år 1998 

efter önskemål om en enkät som inkluderade all fysisk aktivitet under ett dygn och som kunde 

användas och jämföras internationellt. År 2000 genomfördes en omfattande metodprövning 

och idag finns enkäten i en kort och en lång version på flera olika språk. Den långa versionen 

av enkäten är uppdelad i fyra domäner (arbete, transport, hem och fritid) och består av 27 

frågor. För varje domän anges frekvens (antal gånger per vecka) och duration (minuter eller 

timmar per dag) för två eller tre intensiteter; gång (låg intensitet), något ansträngande och 

mycket ansträngande. Dessa slås sedan samman och visar aktivitetsnivån i MET-

minuter/vecka. Alla frågor fokuserar på den aktivitet som utförts under de sju senaste 

dagarna. (International Physical Activity Questionnaire 2014-02-24) Enkätens validitet har 

testats i Sverige genom att jämföra resultaten från enkäten med registrerad aktivitet från en 

accelerometer. För IPAQ lång version visades ett medelstarkt signifikant samband för total 

aktivitet samt ett starkt signifikant samband för hög intensitet, men ett svagare samband för 

måttlig intensitet. Validiteten för IPAQ var lika hög som vid validering av andra 

självskattningsformulär för fysisk aktivitet och den ansågs kunna användas till 

populationsstudier, på personer mellan 18-65 år, i Sverige. (Hagströmer 2007, s. 38 ff.)   

 

2.3 Genomförande 

Det har konstaterats att fysisk aktivitet kan genomföras på flera olika platser under dagen och 

för att kunna besvara syftet i den här studien önskades en enkät med uppdelning i olika 

domäner. En internationellt känd enkät som är anpassad till just detta ändamål är International 

Physical Activity Questionnaire (IPAQ). En egenkonstruerad del med bakgrundsfrågor och 

IPAQ användes för att samla in data. Angående urvalet så skulle vilket yrke som helst kunnat 

vara med i studien, men för att ha en utgångspunkt i datainsamlingen studerades MET-värden 

för olika yrken i MET-kompendiet  
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(The Compendium of Physical Activities Tracking Guide 2014-01-22). En lista med yrken 

skapades, med tillägg av egna funderingar kring fysiskt aktiva och stillasittande yrken. Utifrån 

listan tillfrågades deltagare både via befintliga kontakter och via utvalda arbetsplatser. Alla 

arbetsplatser var belägna i Stockholmsområdet, både i innerstaden och i förorter. De 

yrkesgrupper som finns med i studien är byggnadsarbetare, brevbärare, brandmän, 

banktjänstemän, kontorsarbetare, butiksarbetare, sjuksköterskor, förskolepersonal och 

personal inom hälsa och träning. På alla ställen utom två delades enkäten med tillhörande 

informationsbrev ut personligen på plats och personerna fick minst en vecka på sig att fylla i 

enkäten. Till två arbetsplatser mejlades enkäten ut till en kontaktperson som fick information 

om hur processen skulle gå till. Personen skrev sedan ut enkäten, delade ut den till 

medarbetarna och samlade även in den. Vi valde att göra på det sättet för att de två 

arbetsplatserna gärna ville delta i studien men inte hade möjlighet att ta emot oss och för att vi 

skulle få in fler svar. Efter en till två veckor hämtades enkäterna av personerna som utfört 

studien. När enkäterna samlats in kodades de och svaren fördes in i statistikprogrammet 

Statistica 12, där analyser genomfördes.   

 

Då fysisk aktivitet och stillasittande oberoende av varandra påverkar hälsan, delades dessa 

beteenden upp i två skiljda frågeställningar.   

      

2.4 Dataanalys 

Vid uträkning av aktivitetsnivå användes det tillvägagångssätt som beskrivs i ”Guidelines for 

Data Processing and Analysis of the International Physical Activity Questionnaire” och den 

redovisades i MET-minuter/vecka (International Physical Activity Questionnaire (2) 2014-05-

14). Den självskattade tiden multiplicerades med antal dagar och sedan med ett MET-värde, 

en bestämd konstant för varje intensitet. Gång eller lågintensiv aktivitet värderas till 3,3 MET, 

aktiviteter på något ansträngande nivå eller med måttlig intensitet motsvarar 4 MET och för 

mycket ansträngande eller högintensiv aktivitet är MET-värdet 8. Inom arenan transport finns 

också cykel, vars intensitet motsvarar 6 MET. För arenan hushålls- och trädgårdsarbete delas 

aktiviteten in i måttlig aktivitet inomhus (3 MET), måttlig aktivitet i trädgården (4 MET) och 

högintensiv aktivitet (5,5 MET). Endast de aktiviteter som pågick under 10 minuter eller 

längre togs i beaktande. Det som inte följde mallen för uträkningar var att ingen övre gräns 

för värdena på fysisk aktivitet och stillasittande sattes. Både den totala fysiska aktiviteten och 

för varje arena räknades ut och aktivitetsnivån angavs i MET-minuter. Stillasittande fylldes i 
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för vardag och helg var för sig. Tiden, angiven i minuter, multiplicerades med fem (vardagar) 

respektive två dagar (helg) och redovisades sedan i stillasittande under fem vardagar och 

stillasittande under en vecka.  

 

Efter uträkningarna delades personerna in i tre grupper efter hur mycket de rör på sig på 

arbetet och dessa grupper jämfördes sedan med avseende på nivå av fysisk aktivitet vid 

transport, i hemmet och på fritiden samt stillasittande tid. Just tre grupper valdes för att 

extremvärdena (det lägsta och det högsta) inte skulle hamna i samma grupp, då det skulle 

blivit för stor spridning i mängd aktivitet inom gruppen. I grupp ett fanns de som inte 

redovisade någon aktivitet alls på arbetet och resterande delades upp i två jämnstora grupper. 

Fysisk aktivitet och stillsittande redovisades i medianer och med spridningsmåttet 25e till 75e 

percentilen. Genomsnittsmåttet median valdes då det inte påverkas av extremvärden 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 303).    

 

För statistiska analyser användes Statistica 12. De variabler som togs med, utöver fysisk 

aktivitet i MET-minuter, var kön, ålder, BMI, barn, sjukdom eller besvär, utbildning och 

inkomst. Som beskrivet ovan delades deltagarna in i tre grupper efter aktivitetsnivå (MET-

minuter) på arbetet. Grupp ett benämndes som lågaktiv, grupp två som medelaktiv och grupp 

tre som högaktiv. För att se skillnader i fördelningen av tidigare nämnda variabler i grupperna 

gjordes chi-2 test. Då ett antal variabler inte var normalfördelade valdes icke-parametriska 

tester och redovisning av resultatet i medianer. Huvudanalysen gjordes med hjälp av ett 

Kruskal Wallis ANOVA test, då syftet var att titta på eventuella skillnader i fysisk aktivitet 

mellan tre grupper vid ett och samma tillfälle. För att kontrollera för två grupper i taget 

användes Mann Whitney U test. Signifikansnivån bestämdes till 95 % (p < 0,05) vid Kruska 

Wallis ANOVA och höjdes till 97,5 % (p < 0,025) vid Mann Whitney U. För att ge ytterligare 

en dimension till resultatet redovisades ett mediantest som görs i samband med Kruskal 

Wallis ANOVA. Efter huvudanalysen gjordes en Multipel Regression för att ta reda på om 

fler oberoende variabler skulle kunna påverka den beroende variabeln (fysisk aktivitet vid 

transport, i hemmet respektive på fritiden och stillasittande). För att utesluta extremvärdena 

och minska spridningen i fysisk aktivitet för varje domän beräknades kvadratroten för MET-

minuter. Sedan gjordes en Multipel Regression igen för att se om resultatet blev detsamma.   
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2.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om stabilitet, tillförlitlighet och noggrannhet i mätningen så tillvida att det 

ska gå att upprepa en studie och få samma resultat som tidigare (Hassmén & Hassmén 2008, 

s. 124). Vid en enkätundersökning kan slumpmässiga fel förekomma, men med ett stort urval 

och hög svarsfrekvens så minskar risken för detta. Den korta versionen av IPAQ är väl 

beprövad och har visat svag till relativt god korrelation med accelerometri. Den långa 

versionen har inte testats lika många gånger, men är ändå en av de bättre enkäter som används 

inom området (Hagströmer 2007, s. 10, s. 42). Att använda en enkät som redan är beprövad 

på samma målgrupp som i denna studie (vuxna 18-65 år) ger en ökad tillförlitlighet i våra 

mätningar. Distributionsformen som användes i denna studie, där undersökningsledarna både 

levererar och hämtar enkäten personligen, ger deltagarna möjlighet att svara i lugn och ro när 

det passar och dessutom kan undersökningsledarna ge muntlig information utöver 

missivbrevet. Denna form har visat sig öka svarsfrekvensen markant (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 249 f.). Det kan förekomma interna bortfall på vissa frågor i enkäten, antingen på 

grund av att man inte förstår frågan eller för att man inte vill svara. Det kan också vara så att 

man över- eller underskattar sin egen förmåga, aktivitetens intensitet eller tid för aktiviteten 

eller att man inte minns. Något annat som kan påverka resultatet är miljöfaktorer, så som 

omgivning samt avstånd mellan hem och arbete. För att minska risken för eventuella 

selektionsbias och för att kunna dra meningsfulla slutsatser samlades bakgrundsinformation 

om deltagarna in (Hassmén & Hassmén 2008, s. 140). Deltagarna i denna undersökning 

valdes genom ett icke slumpmässigt urval och resultatet gäller därför främst dessa personer. 

Att urvalet inte är slumpmässigt kan minska representativiteten för stickprovet och begränsa 

generaliserbarheten.   

 

2.6 Etiska aspekter 

Deltagarna informerades om att det var frivilligt att medverka i studien och att fullständig 

anonymitet garanterades, ingen ska kunna identifieras. Deltagarnas svar användes endast i 

denna studie och hanterades på ett säkert sätt. Vi är medvetna om att det för en del personer 

kan vara känsligt att svara på frågor om sin livsstil och sina levnadsvanor. Det som ändå talar 

för genomförande av studier kring fysisk aktivitet, stillasittande och hälsa är de positiva 

effekter som fysisk aktivitet har på hälsan respektive riskerna med stillasittande. Det är viktigt 

att diskutera och överväga undersökningens eventuella obehag för deltagarna i relation till 
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vinsten. I detta fall anser författarna att information om fysisk aktivitet och stillasittande är av 

vikt för att främja hälsa och vinsten av detta väger tungt i relation till att deltagarna kan känna 

sig obekväma.          

 

3 Resultat 

3.1 Deskriptiv data 

297 enkäter delades ut och totalt deltog 196 personer i studien varav 105 män (53,5 procent) 

och 90 kvinnor (46 procent) (bortfall: 1). Åldern på deltagarna var mellan 19 och 66 år. 

Svarsfrekvensen var 66 %. 

 

Utifrån den totala fysiska aktiviteten (MET-minuter) på arbetet delades deltagarna in i tre 

grupper; en lågaktiv (1), en medelaktiv (2) och en högaktiv (3) grupp. Grupp ett består av 80 

personer och grupp två och tre av 58 personer vardera. De variabler som skiljer sig mellan 

grupperna är kön, ålder, barn, utbildning och inkomst. 

 

Tabell 1 - Bakgrundsinformation om deltagarna i studien, uppdelat i grupperna. 

 

Grupp 1  

Låg aktivitet arbete (0 

MET-min) 

Grupp 2  

Medel aktivitet arbete (33-

5580 MET-min) 

Grupp 3  

Hög aktivitet arbete 

(5712–50022 MET-min) 

Chi2 

p-värde 

Antal  80  58  58   

Kön (bortfall: 1) 

  

 < 0,01* 

Män 33  30  42  

Kvinnor 46  28  16   

Ålder (bortfall: 2) 

  

 i.s.** 

19-34 år 15  18  24   

35-50 år 34  23  19   

51-66 år 30  17  14   

BMI (bortfall: 5) 

  

 i.s.** 

Under/normalvikt 46  27  27   

Övervikt/Fetma 30  30  31   

Barn (bortfall: 5) 

  

 < 0,05* 

Ja 28 26 14  

Ja, under 12 år 24  14  11   

Sjukdom/besvär (bortfall: 2) 

  

  

Ja 11  15  9  i.s.** 

Nedsatt arbetsförmåga 4  6  5  i.s.** 

Utbildning (bortfall: 5) 

  

 < 0,01* 

Lågutbildade 6  4  7   
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Medelutbildade 20  28  42   

Högutbildade 50 25  9   

Inkomst (bortfall: 2) 

  

 < 0,01* 

Medel 49 52 55  

Hög 30 6 2  

*Statistiskt signifikant värde: p < 0,05  

**i.s. – icke signifikant 

 

3.2 Fysisk aktivitet inom respektive grupp  

För varje domän och för den totala fysiska aktiviteten utanför arbetet räknades medianen och 

25e – 75e percentilen (undre och övre kvartilen) ut för respektive grupp. Aktiviteten anges i 

MET-minuter per vecka. För grupp ett var medianen (25e – 75e percentilen) för transport 198 

(0-727,5) för hemmet 90 (0-360) och för fritiden 1 254,5 (398-2 346). Medianen för total 

fysisk aktivitet utanför arbetstid var 2 070 (1 068-3 699,5). För grupp två var medianen för 

transport 330 (0-924), för hemmet 180 (0-740) och för fritiden 876 (0-2 340). För total fysisk 

aktivitet utanför arbetstid var medianen 1 935,75 (666-3 948). För grupp tre var medianen för 

transport 90,75 (0-933), för hemmet 360 (30-1 080) och för fritiden 1 131 (0-3 840). För total 

fysisk aktivitet utanför arbetstid var medianen 2 671,5 (1 021,5-7 074).  

 

I grupp ett bidrog aktiviteten vid transport med 13 procent till den totala fysiska aktiviteten 

utanför arbetet, aktiviteten i hemmet med 6 procent och fritiden med 81 procent. För grupp 

två utövades 24 procent av den totala fysiska aktiviteten vid transport, 13 procent i hemmet 

och 63 procent på fritiden. För grupp tre bidrog aktiviteten vid transport med 6 procent, i 

hemmet med 23 procent och från fritiden 71 procent.      

 

3.3 Skiljer sig den fysiska aktiviteten i olika domäner (transport, 

hem, fritid) respektive den totala fysiska aktiviteten utanför arbetet 

beroende på aktivitetsnivå på arbetet?  

3.3.1 Transport 

Medianen för grupp ett var 198 (0-727,5), för grupp två 330 (0-924) och för grupp tre 90,75 

(0-933). Medianerna för fysisk aktivitet vid transport skiljde sig mellan grupperna, men inte 

signifikant (p = 0,67).  
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Medianen (MET-minuter per vecka) för alla grupper var 231 MET-minuter. Från grupp ett 

befann sig 54 procent lika med eller under medianen och 46 procent över. I grupp två var det 

43 procent som fanns lika med eller under medianen och 57 procent över. Från grupp tre var 

det 57 procent som fanns lika med eller under medianen och 43 procent var över. 
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Figur 1 – Fysisk aktivitet (MET-min/vecka) i arenan transport för varje grupp, angett i 

median, 25e-75e percentilen, lägsta och högsta värde, outliers och extremvärden. N = 196. 

 

3.3.2 Hem 

Det fanns en signifikant skillnad i fysisk aktivitet i hemmet mellan grupperna (p = 0,0045). 

Medianen (25e-75e percentilen) för grupp ett var 90 (0-360) MET-minuter per vecka, för 

grupp två var den 180 (0-740) MET-minuter per vecka och för grupp tre var den 360 (30-

1080) MET-minuter per vecka. Medianen för fysisk aktivitet i hemmet för alla grupper 

tillsammans var 180 MET-min/vecka. I grupp ett låg 69 procent under eller lika med 

medianen och 31 procent låg över. I grupp två befann sig 59 procent under eller lika med 

medianen och 41 procent över. I grupp tre fanns 40 procent under eller lika med medianen 
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och 60 procent fanns över. Alltså hade grupp ett störst andel mindre aktiva i hemmet och 

grupp tre störst andel aktiva.  

 

 

Tabell 2 - Fysisk aktivitet, angett i MET-min/vecka, i arenan hem och test för skillnader 

mellan grupperna. Andel personer över och under medianen, inom varje grupp. N = 196.  

 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Kruskal Wallis 

ANOVA 

Median i MET-min (25e-75e 

percentilen) 

90 (0-360) 180 (0-740) 360 (30-1080) p = 0,0045* 

% ≤ median för alla grupper 

(median = 180) 

69 59 40  

% > median för alla grupper 

(median = 180) 

31 41 60  

*Statistiskt signifikant värde: p < 0,05 
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Figur 2 – Fysisk aktivitet i arenan hem (MET-min/vecka) för varje grupp, angett i median, 

25e-75e percentilen, lägsta och högsta värde, outliers och extremvärden. N = 196. 
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För att se skillnader mellan två grupper i taget gjordes ett Mann Whitney U test och p-värdet 

sänktes till 0,025. Resultatet visade en signifikant skillnad mellan grupp ett och grupp tre för 

fysisk aktivitet i hemmet (p = 0,001), där grupp tre är mer aktiva än grupp ett.  

 

Vid Multipel Regression, där flera variabler prövades samtidigt, visade resultatet att både 

MET-grupper och kön hade ett p-värde under 0,05 (p = 0,0039 respektive p = 0,0159). Efter 

justering av spridningen av fysisk aktivitet i arenan hemmet (kvadratroten ur) visade den 

multipla regressionen fortfarande på en skillnad för fysisk aktivitet i hemmet mellan MET-

grupperna (p = 0,0016) och för kön (p = 0,0019). Även utbildning fick då ett p-värde under 

0,05 (p = 0,0464).  

 

3.3.3 Fritid 

Medianen (MET-minuter per vecka) för grupp ett var 1 254,5 (398-2 346) MET-minuter, för 

grupp två 876 (0-2 340) MET-minuter och för grupp tre 1 131 (0-3 840) MET-minuter. Fysisk 

aktivitet på fritiden skiljde sig något mellan grupperna, men inte signifikant (p = 0,39).  

Medianen för alla grupper var 1 130 MET-minuter. Från grupp ett befann sig 45 procent lika 

med eller under medianen och 55 procent låg över. I grupp två var 57 procent lika med eller 

under medianen och 43 procent fanns över. I grupp tre fanns 50 procent lika med eller under 

medianen och lika stor andel var över medianen.  
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Figur 3 – Fysisk aktivitet (MET-minuter/vecka) i arenan fritid för varje grupp, angett i 

median, 25e-75e percentilen, lägsta och högsta värde, outliers och extremvärden. N = 196. 

 

3.3.4 Total fysisk aktivitet utanför arbetet   

Medianen (MET-minuter per vecka) för grupp ett var 2 070 (1 068-3 699,5), för grupp två 

1 935,75 (666-3 948) och för grupp tre 2 671,5 (1 021,5-7 074). Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna i total fysisk aktivitet utöver arbetstid (p = 0,14), men resultatet ger 

en liten indikation på en skillnad mellan grupp ett och tre (p = 0,096) och mellan grupp 2 och 

3 (p = 0,079) vid Mann Whitney U test. Vid en Multipel Regression visar däremot MET-

grupp ett p-värde på 0,0054.  

 

Medianen för den sammanlagda fysiska aktiviteten var 2 270,25 MET-minuter för alla 

grupper. Andelen personer under eller lika med medianen var i grupp ett 53 procent och 47 

procent fanns över. I grupp två fanns 53 procent lika med eller under medianen och 47 

procent fanns över. Från grupp tre fanns 43 procent lika med eller under medianen och 57 

procent låg över. 
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Figur 4 – Total fysisk aktivitet (MET-min/vecka) utanför arbetet för varje grupp, angett i 

median, 25e-75e percentilen, lägsta och högsta värde, outliers och extremvärden. N = 196. 

 

3.4 Skiljer sig tiden stillasittande beroende på aktivitetsnivå på 

arbetet? 

Den totala tiden stillasittande under fem vardagar skiljde sig mellan grupperna (p < 0,001) 

och det sågs även en skillnad i stillasittande tid under sju dagar (vardag och helg) (p < 0,001). 

För fem vardagar var medianen 1 500 minuter, motsvarande 5 timmar per dag. Andelen i 

grupp ett som befann sig på eller under medianen var 37,5 procent och över medianen fanns 

62,5 procent. I grupp två befann sig 59 procent under eller lika med medianen och 41 procent 

över. Andelen i grupp tre som fanns under eller lika med medianen 91 procent och 9 procent 

låg över. Personer med ett aktivt arbete hade lägre stillasittande tid än personer med ett 

stillasittande arbete.  
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Tabell 3 – Stillasittande, angett i minuter, under fem dagar och test för skillnader mellan 

grupperna. Andel personer över och under medianen, inom varje grupp. N = 196.    

 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Kruskal Wallis 

ANOVA 

Median i minuter (25e-75e 

percentilen) 

2 100 (1 200-2 700) 1 500 (900-2 100) 900 (600-1 500) p < 0,001* 

% ≤ median för alla grupper 

(median = 1 500) 

37,5 59 91  

% > median för alla grupper 

(median = 1 500) 

62,5 41 9  

*Statistisk signifikant värde: p < 0,05 
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Figur 5 – Stillasittande (minuter) under fem vardagar för varje grupp, angett i median, 25e-

75e percentilen, lägsta och högsta värde, outliers och extremvärden. N = 196. 

 

Medianen för stillasittande under sju dagar var 2 025 minuter, vilket motsvarar ca 5 timmar 

per dag. 30 procent i grupp ett, 27 procent i grupp två och 43 procent i grupp tre fanns under 

eller lika med medianen. Det var 52 procent som låg över medianen som fanns i grupp ett, 32 
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procent fanns i grupp två och 16 procent fanns i grupp tre. De som hade ett aktivt arbete satt 

alltså stilla mindre än personer med ett stillasittande arbete.  

 

Tabell 4 – Stillasittande, angett i minuter, under sju dagar och test för skillnader mellan 

grupperna. Andel personer över och under medianen, inom varje grupp. N = 196. 

 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Kruskal Wallis 

ANOVA 

Median i minuter (25e-75e 

percentilen) 

2 640 (1 662-3 120) 2 115 (1 440-2 880) 1 380 (960-2 100) P < 0,001* 

% ≤ median för alla grupper 

(median = 180) 

36 47 72  

% > median för alla grupper 

(median = 180) 

64 53 28  

*Statistisk signifikant värde: p < 0,05 
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Figur 6 – Stillasittande (minuter) under sju dagar för varje grupp, angett i median, 25e-75e 

percentilen, lägsta och högsta värde, outliers och extremvärden. N = 196. 
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För total stillasittande tid under fem vardagar sågs en skillnad mellan grupp ett och tre (p < 

0,001) och mellan grupp två och tre (p < 0,001), där grupp tre hade minst stillasittande tid. 

Även för stillasittande tid på en vecka sågs en skillnad mellan dessa grupper, p < 0,001 

respektive p = 0,001.  

 

För stillasittande under fem vardagar visade regressionen att MET-grupp hade ett p-värde 

under 0,001. Vid justering av spridningen av stillasittande visade p-värdet under 0,001 för 

MET-grupp. För stillasittande under en vecka var p-värdet för MET-grupp under 0,001 och 

vid justering fortfarande under 0,001. Inga andra variabler hade p-värden under 0,05. 

 

4 Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka självrapporterad fysisk aktivitet hos personer 

med olika aktivitetsnivå på arbetet.     

 

De huvudsakliga fynden visade att det fanns en signifikant skillnad i fysisk aktivitet mellan 

grupperna om man tittar på domänen, hemmet. Personer med högre nivå av fysisk aktivitet på 

arbetet (grupp tre) var mer aktiva i hemmet än de med låg fysisk aktivitet på arbetet (grupp 

ett), dock är det inte säkert att aktivitetsnivån på arbetet var det enda som förklarade 

skillnaden. En multipel regression visade att aktivitetsnivån på arbetet var en betydande faktor 

för fysisk aktivitet i hemmet, men även kön skulle kunna förklara detta. Efter justering av 

snedfördelningen i urvalet fick även utbildning ett p-värde under 0,05. Detta gör att vi inte 

kan dra slutsatsen att endast aktivitetsnivå på arbetet styr aktivitetsnivån i hemmet, utan det är 

mer komplext och andra faktorer (kön och utbildning) ser ut att kunna påverka aktiviteten. 

Små skillnader kunde ses mellan grupperna för domänerna transport och fritid, men inga 

signifikanta. För den totala fysiska aktiviteten utanför arbetet så fanns ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna vid jämförelse av alla tre samtidigt. Däremot kunde en indikation 

på en skillnad mellan den lågaktiva gruppen (grupp ett) och den högaktiva (grupp tre) 

respektive medelaktiva gruppen (grupp två) och den högaktiva (grupp tre) urskiljas vid 

jämförelse av två grupper i taget. För stillasittande fanns en signifikant skillnad mellan 

grupperna både räknat på fem vardagar och under en vecka. Skillnaden var signifikant för 

grupp ett och grupp tre respektive grupp två och grupp tre. Regressionen visade att det endast 

var aktivitetsnivån på arbetet som förklarade skillnaden.      
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4.1 Metoddiskussion 

En styrka med den här studien är den höga svarsfrekvensen, 66 procent. Något annat som 

stärker studien är att indelningen i grupper efter aktivitetsnivå på arbetet skedde efter 

datainsamlingen och på så sätt påverkade inte författarnas val av yrken och deltagare 

resultatet i lika stor utsträckning.  

 

Trovärdighet och rimlighet i svaren från deltagarna har diskuterats och det finns indikationer 

som visar på svårigheter att svara på enkäten. Att det förekommer extremt låga och höga 

värden tyder på detta. Feltolkning, över- och underskattning bör tänkas på vid diskussion av 

resultaten. Däremot bör indelningen i just tre grupper efter aktivitetsnivå på arbetet och 

justeringen av spridningen av fysisk aktivitet och stillasittande vid analyserna minska dess 

inverkan på resultaten. Dock kan vi inte med säkerhet säga att indelningen i de tre grupperna 

stämmer överens med verkligheten. Det är deltagarna själva som skattat den fysiska 

aktiviteten och det kan förekomma felskattning även i domänen arbete. Det som ändå är 

positivt är att det är deltagarnas egen upplevelse av graden av aktivitetsnivå på arbetet som vi 

utgår ifrån.      

 

Det finns en risk för minnesbias och felskattning, då frågorna i enkäten avser de senaste sju 

dagarna. Något som alltid är komplicerat vid användning av enkäter är hur deltagarna tolkar 

begreppen och frågorna. I den här studien är grad av fysisk ansträngning (något respektive 

mycket ansträngande) både en faktor som kan tolkas olika och som faktiskt skiljer sig då den 

fysiska kapaciteten varierar från person till person. Detta kan ha en inverkan på resultatet, 

men har inte lika stor betydelse vid undersökning av en större grupp med avsikt att finna det 

generella.    

 

Deltagarna fick ungefär en till två veckor på sig att fylla i enkäten. Tanken var att det skulle 

ge en hög svarsfrekvens och en större chans till mer genomtänkta svar, jämfört med om de 

skulle fått fylla i den direkt, under tiden vi var på plats. Nackdelen var att de inte kunde ställa 

frågor till oss och att en del glömde bort att fylla i enkäten eller inte hade tid att göra det. 

Något annat som kan ha påverkat den fysiska aktiviteten eller deltagarnas svar är under vilken 

vecka de fick enkäten. Ledighet (sportlov), sjukdom eller något annat oväntat som skett under 

perioden för datainsamlingen kan ha orsakat bortfall eller missvisande svar. Detta då enkäten 

frågar om de sju senaste dagarna.  
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Vid sammanställning av resultaten noterades att några deltagare fyllt i tid, men inga dagar på 

frågor om hur mycket de rört på sig de senaste 7 dagarna. Detta kan bero på att det i frågan 

om dagarna står ”fysiska aktiviteter som pågick i minst 10 minuter i sträck”, men det framgår 

inte i frågan om tid. Den tiden deltagarna fyllt i där kan vara rörelse under kortare intervall än 

10 minuter, vilket i så fall betyder att de inte suttit helt stilla. Om spekulationen stämmer är 

detta positivt. För att minska risken för missförstånd i framtida studier med användning av 

IPAQ skulle en noggrann beskrivning av hur man fyller i enkäten vara av värde. 

 

Eftersom denna studie är gjord under vinterhalvåret i ett land som har olika klimat under året, 

är det risk för att årstiden kan ha påverkat resultat. Det fysiska aktivitetsmönstret kan se olika 

ut under vinter, vår, sommar och höst. Ytterligare en faktor som skulle kunnat påverka 

aktivitetsnivån är typ av bostad. Det kan finnas en skillnad mellan de som bor i lägenhet och 

de som bor i hus. För att kunna kontrollera för detta hade det kunnat finnas med en fråga om 

detta i bakgrundsdelen av enkäten. Något annat som inte kontrollerats för som kan ha 

betydelse för aktivitetsnivå är omgivning och miljö, samt avstånd mellan hem och arbete.  

   

Utöver syftet med den här studien, kan enkäten ha varit ett pedagogiskt verktyg för 

deltagarna. Att gå igenom sin vardag, från plats till plats, kan ge en tankeställare om 

rörelsemönster och stillasittande.   

 

4.2 Resultatdiskussion 

Aktivitetsnivån på arbetet verkade inte påverka den fysiska aktiviteten på andra platser mer än 

den i hemmet. Inte heller den totala tiden fysisk aktivitet utöver arbetstid skiljde sig 

signifikant. Indikationen på en skillnad mellan grupp ett och tre respektive två och tre i total 

fysisk aktivitet kan inte sägas vara så stark, då p-värdet sänktes till 0,025 vid Mann Whitney 

U testet. Tigbe, Lean och Granat (2011 s.49-50) kom fram till liknande resultat i sin studie. 

Det fanns en skillnad i fysisk aktivitet på arbetet, men inte utanför arbetstid. Precis som i vår 

studie avsåg aktiviteten de senaste sju dagarna, men mätmetoden var en annan. Den fysiska 

aktiviteten mättes med hjälp av en accelerometer, vilket tidigare nämnts ger ett mer precist 

mått jämfört med enkäter. Detta göra att rimligheten i resultaten för fysisk aktivitet i vår 

studie stärks.      
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Jans et al. (2007, s.452) konstaterade att personer med långa perioder av stillasittande på 

arbetet inte kompenserade för detta på fritiden. Dock var skillnaden i stillasittande på fritiden 

mellan personer med låg aktivitetsnivå på arbetet och de med hög aktivitetsnivå endast 

marginell. I vår studie var det den fysiska aktiviteten som var uppdelad i olika domäner och 

stillasittande angavs i total tid (under fem respektive sju dagar). Detta gör att det inte går att 

jämföra resultaten med avseenden på stillasittande i domänen fritiden, men då tiden på arbetet 

är inkluderad i frågan om stillasittande i vår studie (i IPAQ) kan resultaten ändå diskuteras 

tillsammans. Även Tigbe et al. (2011, s. 49-50) tittade på stillasittande tid uppdelat på arbete 

och fritid och såg precis som Jans et al. (2007, s. 452) ingen signifikant skillnad i stillasittande 

på fritiden beroende på aktivitetsnivå på arbetet. Det som kan konstateras och som stämmer 

överens med vår studie är att aktivitetsnivån på arbetet verkar vara betydelsefull för total tid 

stillasittande under en dag. De som hade ett lågaktivt arbete hade högre total tid stillasittande 

jämfört med de som hade ett högaktivt arbete. Både Tigbe et al. (2011, s. 49-50) och Jans et 

al. (2007, s. 452) visade som sagt att stillasittande på fritiden inte verkade bero på 

aktivitetsnivå på arbetet, däremot såg de att personerna som hade ett stillasittande arbete satt 

stilla längre tid totalt sett än personerna med ett fysiskt aktivt arbete. Även om grupperna som 

jämförs i den här studien är indelade efter skattad fysisk aktivitet är det rimligt att spekulera i 

att den lågaktiva gruppen sitter mycket på arbetet. Om detta stämmer skulle det innebära att 

aktivitetsnivån på arbetet har en betydande roll för den totala tiden stillasittande under en dag 

och att arbetsplatsen är en domän där främjande av vardagsaktivitet behövs. Detta stärks av 

Tigbe et al. (2011, s. 49-50) och Jans et al. (2007, s. 452).     

 

I motsats till studierna ovan och till denna visade 15 studier i reviewartikeln (Kirk och Rhodes 

2011 s.476, 482) på en positiv association mellan aktivitetsnivå på arbetet och fysisk aktivitet 

utanför arbetstid. De som var aktiva på arbetet var också aktiva utanför arbetet och personer 

med ett stillasittande arbete var mindre aktiva utanför arbetet. Teorier kring detta kan vara att 

man väljer arbete efter träningsvana eller att en aktiv person också väljer ett aktivt yrke och 

tvärtom. Att det är 15 studier som kommit fram till en positiv association kan tyckas tyda på 

att resultatet stämmer och så kan det vara, men det som också är viktigt att titta närmare på är 

typ av mätmetod. Av de 15 studier som visade detta resultat var det två som var longitudinella 

och två som använt en objektiv mätmetod (accelerometer). I övriga studier med subjektiva 

mätmetoder kan, precis som i vår studie, minnessvårigheter och felskattning förekomma.    
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Miller och Brown (2004, s. 219, 222) såg en signifikant skillnad mellan yrkesgrupper med 

olika aktivitetsnivå på arbetet gällande antal steg per dag. Personer med ett aktivt arbete hade 

högre stegmängd under en dag jämfört med de som hade ett stillasittande arbete. Aktiviteten 

på arbetet verkade ha en betydande roll för den totala aktiviteten. Detta såg också Allender, 

Foster & Boxer (2008 s.104, 107, 110) i sin studie. När aktivitetsnivån på arbetet räknades in 

så var det fler som uppfyllde rekommendationerna för fysisk aktivitet. Då det inte fanns 

någon signifikant skillnad i total fysisk aktivitet utanför arbetet mellan grupperna i den här 

studien så indikerar det på att den fysiska aktiviteten på arbetet har en betydande roll vid 

studerande av total fysisk aktivitet (alla fyra arenor).  

 

Resultaten från en tidigare studie som gjordes i Kroatien (Jurakić, Pedišić & Andrijašević 

2009, s. 165, 167, 169) går enkelt att jämföra med resultaten från den här studien, då de också 

använt IPAQ. Medianen för transport var relativt lika, kroaterna var mer fysisk aktiva i 

hemmet och svenskarna var mer aktiva på fritiden. Att jämföra aktivitetsnivå med andra 

länder är inte det som är mest relevant för att främja fysisk aktivitet här i Sverige, men vid 

användning av IPAQ kan det ändå ge en bild av om den fysiska aktiviteten för olika arenor är 

rimlig. Det finns också en möjlighet att lära av varandra, även om kultur och samhälle kan se 

olika ut. 

 

Flera studier har visat att vi sitter stilla ungefär 55-57 procent av den vakna tiden, vilket 

motsvarar ca 8-10 timmar per dag (Healy et al. 2008, s. 370; Matthews et al. 2008, 877; 

Tudor-Locke et al. 2010, s. 1). Vår studie visade att deltagarna satt stilla i genomsnitt 5 

timmar per dag, vilket är betydligt lägre. Antingen har deltagarna flera korta perioder av 

stillasittande, är lågaktiva större delen av dagen eller så har de underskattat tiden. En annan 

orsak är att stillasittande vid transport inte räknats med i den totala tiden stillasittande, då 

denna inte är väl definierad. I frågan om transportsätt ingår bil, buss, tåg och spårvagn (se 

bilaga 3) och för de tre sistnämnda kan tiden innebära både sittande och stående. Tiden 

stillasittande kan alltså vara längre för deltagarna i vår studie på grund av att de också suttit 

stilla vid transport. Detta och underskattning är troligtvis de främsta orsakerna till lägre 

stillasittande än resultaten från tidigare studier. Det som ändå visar sig och kan tänkas stämma 

är skillnaden i tid stillasittande mellan olika aktivitetsnivåer på arbetet.    

 

Sammanfattningsvis så visar tidigare studier och vår studie något olika resultat gällande 

fördelningen av fysisk aktivitet i de olika domänerna, för stillasittande och för betydelsen av 
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aktivitetsnivån på arbetet. Att resultaten skiljer sig, kan bero på att de är utförda i olika länder, 

att olika metoder har använts (accelerometrar och frågeformulär) och att urvalen ser olika ut 

med avseende på bland annat yrke. Detta indikerar på att det behövs fler studier inom detta 

område, gärna med accelerometrar då ett mer precist mått på rörelsemönster troligtvis kan 

ges. Det kan dock vara en fördel att använda accelerometrar i kombination med exempelvis 

IPAQ, dels för att utveckla enkäten dels för att kunna se aktivitet och stillasittande i olika 

domäner.          

 

Att kön visade sig vara en betydande variabel kan bero på att det var en snedfördelning av 

män och kvinnor i grupperna. Grupp ett (låg aktivitet) bestod av en större andel kvinnor än 

grupp tre (hög aktivitet) och aktiviteten i hemmet var lägre hos personerna i grupp ett jämfört 

med grupp tre. Det kan vara så att män och kvinnor dras till olika typer av yrken och det 

skulle kunna vara en förklaring till resultatet. Flera av studierna som Kirk och Rhodes (2011 

s.476, 482) sammanställt såg att kön kan vara en variabel som påverkar den fysiska 

aktiviteten.  

 

En annan faktor som skulle kunna påverka den fysiska aktiviteten och som inte kontrollerats 

för är längden på arbetstiden. Vid övertidsarbete finns mindre tid till fysisk aktivitet i de andra 

domänerna. Detta är en variabel som kan finnas med i framtida studier.   

 

Ett intressant fynd är hur uppdelningen av fysisk aktivitet mellan de tre arenorna transport, 

hem och fritid ser ut. Den största källan till fysisk aktivitet för alla grupper visade sig vara 

fritiden. Som tidigare beskrivet är det vanligt att koppla fysisk aktivitet till just fritiden 

(Faskunger 2007, s.18) och det indikerar även den här studien på. Förutom fördelningen av 

fysisk aktivitet i olika arenor är det viktigt att titta på mängden aktivitet inom de arenorna, för 

att se var insatser kan behövas. I den här studien är aktiviteten vid både transport och i 

hemmet relativt låg. Att aktiviteten vid transport är låg kan bero på årstid, omgivning och 

avstånd mellan hem och arbete. Detta kan vara en domän där insatser för att öka fysisk 

aktivitet skulle vara relevanta, exempelvis genom att se över färdvägar för aktiv transport.        

 

Liksom de önskemål som forskningsgruppen som tog fram IPAQ hade, noteras efter denna 

studie att det kan vara en fördel att utveckla ett väl fungerande mätinstrument för fysisk 

aktivitet så att aktivitetsmönster kan undersökas och jämföras med samma metod och 

utgångspunkt. 
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En förklaring till att vi inte såg någon skillnad i fysisk aktivitet utanför arbetet beroende på 

aktivitetsnivån på arbetet skulle kunna vara att de som har ett högaktivt arbete rör på sig 

utanför arbetet för att orka med sina arbetsuppgifter och de som har ett lågaktivt arbete 

kompenserar för detta genom att vara fysiskt aktiva utanför arbetet. Insatser som skulle kunna 

göras i detta fall är att främja lågintensiv fysisk aktivitet och minska stillasittande på arbetstid 

för de som har ett lågaktivt arbete och för de som har ett högaktivt arbete kan det vara 

relevant att studera om de har den fysiska kapacitet som krävs för att kunna utföra 

arbetsuppgifterna.        

   

4.3 Slutkommentarer 

Resultaten i den här studien beskriver det totala rörelsemönstret hos deltagarna och det visade 

sig att den största delen utförd fysisk aktivitet utanför arbetet inte verkar bero på 

aktivitetsnivån på arbetet. Det var endast för den fysiska aktiviteten i hemmet som det sågs en 

signifikant skillnad mellan olika aktivitetsnivåer på arbetet. Vid transport och fritid sågs små 

skillnader i fysisk aktivitet, men dessa var inte signifikanta. För den totala tiden stillasittande 

däremot verkar graden av fysisk aktivitet på arbetet ha betydelse. Ett lågaktivt arbete gav 

längre total tid stillasittande jämfört med ett högaktivt arbete. Fysisk aktivitet och 

stillasittande bör som enskilda beteenden ses över både på arbetsplatsen och i domänerna 

utanför arbetet. Vidare bör också undersökas vilka andra faktorer som kan påverka dessa två 

beteenden.    

 

4.4 Vidare forskning 

Då det verkar som att få studier utgått från aktivitetsnivå på arbetet, är ett förslag att göra fler 

och större undersökningar med samma utgångspunkt, gärna med ett slumpmässigt urval. 

Genom att dela upp fysisk aktivitet i olika domäner är det möjligt att både utgå från 

aktivitetsnivån på arbetet och studera fördelning av fysisk aktivitet på olika platser under 

dygnet. Detta då all fysisk aktivitet är viktig. Även stillasittande kan delas upp i olika 

domäner, då det är lättare att ange tid kopplat till ett specifikt tillfälle. För att få ett mer precist 

mått på rörelsemönstret så vore det bra att använda en accelerometer. Den kan med fördel 

användas i kombination med en enkät. Muskulär inaktivitet och de tre olika intensiteterna 

lågintensiv, måttlig och högintensiv aktivitet kan redovisas var för sig. Det vore även 
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intressant att jämföra fysisk aktivitet i olika domäner respektive stillasittande mellan män och 

kvinnor och mellan olika åldersgrupper. Eftersom låg fysisk aktivitet respektive mycket 

stillasittande är riskfaktorer för sjukdom och förtida död och dessutom en samhällsekonomisk 

belastning är det viktigt att utveckla tillförlitliga mätmetoder och fortsätta bedriva studier 

inom detta område.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med den här studien var att undersöka 

självrapporterad fysisk aktivitet och stillasittande hos personer med olika aktivitetsnivå på 

arbetet.     

Frågeställningar: 

 Skiljer sig den fysiska aktiviteten vid transport, i hemmet, under fritiden respektive 

den totala fysiska aktiviteten utanför arbetet mellan individer med olika aktivitetsnivå 

på arbetet?  

 Skiljer sig tiden stillasittande mellan individer med olika aktivitetsnivå på arbetet? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Physical activity, occupational activity, physical activity+health benefits, physically active 

jobs, sedentary job, office work, leisure-time physical activity, postmen, physical activity+ 

measurement, physical activity+domains, fysisk aktivitet, fysisk aktivitet+arenor, 

international physical activity questionnaire, rekommendationer fysisk aktivitet, physical 

activity recommendations, mäta fysisk aktivitet, mäta stillasittande, sedentary time, sedentary 

behavior, metabolic equivalent   

 

Var har du sökt? 
PubMed, Google scholar, WHO, FYSS 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: physically active jobs, physically active occupation, physical activity 

Google scholar: international physical activity questionnaire, health enhancing physical 

activity, physical activity recommendations, physical activity+health, physical 

activity+occupation, rekommendationer fysisk aktivitet, stillasittande, hälsofrämjande fysisk 

aktivitet 

WHO: physical activity 

FYSS: rekommendationer fysisk aktivitet, mäta fysisk aktivitet, mäta stillasittande 

 

 



 

Kommentarer 
Flera studier har hittats i litteraturlistor från andra artiklar som tagits med i den här 

undersökningen. Dessutom har ”related articles” i PubMed varit givande.   

Det noterades att det inte finns så många studier med utgångspunkt i aktivitetsnivån på arbetet 

och med uppdelning av fysisk aktivitet i fyra arenor, som i denna studie. Tidigare forskning 

med liknande syfte har därför tagits med.    

 

  



 

Bilaga 2 

Missivbrev 

 

Enkätundersökning om fysisk aktivitet och stillasittande 

 

Vi är två studenter som går sista terminen på hälsopedagogprogrammet på Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Stockholm. Vi genomför nu vårt examensarbete som handlar om fysisk 

aktivitet och stillasittande. Utgångspunkten för vår uppsats är en enkätundersökning, som 

sedan ska relateras till tidigare forskning inom ämnet. Dina åsikter och erfarenheter är mycket 

värdefulla för vår studie. 

 

Vi är tacksamma om du tar dig tid att fylla i enkäten, men ditt deltagande är frivilligt. Din 

medverkan är anonym, det är alltså inte möjligt att spåra vem som har svarat vad och dina 

svar kommer endast att användas i denna studie. 

 

Enkäten är uppdelad i två delar. Den första delen består av bakgrundsfrågor och i den andra 

delen handlar frågorna om fysisk aktivitet och stillasittande. Läs frågorna noggrant och försök 

att svara så sanningsenligt som möjligt. 

 

Har du några frågor, tveka inte att kontakta oss. Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Maria Hultgren & Jenni Zetterström 

Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm 

 

Kontaktuppgifter 

maria_hultgren@hotmail.com, 070-092 06 12 

jennizetterstrom@gmail.com, 073-838 79 49   
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Bilaga 3  

Enkät 

 

Bakgrund 

 

1. Kön  Man Kvinna 

 

2. Ålder ________ 

 

3. Längd (cm) _____________ 

  

4. Vikt (kg) _____________ 

  

5. Civiltillstånd:  Gift/sambo        Singel 

 

6. Har du barn?  Ja, antal under 12 år ___________ Nej 

 
7. Vilket är ditt yrke?  

_____________________________________________________________________ 

 

8. Har du en heltidstjänst? Ja Nej, tjänst %? ____________________ 

 

9. Har du någon kronisk sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annat 

långvarigt hälsoproblem? 

 

 Ja, vad? ________________________________ Nej (gå till fråga 11) 

 

10. Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra 

dagliga sysselsättningar? 

 

Ja, i hög grad  Ja, i någon mån Inte alls 

 

11. Vilken är din högsta genomförda utbildning? 

Ange endast ett alternativ. 

Grundskola, folkskola, realskola eller liknande 

2-årig gymnasieutbildning eller fackskola 

3- eller 4-årig gymnasieutbildning 

Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år 

Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre 

Annat: _____________________________________ 

 



 

12. Vilken är din månadsinkomst före skatt?  
   

Under 20 000kr  

20 000 – 40 000kr                 

Över 40 000kr 

 

 

 

 

Frågeformulär om aktivitetsvanor 

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

 

Mycket ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs mycket arbetsamma 

och får dig att andas mycket kraftigare än normalt 

Något ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs något arbetsamma och 

får dig att andas något kraftigare än normalt. 

     

Del 1: Arbetsrelaterad fysisk aktivitet 
Denna första del handlar om ditt arbete. Detta inbegriper avlönat arbete, ideellt arbete eller 

studier. Det inbegriper ej obetalda vardagssysslor såsom hushållsarbete, trädgårdsarbete eller 

liknande. Frågor om detta kommer i Del 3. 

 

1a. Har du för närvarande ett arbete eller bedriver studier? 

  Ja  

  Nej (Gå vidare till Del 2: Transporter) 
 

Följande frågor handlar om all fysisk aktivitet som du utfört de 7 senaste dagarna som en del 

av ditt arbete eller dina studier. Det inbegriper ej transport till och från arbetsplatsen eller 

skolan.  

 

1b. Under hur många av de senaste 7 dagarna har du utfört mycket ansträngande fysisk 

aktivitet såsom tunga lyft, tyngre trädgårdsarbete, tyngre byggarbete, gått i trappor som en del 

av ditt arbete? Svara endast för de fysiska aktiviteter som pågick i minst 10 minuter i sträck. 

  

 ________ dagar 

  

 Inga dagar (Gå till fråga 1d.) 

 

1c. Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på mycket ansträngande fysisk 

aktivitet som en del av ditt arbete? 

  

 ____ timmar ___ minuter 

 

 



 

1d. Under hur många av de senaste 7 dagarna har du utfört något ansträngande fysisk 

aktivitet såsom att bära lättare paket som en del av ditt arbete? Svara endast för de fysiska 

aktiviteter som pågick i minst 10 minuter i sträck. Vanlig gång räknas ej till denna fråga. 

  

 ________ dagar 

  

 Inga dagar (Gå till fråga 1f.) 

 

1e. Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på något ansträngande fysisk 

aktivitet som en del av ditt arbete? 

  

 ____ timmar _____ minuter 

 

1f. Under hur många av de senaste 7 dagarna har du gått eller promenerat minst 10 minuter i 

sträck som en del av ditt arbete? Inkludera ej gång i samband med transport till och från 

arbetet. 
 

________ dagar  

  

 Inga dagar (Gå till Del 2: Transport) 

 

1g. Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på att gå eller promenera som en del 

av ditt arbete?  

  

 ____ timmar _____ minuter 
 

 

Del 2: Fysisk aktivitet vid transporter 
Dessa frågor handlar om hur du transporterar dig från en plats till en annan, exempelvis till 

arbete, skolan, affärer, bio eller annat. 

 

2a. Under hur många av de senaste 7 dagarna reste du med motorfordon såsom bil, buss, tåg 

eller spårvagn? 

  

 ________ dagar 

  

  Inga dagar (Gå till fråga 2c) 

 

2b. Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på resor med bil, buss, tåg eller 

spårvagn? 

  

 ____ timmar ___ minuter 

 

 

 

 

 

 

 



 

Följande frågor handlar enbart om transporter du gjort till fots eller med cykel för att ta dig 

till arbete, skola, affärer, bio eller annat.  

 

2c Under hur många av de senaste 7 dagarna cyklade du minst 10 minuter i sträck för att 

transportera dig från en plats till en annan?  

  

 ________ dagar 

  

  Inga dagar (Gå till fråga 2e) 

 

2d. Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på transporter med cykel?  

  

 ____ timmar ___ minuter 

 

2e. Under hur många av de senaste 7 dagarna transporterade du dig till fots minst 10 minuter i 

sträck? 

  

 ________ dagar 

  

  Inga dagar (Gå till Del 3: Hem och familjearbete) 

 

 

2f. Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på transporter till fots?  

  

 ____ timmar ___ minuter 

 

 

 

Del 3: Hem och familjearbete 
Denna del handlar om fysisk aktivitet som du utfört de senaste 7 dagarna i eller i anslutning 

till ditt hem såsom hushållsarbete, trädgårdsarbete eller ta hand om familjen.  

 

3a. Under hur många av de senaste 7 dagarna har du utfört mycket ansträngande fysisk 

aktivitet såsom tunga lyft, tyngre trädgårdsarbete, vedhuggning eller snöskottning i 

trädgården eller på gården? Svara endast för de fysiska aktiviteter som pågick i minst 10 

minuter i sträck. 

   

 ________ Dagar 

  

  Inga dagar (Gå till frågor 3c) 

 

3b. Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på mycket ansträngande fysisk 

aktivitet i trädgården eller på gården?  

  

 ____ timmar ___ minuter 

 

 

 

 



 

3c. Under hur många av de senaste 7 dagarna har du utfört något ansträngande fysisk 

aktivitet såsom räfsa löv, bära lättare föremål eller tvätta fönster i trädgården eller på gården? 

Svara endast för de fysiska aktiviteter som pågick i minst 10 minuter i sträck.  

  

 ________ Dagar 

  

  Inga dagar (Gå till fråga 3e) 

 

3d. Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på något ansträngande fysisk 

aktivitet i trädgården eller på gården?  

  

 ____ timmar ___ minuter 
 

3e. Under hur många av de senaste 7 dagarna har du utfört något ansträngande fysisk 

aktivitet såsom bära lättare föremål, tvätta fönster eller skura golv i ditt hem.  

  

 ________ Dagar 

  

  Inga dagar (Gå till Del 4: Fysisk aktivitet under fritid) 

 

3f. Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på något ansträngande fysisk 

aktivitet i ditt hem 

  

 ____ timmar ___ minuter 
 

 

Del 4: fysisk aktivitet under fritid 
Denna del handlar om all fysisk aktivitet som du utfört de senaste 7 dagarna på din fritid. Det 

inbegriper all aktivitet i samband med rekreation, motion eller sport. Kom ihåg att ej 

inkludera aktiviteter som du redan svarat på.  

 

4a. Under hur många av de senaste 7 dagarna har du gått eller promenerat på din fritid? Svara 

endast för de promenader som varade i minst 10 minuter i sträck. Räkna ej med de 

promenader som du redan svarat på i tidigare frågor. 

  

 ________ Dagar 

  

  Inga dagar (Gå till fråga 4c) 

 

4b. Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på att gå eller promenera under din 

fritid?  

  

 ____ timmar ___ minuter  

 

4c. Under hur många av de senaste 7 dagarna har du utfört mycket ansträngande fysisk 

aktivitet såsom aerobics, löpning, simning och cykling i högre tempo på din fritid? Svara 

endast för de fysiska aktiviteter som pågick i minst 10 minuter i sträck. 

  

 ________ Dagar 

  

  Inga dagar (Gå till fråga 4e) 



 

 

4d. Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på mycket ansträngande fysisk 

aktivitet på din fritid? 

  

 ____ timmar ___ minuter 

 

4e. Under hur många av de senaste 7 dagarna har du utfört något ansträngande fysisk 

aktivitet såsom cykling och simning eller andra motionsaktiviteter måttligt tempo på din 

fritid? Svara endast för de fysiska aktiviteter som pågick i minst 10 minuter i sträck.  

  

 ________ Dagar 

  

  Inga dagar (Gå till Del 5: Tid spenderat sittande) 

 

4f. Hur mycket tid per dag spenderade du i genomsnitt på något ansträngande fysisk 

aktivitet på din fritid? 

  

 ____ timmar ___ minuter 

 

 

Del 5 Tid spenderat sittande 

Denna sista del handlar om den tid som du spenderat sittande i samband med arbete eller 

studier, i hemmet och på din fritid. Exempelvis tid vid skrivbordet, hemma hos vänner eller i 

TV-soffan. Inkludera ej den tid du suttit i motorfordon och som du redan svarat på tidigare.  

 

5a. Hur mycket tid i genomsnitt spenderade du sittande under en vardag baserat på de 7 

senaste dagarna? 

  

 ____ timmar ___ minuter 

 

5b. Hur mycket tid i genomsnitt spenderade du sittande under en helgdag baserat på de 7 

senaste dagarna? 

  

 ____ timmar ___ minuter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


