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Abstract 

Bakgrund: Historiskt sett har fysisk aktivitet varit en naturlig del av människans vardag till 

skillnad från dagens samhälle där stillasittandet är vanligt förekommande. Tiden som 

spenderas sittande har ökat under de senaste 20–30 åren under både arbetstid och fritid. 

Långvarigt stillasittande är vanligt förekommande på kontorsarbetsplatser och har visat sig 

vara en oberoende riskfaktor för ohälsa. Stillasittande bör därför ses som ett riskbeteende 

även om individen uppfyller de riktlinjer som finns gällande fysisk aktivitet under en dag. 

Aktiva pauser från ett stillasittande arbete har visat sig vara ett sätt att minska både fysiska 

och psykiska belastningar som kan uppstå. Syfte: Syftet med studien var att utvärdera hur 

fyra veckors dagliga mikropauser med rörelse påverkar muskulär- och mental funktion hos 

personer med stillasittande kontorsarbete. Metod: Studien utfördes på 37 kontorsarbetare som 

under fyra veckor fick utföra mikropauser med rörelser. Vid slutet av studien skickades en 

egenkonstruerad enkät ut till samtliga deltagare där de fick skatta upplevelsen av 

mikropauserna. Resultat: Ungefär tre fjärdedelar uppgav att de kände sig piggare, ungefär 

femtio procent upplevde en ökad koncentration och cirka 70–80 procent upplevde minskade 

spänningar i nacke och skuldra. Konklusion: Aktiva mikropauser på 90 sekunder en till två 

gånger per dag tyder på att ge en upplevd förbättring av minskade spänningar i nacke och 

skulder muskulaturen, ökad pigghet samt koncentration hos kontrosarbetare. För att 

säkerställa effekten av mikropausers effekt behövs fler randomiserade kontrollerade studier 

inom området. 

 

Nyckelord: Koncentration, kontorsarbete, mikropauser, muskelspänning, stillasittande. 
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1. Bakgrund 

Historiskt sett har fysiskt arbete varit en självklarhet i människans vardag och kroppen det 

viktigaste “arbetsredskapet”. Innan det fanns tillgång till maskiner och transportmedel krävde 

de flesta jobb en hårt fysiskt arbetande person. Detta innebar att regelbunden fysisk aktivitet 

var en naturlig del av vardagen (1,2). I dagens samhälle utvecklas ständigt nya hjälpmedel 

som gör att människan inte längre behöver använda muskelkraft på samma sätt som tidigare, 

vi åker bil, sitter vid datorn, tar rulltrappa eller hiss. Trots dessa förändringar i omgivningen 

är människan fortfarande fysiologiskt uppbyggd på samma sätt som dess förfäder, med 

samma behov av regelbunden fysiskaktivitet (3). 

  

I takt med att fler har stillasittande jobb samt att även fritiden oftare spenderas framför datorn 

eller tv:n har tiden som befolkningen sitter ökat kraftigt under de senaste 20-30 åren (2). 

Enligt Ekblom Bak innebär stillasittande “frånvaro av muskelkontraktioner, muskulär 

inaktivitet, i framförallt de stora muskelgrupperna runt säte och lår” (2,s.10) Långvarigt 

stillasittande har visat sig vara en oberoende riskfaktor för ohälsa. Även om individen 

uppfyller de riktlinjer som finns gällande fysisk aktivitet under en dag men samtidigt sitter 

längre stunder under dygnets övriga timmar är risken för ohälsa stor. Långvarigt stillasittande 

bör därför ses som ett riskbeteende skilt från otillräcklig fysisk aktivitet (4).  

 

Att träna och vara fysisk aktiv har visat sig vara bra då man sitter mycket. En studie på 

stillasittandet unga vuxna visade att regelbunden aerobträning under sex veckor av både låg 

och måttlig intensitet påverkade känslan av trötthet och energi positivt (5). En metaanalys 

visar att det finns samband mellan att känna brist på energi, trötthet, depression, ångest och 

att prestera suboptimalt på sitt arbete. Man har i samma studie sett att träning kan bidra till att 

en ökad energi och minskad trötthet (6). Med utgångspunkt från resultatet i studien av Loy et 

al kommer ökad energi och minskad trötthet i den här studien att beskrivas och benämnas 

med ordet “pigg”. 

  

Under år 2014 var 40 procent av alla arbetsrelaterade sjukdomsanmälningar som kom in till 

arbetsmiljöverket orsakade av belastningsfaktorer som tunga lyft samt ogynnsamma 

arbetsställningar och rörelser som är ensidiga och ansträngande (7). Att under längre tid 

utsättas för belastningsrelaterade faktorer leder ofta till muskuloskeletala besvär (8) så som 

till exempel tendinopatier (9). Den typen av besvär kan ofta ses vid en längre tids 

datoranvändande med datormus där arbetet riskerar att bli ett repetitivt och lågintensivt (10). 
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De muskelgrupper som oftast påverkas av långvarigt stillasittande vid dator är M. erector 

spinae, M. trapezius, M. Supraspinatus samt cervikala externsorer (11). Det har också visat 

sig att risken att drabbas av besvär ökar desto längre tid som personen arbetar framför dator 

(9). Dessa symptom innebär inte bara lidande för den drabbade individen utan kostar 

samhället stora summor varje år främst till följd av längre sjukskrivningar och 

produktionsbortfall (8). Aktiva mikropauser kan vara ett ekonomiskt sätt att eventuellt 

minska fysiska och psykiska besvär förknippade med datoranvändning (9). Flera studier har 

visat att regelbundna aktiva mikropauser kan lindra samt förebygga muskuloskeletala besvär 

(9,11). Enligt Kildebro et al definieras mikropauser som korta pauser på fem sekunder till 

fem minuter som utförs efter fem till trettio minuters arbete (12).  

 

Att göra avbrott från stillasittande arbete framför dator har visat sig ge signifikanta 

förbättringar gällande ökad energinivå samt bidragit till att personalen känner sig piggare 

under arbetsdagen. Det gick även att utläsa en koppling mellan avbrott i den tiden som de satt 

framför datorn med en upplevd förbättring av humöret samt att individerna kände sig mer 

fokuserade (13). 

 

Enligt Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) finns 

rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna. Där uppmanas att undvika långvarigt 

stillasittande genom att ta regelbundna “bensträckare” och aktivt använda muskulaturen 

under några minuter (14). För att bibehålla en god koncentration under en längre tid, har en 

studie av Ariga och Lleras visat att man behöver regelbundna pauser. Författarna menar 

vidare att om man avstår från pauser kan det leda till att man presterar sämre på sin 

arbetsuppgift (15). Toomingas et al anser att det är bättre att ta många korta pauser än att ta 

färre och längre för att få en bättre produktivitet i arbetet. Pauserna bör vara relaterade till 

belastningen, hög arbetsbelastning bör innehålla fler pauser per timme. Pauserna kan variera 

mellan 1–5 min någon gång i timmen (1). En studie av Henning et al visade att aktiva pauser 

hos kontorsarbetare som sitter framför datorn kan skapa mer produktivitet samt bättre 

välmående. Mikropauserna i studien var trettio sekunder till tre minuter var femtonde minut. 

(16). Enligt Mc Lean et al bör mikropauserna vara inplanerade under arbetsdagen då det har 

visat sig vara mer effektivt gällande minskat obehag i muskulatur jämfört med att låta 

arbetstagaren själv bestämma när pausen ska utföras (11).   
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För att förebygga att skador och ohälsa uppstår på arbetsplatsen kan arbetsgivaren anlita 

företagshälsovården (17). Inom företagshälsovården finns kompetens från flera olika 

professioner. Läkare, sjuksköterska, beteendevetare och fysioterapeuter är några av de 

professioner som tillsammans arbetar för att göra arbetsmiljön säkrare och gynnsammare för 

personalen (18). Fysioterapeuten arbetar bland annat med ergonomisk rådgivning, bedöma 

fysisk arbetsbelastning samt främja de anställdas funktionsförmåga (17). Fysioterapeuten har 

även till uppgift att ge vägledning för att förebygga och minska problem från rörelseorganen 

som kan uppstå på arbetsplatsen. Även rådgivning gällande betydelsen av att vara fysisk aktiv 

för att förebygga muskuloskeletala besvär samt ohälsa kan höra till arbetsuppgifterna (17).  

 

Eftersom vi människor ständigt arbetar med att uppfinna nya tekniska hjälpmedel och 

maskiner att använda oss av i vardagen ser den stillasittande trenden ut att vara här för att 

stanna (2). Det är därför viktigt att informera om de hälsorisker som finns gällande långvarigt 

stillasittande samt att förebygga ohälsa genom att utföra regelbundna pauser som inte behöver 

vara längre än någon minut. Detta är extra viktigt att belysa på kontorsarbetsplatser där 

stillasittandet är vanligt förekommande (19). 
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2. Syfte 

Syftet med studien var att utvärdera om fyra veckors dagliga mikropauser med rörelser 

påverkar upplevelsen av muskulära spänningar i nacke och skuldra, samt mental energinivå 

hos personer med stillasittande kontorsarbete. 

 

Frågeställningar 

1. Finns det något samband mellan antalet utförda mikropauser och spänningar i nacke 

och skuldra?  

2. Hur stor andel upplever sig mentalt piggare efter utfört mikropausprogram? 

3.  Hur stor andel upplever ökad koncentration på arbetsuppgiften efter mikropauserna? 

4. Vilken upplevelse har deltagarna av fyra veckors mikropauser med rörelse? 

  

3. Material och metod 

3.1 Metodansats 

Examensarbetet har en kvantitativ ansats, designad som tvärsnittsstudie (20). 

  

3.2 Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier 

 Deltagarna skall arbeta på kontor och tillbringa minst fyra timmar av sin arbetsdag 

sittande. 

 Deltagarna skall vara 18 år vid studiens start. 

Exklusionskriterier 

 Deltagare som inte förstår svenska. 

  

3.3 Deltagare 

Trettiosju deltagare rekryterades från fem kontorsarbetsplatser i södra och norra Sverige. 

  

3.4 Proceduren och intervention 

För att rekrytera deltagare till studien användes ett bekvämlighetsurval (21) där 

kontorsarbetsplatser som författarna kände till sedan tidigare tillfrågades. Förfrågan gällande 

medverkan skickades ut via mejl till ansvariga chefer på kontorsarbetesplatserna. Samtliga 

chefer gav medgivande till genomförande av studien. Därefter tillfrågades 52 personer via ett 

informationsbrev angående deltagande. I detta informationsbrev framgick vilka 

inkulsionskriterier som krävdes för medverkan samt kort information om studiens syfte och 
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tillvägagångssätt (Bilaga 1).  Av dessa 52 personer tackade 37 (71,5 %) ja till deltagande 

(Figur 1). Samtliga av dessa 37 personer erhöll ett dokument innehållande information om 

studiens tillvägagångssätt (Bilaga 2), länk med mikropausen med möjlighet att öppnas på 

dator eller mobiltelefon (22) samt instruktion till övningarna i pappersformat. Ett schema för 

att fylla i antalet utförda pass bifogades (Bilaga 2). 

  

Under fyra veckor fick deltagarna utföra 90 sekunders mikropauser med rörelser minst två 

gånger om dagen. Passen fördelades förmiddag och eftermiddag. Innan studiens start 

uppmanades deltagarna att ställa in larm på dator eller telefon vid passande tid som 

påminnelse till pausen. Studien startade den 14 september 2015 och avslutades fyra veckor 

senare, fredagen den 9 oktober 2015. Samma dag som studien avslutades skickades en enkät 

via dataprogrammet evasys ut till samtliga 37 deltagare (Bilaga 3). Deltagarna hade sju dagar 

på sig att svara på enkäten. En påminnelse om enkäten skickades ut den 14 oktober. Av dessa 

37 personer som valt att delta var det 31 (83,8 %) stycken som svarade på enkäten (Figur 1). 

  

Figur 1 Bilden illustrerar deltagarprocessen. 
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3.5 Mikropausens rörelser 

Övningarna till den inspelade filmen utformades av författarna till studien med syfte att vara 

enkla att utföra på arbetet samt öka cirkulationen (Bilaga 2). Detta eftersom det visat sig att 

aktiva pauser som sätter igång cirkulationen vid repetitivt datorarbete kan åstadkomma en 

ökad syresättning och blodvolym och ett minskat obehag i muskulaturen. Samma goda 

resultat har inte kunnat påvisas vid passiva pauser (23). Det minskade obehaget skulle kunna 

förklaras av att de ökade blodflödet i muskulaturen rensar bort metaboliter från den aktiva 

muskulaturen som uppstått vid det repetitiva arbetet (23). Mikropauserna syftade också till att 

deltagarna skulle känna sig piggare samt få en bättre koncentration. Detta eftersom det visat 

sig att avbrott från sittandet kan förbättra dessa aspekter (13). Rörelser för att engagera större 

muskelgrupper som Mm. gluteer och M. quadriceps valdes då risk för inaktivitet i dessa 

muskler kan förekomma vid stillasittande (2). 

  

3.6 Mätinstrument 

Enkäten som skickades ut vid avslutad studie innehöll frågor som syftade till att besvara 

individens upplevelse av fyra veckors mikropauser med rörelseprogram. Enkäten innehöll 

frågor gällande upplevelsen, mikropausernas påverkan på muskelspänningar i nacke/skuldra, 

energinivå i form av ordet “pigg” samt koncentration på arbetsuppgiften. Frågornas 

svarsalternativ utformades enligt en likertskala från 1 till 6, där 1 = instämmer helt och 6 = 

instämmer inte alls. 

  

Enkätfråga 1.1–1.7 är inspirerade av arbetslivsinstitutets frågeformulär gällande datorarbete 

(24). Fråga 2.1–2.6 är hämtade från IPAQ:s kort version, som är en validerad enkät för att 

mäta fysiska aktivitetsnivån (25). Fråga 3.1–5.4 är egenkonstruerade och syftar till att 

undersöka deltagarnas upplevelse, utförande samt öppna frågor för att ge möjlighet till egna 

synpunkter av mikropauserna (Bilaga 3). När enkätfrågorna färdigställts användes 

dataprogrammet evasys via Luleå tekniska universitet för att skapa en webbaserad enkät som 

besvarades genom utskick av länk via mejl. 

  

3.7 Analysmetod 

Data från webbenkäten avidentifierades och exporterades till dataprogrammet microsoft excel 

där deskriptiva analyser genomfördes (26). Nominaldata som var bland annat kön samt JA- 

och NEJ- frågor redovisas i en frekvenstabell som visar antalet personer och den procentuella 

andelen av vardera kategori (26). Medelvärde och standardavvikelse räknades på kvotdata 
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som var ålder på deltagarna (26). För ordinaldata som var upplevelsen av 

mikropausprogrammets effekt i relation till den upplevda mentala piggheten och 

muskelspänningar i nacke/skuldra användes centralmåttet medianvärde. Dessutom 

beräknades också medelvärdet för varje variabel. Eftersom medelvärdet och medianvärdet 

var relativt likvärdiga gällande samtliga självskattade variabler tolkades detta som att 

variablerna var normalfördelade och därmed adekvat att räkna ut medelvärde. En 

sambandsanalys utfördes mellan antalet mikropauser och muskelspänningar i nacke och 

skuldra genom att beräkna korrelationskoefficienten (26). Data genererad från de öppna 

frågorna grupperades. Den kvalitativa upplevelsen av mikropauserna dokumenterades som 

öppna frågor av deltagarna i enkäten. Författarna bearbetade oberoende av varandra igenom 

de öppna frågorna för att sedan gemensamt gruppera svaren under olika kategorier som 

ansågs relevanta. Kategorierna presenterades med lämpliga citat (26). 
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4. Resultatet 

Trettioen personer svarade på enkäten, 29 av dessa svarade på frågan gällande kön. 

Sextionio procent var kvinnor och 31 % var män. Medelåldern på deltagarna var 46,1 år. 

Största andelen, 42 % hade jobbat med kontorsarbete i mer än 20 år. Under fyra veckor 

utförde deltagarna i medeltal 29,9 mikropauser (Tabell 1). 

 

 Tabell 1 Deltagarnas bakgrundsdata 

Kön n (%) 

n = 29 

Man 9 (31) Kvinna 20 (69) 

Ålder m (±SD) 

variationsvidd 

n = 22 

46,10 (11,38) 24–63år 

Hur många år 

har du arbetet 

med 

kontorsarbete  

n (%) 

n = 31 

<1år  

1 (3,23) 
1-5år 

 6 (19,35) 
6-10år 

1 (3.23) 
11-15år 

8 (25,81) 
16-20år 

2 (6,45) 
>20år 

13 (41,94) 

Antal utförda 

mikropauser 

M (±SD) 

 

Md (k1–k3) 

29,9 

(12,9) 

 

 

28 
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Ungefär hälften hade under de senaste tre månaderna haft problem från nacke/ skuldra, endast 

en person av de som svarat ja på frågan hade uppsökt en fysioterapeut för besvären (Tabell 

2). 

 

Tabell 2 Deltagarnas muskulära besvär 

 JA NEJ 

Har du under de 

senaste 3 

månaderna 

någon gång haft 

problem med 

smärta/stelhet i 

nacke/skuldra? 

n (%) 

n = 31 

15 (48,4) 16 (51,6) 

Om JA; besökte 

du 

fysioterapeut/sju

kgymnast för 

problemen? 

n (%) 

n =20 

 

1 (5) 

 

19 (95) 

Har du under de 

senaste 3 

månaderna 

någon gång haft 

problem med 

smärta/stelhet i 

ländryggen? 

n (%) 

n =31 

 

18 (58,1) 

 

 13 (41,9) 

Om JA; besökte 

du 

fysioterapeut/ 

sjukgymnast för 

problemen? 

n (%) 

n = 24 

 

5 (20,8) 

 

19 (79,2) 
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Drygt en femtedel (22,6 %) utförde mycket och måttligt ansträngande fysisk aktivitet en dag i 

veckan, ungefär en tredjedel (29 %) utförde promenader sju dagar i veckan (Tabell 3). 

 

Tabell 3 Aktiviteter som utförts under minst 10 min i sträck under de senaste sju dagarna.  

 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar Ingen 

sådan 

aktivitet 

Fysisk 

aktivitets nivå 

Mycket 

ansträngande  

n (%) 

n = 31 

 

7 (22,6) 

 

6 (19,4) 

 

6 (19,4) 

 

5 (16,1) 

 

0 (0,0) 

 

 0 (0,0) 

 

0 (0,0) 

 

7 (22,6) 

Fysisk 

aktivitet nivå 

Måttligt 

ansträngande  

n (%) 

n = 30 

 

7 (22,6) 

 

3 (9,7) 

 

6 (19,4) 

 

3 (9,7) 

 

2 (6,5) 

 

 1 (3,2) 

 

 3 (9,7) 

 

5 (16,1) 

Fysisk 

aktivitets nivå 

Promenader 

n (%) 

n = 31 

 

2 (6,5) 

 

2 (6,5) 

 

5 (16,1) 

 

2 (6,5) 

 

4 (12,9) 

 

5 (16,1) 

 

9 (29,0) 

 

2 (6,5) 
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De dagar deltagarna utförde fysisk aktivitet visade resultatet ett medelvärde på 47,3 minuters 

måttlig fysisk aktivitet per tillfälle (Tabell 4). 

 

Tabell 4 Fysisk aktivitetsnivå i minuter, redovisat i centralmått och spridningsmått 

Variabel Medelvärde 

(±SD) 
Median 

(k1-k3) 

Fysisk 

aktivitets nivå 

Mycket 

ansträngande 

n = 29 

 

39,5 

(27,5) 

 

50 

(5–60) 

Fysisk 

aktivitet nivå 

Måttligt 

ansträngande  

n = 28 

 

47,3 

(63,2) 

 

30 

(11,25–56,3) 

Fysisk 

aktivitets nivå 

Promenader 

n = 31  

 

30,8 

(21,5) 

 

30 

(20–35) 
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47,6 % instämde till stor del på frågan gällande upplevelsen av minskade spänningar/stelhet 

i nacke och skuldra. Mer än hälften av deltagarna (54,8 %) instämde till stor del att de 

upplevde sig mentalt piggare efter att utfört mikropauser med rörelser. 31 stycken svarade 

på frågan gällande upplevelsen av ökad koncentration på arbetsuppgiften efter utförande av 

mikropauser. Av dessa var det en person som inte upplevde att koncentrationen förbättrats 

(tabell 5).  

  

Tabell 5 Upplevelsen av mikropauser redovisat i frekvenser, centralmått och spridningsmått.  

 

 

Resultatet av korrelationskoefficienten mellan antalet utförda mikropauser och upplevelse av 

mikropausernas påverkan av nacken visade r = -0,04. 

  

 1  

Instäm

mer helt 

2  3  4  5  6  

Instämm

er inte 

alls 

Medelvär

de 

(±SD) 

Median 

 (k1–k3) 

Jag upplever 

minskade 

spänningar/stelh

et i nacke och 

skuldra efter att 

jag utfört 

mikropauser med 

rörelser. 

n (%)  

n =30 

 

9 

(30,0) 

 

14 

(46,7) 

 

5  

(16,6) 

 

0  

(0,0) 

 

2  

(6,7) 

 

0  

(0,0) 

 

2,1 

(1,5) 

 

2  

(1–2,5) 

Jag känner mig 

mentalt piggare 

efter att utfört 

mikropauser med 

rörelser. 

n (%)  

n = 31 

 

6 

(19,4) 

 

17 

(54,8) 

 

4  

(13,0) 

 

3  

(9,6) 

 

1  

(3,2) 

 

 0  

(0,0) 

 

2,2 

(0,99) 

 

2 

(2–3) 

Jag kan 

koncentrera mig 

bättre på 

arbetsuppgiften 

efter att jag utfört 

mikropauser med 

rörelser.   

n (%)  

n = 31 

 

 

5 

(16,1) 

 

12 

(38,7) 

 

11 

(35,4) 

 

2  

(6,4) 

 

1  

(3,2) 

 

 0  

(0,0) 

 

 2,4 

 (0,96) 

 

2 

(2–3) 
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Samtliga deltagare svarade på frågan gällande om de kommer att fortsätta med 

mikropauserna efter avslutad studie. Av dessa svarade 29 personer (93,5 %) att de kommer 

att fortsätta med mikropauserna. Två personer (6,5 %) svarade att de inte kommer att 

fortsätta. 

 
 

Figur 2 Figuren illustrerar hur många som svarat att de kommer att fortsätta med mikropauser efter avslutad 

studie. 

 

Deltagarnas upplevelse av fyra veckors mikropauser- kvalitativ aspekt 
 
Positiv helhetsupplevelse 
“KÄNNS BRA OCH TAR INTE SÅ LÅNG TID ” 
“Det går fort och jag känner mig både piggare i huvud och kropp efteråt.” 
“Det funkade ju!” 
 
Förebyggande 
“Jag tror att detta bara är positivt för kroppen och jag tror på långsiktighet ” 
“Skönt med en bensträckare. Även om jag inte har några nackproblem nu så vill jag motverka 

senare åkommor.” 

 
Främst för att de upplevde sig piggare 
”Absolut! De sätter igång cirkulationen och man känner sig lite mer alert. Kommer nog att 

göra dem mer än 2 ggr/dag” 
 
Främst för att det lindrade smärta stelhet 
“vi har både haft trevligt o jag känner att jag får lite mindre stelhet/värk i axlar o nacke” 
“Känner att min stelhet i nacke och axlar har blivit bättre ” 
 
Social gemenskap 
“Det har varit ett bra inslag i en annars stillasittande vardag. Sedan har det fört arbetsgruppen 

närmre då vi valt att göra detta tillsammans.” 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatet tyder på att dagliga mikropauser med rörelser under fyra veckor kan förbättra 

upplevelsen av piggheten, koncentrationen samt nacke- och skulderbesvär hos stillasittande 

kontorsarbetare. Däremot kunde ingen korrelation mellan antal utförda mikropauser och 

nacke- och skulderbesvär uppvisas. 

 

Nacke- och skulderbesvär 

Deltagarna utförde i medeltal 29,9 mikropauser under fyra veckor vilket blir drygt en till två 

gånger per dag. Rekommendationen under interventionstiden var två gånger per dag. 

Resultatet indikerar inte på att det finns någon korrelation mellan antalet utförda mikropauser 

och nacke- och skulderbesvär. Anledningen att korrelationskoefficienten blev låg skulle 

enligt författarna kunna bero på att deltagarna fick skatta den sammantagna upplevelsen de 

fått av att göra mikropauser. Man ser då att både de som gjort få pass samt de som utfört fler 

fått en positiv upplevelse. Detta skulle kunna tyda på att antalet mikropauser som utförts 

totalt under studien inte har så stor betydelse för den totala upplevelsen. Detta resultat skulle 

kunna betyda att det är av vikt för kontorsarbetare med stillasittande jobb att utföra 

mikropauser med rörelser även om man inte har möjligheten att utföra flera pauser om dagen. 

 

Pigghet 

Det visade sig att tre fjärdedelar av deltagarna som medverkade i studien uppgav att de kände 

sig piggare efter utförandet av 90 sekunders mikropauser. Vid en längre tids stillasittande 

som kontorsarbete ofta innebär har det visat sig att cirkulationen i kroppen minskar vilket kan 

leda till en känsla av trötthet (27). I mikropausen som användes i studien fanns inslag av 

pulshöjande rörelser vilket författarna tror skulle kunna vara en bidragande faktor till att 

ungefär 70 % svarat att de upplever sig piggare. Det finns stöd för att träning som ökar puls 

och cirkulation kan ge förbättrad känsla av energi och minskad trötthet från en metaanalys av 

Loy et al (6). I en tidigare studie av Galinsky et al visade resultatet i deras studie att övningar 

med stretching kan påverka psykologiska faktorer som att till exempel öka vakenhetsgraden 

och göra att man upplever sig piggare (28). Då mikropauserna i studien innehöll stretching 

skulle även detta kunna vara en faktor som påverkar resultatet. 
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Koncentration 

Över hälften av deltagarna kände en ökad koncentration på arbetsuppgiften efter utförandet 

av mikropauserna. Endast 3,2 % svarade att de inte upplevde någon förbättrad koncentration. 

Anledningen till den ökade koncentrationen skulle enligt författarna kunna förklaras av att 

personerna får en ökad vakenhetsgrad och blir piggare (28) som i sin tur bidrar till att det blir 

lättare att koncentrera sig när man känner sig mindre trött. Galinsky et al har visat att man blir 

mer noggrann och presterar bättre efter mikropauser med stretching (28). Detta stöds också 

av en tidigare studie av Balci et al som visar att deltagare som utfört mikropauser fått en ökad 

noggrannhet och kapacitet kopplat till arbetsuppgifterna efter utförandet (9). 

 

Durationen för mikropauserna i studien var 90 sekunder och frekvensen var rekommenderad 

att utföras en gång på förmiddagen samt en gång på eftermiddagen. Detta skiljer sig från 

några av de tidigare studier som undersökt effekten av mikropauser. I en studie av Balci et al 

jämfördes effekten av olika långa pauser vid datorarbetet, dessa var mellan 30 sekunder till 

tio minuter. Bäst resultat syntes då deltagarna tog en paus var 15:e minut under 30 sekunder i 

kombination med en paus på tre minuter varje timma. Detta visade sig minska spänningar i 

nacke-och skuldermuskulaturen samt motverka trötthet och dåsighet (9). I studien av McLean 

et.al utfördes 30 sekunders långa pauser från dator arbetet i intervaller med antingen 20 eller 

fyrtio minuter mellan utförandet av pauserna (11). Även här syntes bäst resultat vid den paus 

som utfördes med kortast intervall gällande minskade spänningar i nacke och skuldra.  

 

Metoden i vår studie jämfört med andra studier skiljer sig. I en studie av Mc lean et al har 

elektroder (MES) använts för att registrera spänningen i nacke- skuldermuskulaturen samt 

genom skattning via VAS-skalan (11). Författarna till denna studie har istället valt att 

utvärdera upplevelsen av mikropauserna mätt via likertskala och såg då ingen korrelation 

mellan antal pauser och minskade spänningar i nacke- och skuldermuskulaturen. Detta 

sammantaget skulle kunna tyda på att de ur ett fysiologiskt perspektiv blir en större 

förbättring gällande minskade spänningar i nacke- och skuldermuskulaturen då man tar 

kortare och mer frekventa pauser. Ur ett individ perspektiv tyder resultatet i den här studien 

på att det räcker med drygt en paus per dag för att få en upplevelse av att spänningarna 

minskar.  
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 Hur upplevde deltagarna fyra veckors mikropauser med rörelse? 

Resultatet av de öppna frågorna i enkäten visar ett övervägande positivt resultat efter 

utförandet av mikropauserna. Förutom att deltagarna beskriver förbättringar av de 

muskuloskeletala besvären framkommer också att mikropauserna bidragit till sociala faktorer 

som ökad trivsel och samvaro på arbetsplatsen. Rydkvist och Winroth antyder att 

friskvårdssatsningar på arbetsplatsen kan leda till en positivare arbetsmiljö (29). På 

individnivå kan det bidra till ökat välmående samt mer ork, på gruppnivå till en ökad 

gemenskap, trivsel och bättre psykosocialt klimat på arbetsplatsen. Om man ser till vad som 

kan påverkas på organisationsnivå tror man att friskvård på arbetsplatsen kan bidra till att 

personalen arbetar mer effektivt (29).    

 

5.2 Metoddiskussion 

Procentuellt svarade 83,8 % på enkäten, vilket kan ses som en styrka i studien. Den höga 

svarsfrekvensen tror vi främst beror på en att enkäten inte innehöll så många frågor och gick 

snabbt att fylla i. Vi tror även att en bidragande faktor kan vara att enkäten var digitalt 

distribuerad vilket underlättar för målgruppen som var kontorsarbetare som ofta sitter framför 

datorn. Svarsfrekvensen kan också ha påverkats positivt genom att deltagarna motiverades av 

kollegor på arbetsplatsen som deltog. Författarna tror att detta i sin tur kan ha bidragit till att 

studien i en större utsträckning slutfördes och att fler deltagare därför valde att svara på 

enkäten. En annan faktor av betydelse kan ha varit att deltagarna hade en förväntan att få ett 

resultat och blev därför motiverade till att slutföra studien (30). 

Att tiden endast var 90 sekunder och att durationen var rekommenderad till två gånger om 

dagen kan ha gjort att deltagarna upplevde att det kändes som ett rimligt mål att utföra dessa 

pauser under fyra veckor. Att jobba mot ett mål som känns rimligt att uppnå för indivden har 

visat sig öka motivationen (30). Om rekommendationen för denna studie hade varit att göra 

fler och tätare pauser tror författarna att det finns en risk att färre slutfört uppgiften, på grund 

av att målet inte upplevts som lika rimligt att klara av. Att inte alla svarade på enkäten kan 

bero på att de som av någon orsak inte genomförde mikropauserna inte ansåg att det inte 

kändes relevant att skicka in sina svar.  

 

Med utgångspunkt i att författarna hade både en begränsad tid för utförande av studien samt 

ekonomiska resurser valdes ett bekvämlighetsurval för rekrytering av deltagare. Detta innebar 

att studiens resultat inte kan generaliseras till hela populationen (21). 
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Enkäten i studien innehöll frågor inspirerade av arbetslivsinstitutets frågeformulär, delar av 

IPAQs validerade kortversion samt egenkonstruerade frågor, detta eftersom det inte fanns 

validets- och reliabilitetstestade enkäter som omfattade alla de frågor som författarna hade 

som avseende att undersöka. Detta är en svaghet i studien eftersom det då blir svårare att 

säkerställa att resultaten är tillförlitliga och mäter det som författarna har som avseende att 

mäta (26). Eftersom de mätinstrument som användes var oprövat innan studien upptäckte 

författarna vid insamling av data att det fanns brister som kan vara orsaken till internbortfall. 

Vissa frågor hade generellt låg svarsfrekvens och författarna misstänker att deltagarna på 

grund av enkätens design missat att svara på frågan. Som till exempel frågan gällande 

deltagarnas ålder där 29 % inte svarade på frågan. Författarna tror att detta kan bero på att 

svarsrutan var för smal och att vissa av deltagarna därför missade att svara. Förmodligen hade 

detta inte uppstått om enkäten varit genomgående validets- och reliabilitetstestad (26). 

Kanske skulle detta också kunnat förebyggas om författarna genomfört en pilotstudie som ett 

förberedande moment innan den slutgiltiga studien (26). Då författarna hade som avseende 

att utföra studien på individer som var stillasittande minst fyra timmar under sin arbetsdag 

gjordes urvalet till deltagande på kontorsarbetsplatser. Detta eftersom det är vanligt 

förekommande med en längre tids stillasittande framför dator på dessa arbetsplatser (19). 

 

Valet av övningarna till mikropausen utformades med utgångspunkt i att de skulle vara enkla 

att utföra samt öka piggheten och minska muskulära spänningar. För att åstadkomma den 

önskade effekten valdes cirkulationsökande samt stretching övningar (23). Kanske skulle ett 

ännu bättre resultat kunnat åstadkommas om det funnits olika typer av mikropausprogram att 

välja mellan, anpassade efter de besvär som individen hade. Detta eftersom att alla deltagare 

var individer med en varierande fysisk kapacitet samt besvär från olika delar av 

rörelseorganen eller inga besvär.  

 

Vår studie tyder på att mikropauser under 90 sekunder har en positiv påverkan, men för att 

veta att de verkligen har effekt behöver det studeras med Randomiserad kontrollerande studie 

design (20). 
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6. Konklusion 

Aktiva mikropauser på 90 sekunder en till två gånger per dag tyder på en upplevd förbättring 

av minskade spänningar i nacke- och skuldermuskulaturen, ökad pigghet och koncentration 

hos stillasittande kontorsarbetare. Det är inte bara är fysiologiska faktorer som påverkas 

positivt utan också sociala aspekter. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är både kroppsliga och 

psykosociala dimensioner viktiga att ta hänsyn till för att uppnå god hälsa i arbetslivet. Det är 

därav viktigt för oss fysioterapeuter att informera om vikten av att utföra mikropauser vid 

stillasittande kontorsarbetearbete.  
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Bilaga 1 

Deltagande i projektet “Mikropauser med rörelser”. 

Idag är belastningsrelaterade besvär är vanligt förekommande hos det som arbetar på kontor. 

Arbetet kan ses som både fysiskt och mentalt belastande, och dessutom till stor del 

stillasittande, vilket ökar risken för nack -och skulderbesvär. Det har visat sig att om man 

jobbar med långvarig ensidig belastning, som vid dator användning är det bättre för både 

produktiviteten och hälsan, att under dagen ta korta pauser. 

  

Syftet med studien är att utvärdera upplevelsen av dagliga mikropauser med rörelser under 

fyra veckor med fokus på upplevd påverkan gällande muskelspänningar i nacke och skuldra 

samt mental energinivå hos personer med stillasittande kontorsarbete. 

  

Som deltagare i denna studie ska du arbeta mer än fyra timmar per dag i ett arbete med 

ensidig belastning tillexempel datorarbete. (Som deltagare i denna studie skall du sitta stilla 

mer än fyra timmar per dag i ett arbete med ensidig belastning tillexempel datorarbete.)  

När du tackat ja: 

1.   Du tackar ja till detta projekt genom att svara JA på detta mejl. 

2.    Du kommer då att få en videolänk med mikropausprogrammet, samt ett dokument 

med samma övningar som i filmen ifall du vill skriva ut i pappersformat och ha på ditt 

skrivbord. 

3.   Du får också ett schema för att du lättare skall komma ihåg antalet utförda pass under 

dagen. 

4.   Du kommer sedan att få sätta påminnelse på din telefon/dator, en på förmiddagen och 

eftermiddagen. 

5.   Projektet kommer att avslutas med en enkät via dator. 

  

Data som samlas in kommer att skyddas, avidentifieras och kommer endast att användas i 

studiens syfte, och kommer att presenteras på gruppnivå vilket innebär att ingen enskild 

individ kan identifieras. 

Det är frivilligt att delta i studien och du har rätt att avbryta när som helst under perioden utan 

att behöva ange skäl. 

  

Vi som genomför detta projekt är två fysioterapeutstudenter vid Institutionen för 

Hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet. Denna studie kommer att ske inom ramen för 



 

  
 

examensarbete på C-nivå. Studien förväntas vara färdig januari 2016. Efter att vårt arbete har 

blivit godkänt kommer det publiceras på Luleå tekniska universitetets hemsida. (epubl.ltu.se) 

Har du några frågor eller funderingar angående studien är du välkommen att kontakta oss! 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Malin Adebahr                                                     Josefine Gogman 

Fysioterapeutstuderande                                      Fysioterapeutstuderande 

Luleå Tekniska Universitet                               Luleå Tekniska Universitet 

Examensarbete                                                     Examensarbete 

Tel: 073-5435533                                                Tel: 072-5897449 

E-mail: malade-3@student.ltu.se                      E-mail: josgog-3@student.ltu.se 

  

Handledare 

Irene Vikman, 

Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsovetenskap 

0920-49 38 92 

  

  

http://epubl.ltu.se/
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Hej! 

Vad roligt att du ville vara medverka i vårt projekt! Här nedanför kommer nu lite information 

om hur du går till väga. 

  

Så här gör du: 

1.   Börja med att ställa ett alarm på din dator eller telefon med daglig upprepning, detta är för att 

du lätt ska komma ihåg att utföra mikropausprogramet. 

Tiden ska vara en tid du känner fungerar för dig i ditt arbete, men också en tid där du är 

medveten om att du kanske egentligen suttit ner lite för länge. En tid på förmiddagen och en 

tid på eftermiddagen, minst två pass om dagen men du får gärna utföra programmet fler 

gånger under dagen! 

  

2.   Efter det klickar du på den här länken eller följer rörelserna via pappersformat. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZH2C9DGa_n8&feature=youtu.be 

Gör rörelserna, programmet tar ca 90sekunder. 

  

3.   När du utfört programmet sätter du ett kryss på medföljande schema vid dagens datum, ett 

kryss per pass. Vill du hellre skriva ner passen i din egen kalender eller liknande går detta 

bra, så länge du kommer ihåg antalet utförda pass. 

  

I totalt fyra veckor vill vi att du följer programmet.  

Slutdatum fredag den 9 oktober 2015 

Under den fjärde veckan kommer du få en länk till en enkät som fylls i via dator med frågor 

om din upplevelse av mikropausen i relation till din mentala energi nivån och 

muskelspänningar. Schemat du fyllt i med antalet utförda pass skall också föras över i 

enkäten.   

 

Lycka till! 

Vid frågor kontakta oss omgående! 

Med vänliga hälsningar 

Malin Adebahr och Josefine Gogman 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZH2C9DGa_n8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZH2C9DGa_n8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZH2C9DGa_n8&feature=youtu.be


 

  
 

                 Mikropaus med rörelser   Bilaga 2 

1. Rulla axlarna framåt   5ggr  

 

2. Rulla axlarna bakåt            5ggr 

 

 

3. Titta till sidan 3ggr/sida 

 

 

4. Rotera överkroppen 3ggr/sida 

 

5. För armarna framåt och sträck ut mellan 

skulderbladen,  

För sedan armarna bakåt och öppna 

upp bröstet.         

  5ggr 

 

6. Benböj  

Utgångsposition: Fötterna höftbrett isär, lätt böjda 

ben. 

Tänk på: Spänn magen, rak rygg, fram med bröstet, 

knäna pekar över tårna.    

    5ggr 

7. Gå på stället ca 7sek 

8. Jogga på stället ca 10sek 

 

KLART! Bra jobbat!  
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Detta schema kan du använda för att komma ihåg hur många pass du 

gjort under dagen. Sätt ett kryss för varje mikropaus du utfört. 

 

14 sep 
FÖRSTA 
DAGEN 

15 sep 16 sep 17 sep 18 sep 19 sep 20 sep 

 21 sep 22 sep 23 sep 24 sep 25 sep 26 sep 27 sep 

28 sep 29 sep 30 sep 1 okt 2 okt 
 

3 okt 4 okt 

5 okt 6 okt 7 okt 8 okt 9 okt 
SISTA 
DAGEN 

10 okt 11 okt 

 

Under alla datum markerat med GRÖNT utförs minst två mikropauser med rörelse, ett pass 

på förmiddagen samt ett på eftermiddagen. 

 

 

Spara pappret så att du i slutet av studien kan fylla i detta schema i 

enkäten, du behöver bara veta det totala antalet pass du gjort under 

dessa fyra veckor. 
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