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Sammendrag 

Hensikten: med undersøkelsen var å kartlegge hvem våre deltagere er, hvordan de opplever å trene i 

APD (Aust-Agder), samt betydning av aktivitetstilbudet. Problemstilling: 1) Hvem er deltagerne i Aktiv 

På Dagtid i Aust-Agder? 2) Hvordan opplever deltagerne å trene i Aktiv På Dagtid i Aust-Agder?     

3) Hvilken betydning har Aktiv På dagtid for deltagerne? Utvalg: 223 deltagere ble invitert til å delta, 

113 besvarte undersøkelsen (svarprosent 51 %). Metode: Spørreskjema ble sendt ut på mail via den 

elektroniske portalen QuestBack. Ca halvparten av spørsmålene (med underspørsmål) er hentet fra en 

tidligere deltagerundersøkelse av tilbudet til ApD Oslo (Strandbu & Seippel, 2011). Alle spørsmål, med 

unntak av det siste åpne spørsmål, er utarbeidet med multiple choice svaralternativer. Resultatene er 

analysert og fremstilt grafisk ved hjelp av Microsoft Excel. Resultater: 81 % av deltagerne er kvinner. 

De fleste deltagerne er i alderen 46-55 år (41 %). 73 % av deltagerne har barne- og ungdomsskole, 3 

årig videregående, eller yrkesfag med fagbrev, som høyeste oppnådde utdanningsnivå. 99 % av 

deltagerne ville anbefalt andre å trene i APD. 49 % av deltagerne er jobbsøkere eller under 

arbeidsavklaring. 51 % håper å komme i jobb eller øke sin stillingsprosent. 96 % svarer at trening hos 

APD vil hjelpe dem å nå sine mål for arbeids-/hverdagslivet. 62 % var fysisk inaktive (inaktiv eller 

periodevis inaktiv) før de begynte hos APD. 98 % svarer at det er «hyggelig» eller «svært hyggelig» å 

trene hos APD.  68 % svarer at treningen har resultert i bedret psykisk helse. 83 % oppgir at de har blitt 

mer fornøyd med seg selv. 48 % svarer at de nå sover bedre. 62 % sier de har fått bedre 

hverdagsrutiner. 41 % av deltagerne svarer at de har fått mer tro på å komme tilbake i jobb. 52 % har 

begynt å trene mer i andre sammenhenger. 64 % oppgir at de beveger seg mer enn tidligere også 

utenom treningstid. 75 % har fått mer overskudd til å gjøre andre ting. 60 % oppgir at de er blitt mer 

opptatt av riktig kosthold. Deltagerne svarer at de trener hos APD fordi; treningene er på formiddagen 

(86 %), fordi instruktørene er flinke (94 %), lav pris (98 %), passe vanskelighetsgrad (91 %), godt 

aktivitetsutvalg (96 %) og fordi de trenger å treffe andre mennesker (81 %). Konklusjon: Deltagerne er 

svært fornøyde med APD. APD anses å være en viktig faktor i hverdagslivet til mange av deltagerne. 

Deltagerne ser på deltagelsen som et middel for å nå sine målsettinger for hverdags-/ og arbeidslivet. 

APD har blitt en viktig møteplass, hvor mange føler de får dekket nødvendige behov.  
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1.0 INNLEDNING 

Bakgrunnen for undersøkelsen var å kartlegge hvorvidt Aktiv På Dagtid (APD) fungerer i Aust-Agder. Vi 

ønsket å finne ut hvordan det opplevdes å være deltager i APD, samt kartlegge våre deltageres 

bakgrunn og deres fremtidsplaner. Vi ønsker å se på hva som fungerer og hva som ikke fungerrer, slik 

at vi kan tilpasse vårt fremtidige tilbud best mulig, for å nå målgruppens behov og ønsker. 

Undersøkelsen har vært planlagt og utarbeidet i samråd med prosjektets styringsgruppe. Prosjektleder 

Karete Johansen er den som har hatt det overordnede ansvaret for undersøkelsen. Hun har hatt hjelp 

av Oda Bjørgum, som har vært i arbeidspraksis hos idrettskretsen, til å analysere resultatene og 

sammenfatte dem i rapportform. Karete Johansen er utdannet ved Universitet i Agder, og har en 

mastergrad i Idrettsvitenskap. Oda Bjørgum er også utdannet ved Universitetet i Agder og har en 

bachelorgrad i folkehelse.  

 

Rapporten er ment å være både et internt og eksternt dokument. Det finnes mange likhetstrekk mellom 

de ulike APD tiltakene rundt om i Norge. Da prosjektene ofte drives med svært knappe administrative 

ressurser, finnes det svært lite tilsvarende data å støtte seg på. Vi håper derfor at andre også kan dra 

nytte av vårt arbeid, slik at vi sammen kan utvikle aktivitetskonseptet i best retning for målgruppen. 

1.1       Begrepsavklaring 

 Med «arbeidsfør alder» menes personer mellom 18 og 67 år.  

 At personer er «helt eller delvis utenfor arbeidslivet» menes personer som er hindret fra 

deltagelse i arbeidslivet av ufrivillige årsaker.  

 Med «Sosial ulikhet i helse» menes at ulike befolkningsgrupper inndelt etter, inntekt, utdanning, 

yrkesstatus, kjønn, etnisk- og kulturell bakgrunn, har statistisk sett ulik helse. Generelt kan man 

si at økt sosioøkonomisk status (sosial og økonomisk status) øker dine helseprognoser i positiv 

retning.  
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2.0 TEORI 

Aktiv På Dagtid er et lokalt folkehelseprosjekt med konkret mål om å øke det fysiske aktivitetsnivået hos 

deltagerne. Teori om fysisk aktivitet vil derfor først bli presentert. Deretter redegjøres det for hva 

folkehelse og folkehelsearbeid er. Et av formålene med rapporten er å få økt innsikt i hvordan 

deltagerne opplever sin egen helse og hvilken betydning tilbudet har. Det finnes mange ulike forståelser 

og betydninger av begrepet «helse». Det vil i dette kapittelet komme en kort redegjørelse om helse og 

livskvalitet, samt ulike forståelser av begrepene. Vi ser også nærmere på hvordan helsen påvirkes av 

sosial ulikhet. Avslutningsvis presenteres Aktiv På Dagtid som konsept og dets forankring.  

2.1 Fysisk aktivitet  

I 2014 kom «Folkehelserapporten». Den tar for seg en rekke aspekter rundt fysisk aktivitet og helse i 

Norge. Rapporten er utarbeidet av Folkehelseinstituttet. De hevder at det foreligger i dag et godt 

forskningsmessig belegg for å si at fysisk aktivitet gir helsemessige gevinster i alle aldersgrupper 

(Folkehelseinstituttet, 2014a). Rapporten fremholder at den overordnede effekten blant annet er bedret 

helse og økt overskudd. Fysisk aktive personer lever i gjennomsnitt 8 år lenger med god helse enn 

inaktive personer, og dersom aktivitetsnivået blir høyt, kan helsegevinstene gi opptil 16 år med god 

helse (Helsedirektoratet, 2010, (IS-1794)). Til tross for økt kunnskap om effektene av fysisk aktivitet, er 

samfunnet i stadig større grad tilrettelagt for inaktivitet. Det er også få som oppfyller Helsedirektoratets 

anbefalinger til fysisk aktivitet. Rapporten «Sykefravær» (2013), som er utarbeidet av NAV, viser at 

parallelt med denne samfunnsutviklingen, skjer en økning blant tilfeller av muskel – og skjelettlidelser, 

samt psykiske lidelser (NAV, 2013). Muskel og skjelettlidelser har vært hovedårsak til sykefravær i 2009 

og 2013, og det er også skjedd en økning i andel med psykiske lidelser i samme tidsrom (Nav, 2013). 

Andel med utbetalt uførepensjon har økt, og mønsteret viser at det er en økning blant unge uføre, mens 

det er en reduksjon blant eldre uføre i perioden 2001-2010. I 2010 var 3 av 5 uføretrygdet som følge av 

en psykisk lidelse, sykdommer i muskel- skjelettsystemet, eller sykdommer knyttet til bindevevet. Ti år 

tidligere var det betydelig flere med sykdommer relatert til muskel- og skjelett enn med en psykisk 

lidelse. I dag er disse tilnærmet like (Nav, 2012). Fysisk aktivitet er brukt i forebygging og behandling av 

30 ulike diagnoser og tilstander, og er i følge Helsedirektoratet et veldokumentert virkemiddel 

(Helsedirektoratet, 2014 (IS-2170); Helsedirektoratet, 2010 (IS-1670)).  
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2.1.1 Definisjon på fysisk aktivitet 

I faglitteraturen blir fysisk aktivitet ofte definert som «enhver kroppslig bevegelse initiert av 

skjelettmuskulatur som resulterer i en vesentlig økning i energiforbruket utover hvilenivå». Det å bevege 

seg eller det å bruke kroppen kan brukes som en generell definisjon av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er 

et overordnet begrep og omfatter blant annet fysisk arbeid, fysisk aktivitet, friluftsliv, mosjon, idrett, lek, 

trening og kroppsøving (Helsedirektoratet, 2014 (IS-2203)).  

2.1.2 Anbefalinger for fysisk aktivitet 

Helsedirektoratet har gitt anbefalinger til fysisk aktivitet i ulike aldersgrupper (Helsedirektoratet, 2014 

(IS-2170)). De generelle anbefalingene er å øke aktivitetsnivået og redusere inaktiviteten. For voksne 

anbefales det fysisk aktivitet i minimum: 

 150 min i moderat intensitet i uken, eller 

 75 min med høy intensitet i uken 

(En kombinasjon av moderat og høy intensitet kan også oppfylle anbefalingen) 

Aktiviteten kan deles opp i bolker på minst 10 minutters varighet. De helsemessige gevinstene er 

økende i takt med økt aktivitetsnivå. Helsedirektoratets anbefalinger til dem som ønsker å oppnå høyt 

aktivitetsnivå, derav økte helsemessige gevinster, anbefales det fysisk aktivitet i minimum:  

 300 minutter i uken med moderate intensiteten, eller 

 150 minutter høy intensiv i uken, eller  

(En kombinasjon av moderat og høy intensitet kan også oppfylle anbefalingen) 

 Redusere sittestilling 

 Styrkeøvelser på de store muskelgruppene minst to ganger i uken  

2.1.3 Et samfunn tilrettelagt for inaktivitet 

Samtidig som de helsemessige gevinstene av en aktiv livstil er godt dokumentert og velkjent blant de 

fleste, er samfunnet i stadig større grad tilrettelagt for inaktivitet. Vi sitter store deler av dagen og mange 

av de fysisk tunge oppgavene er avhjulpet med maskiner og ferdigvarer. Generelt kan vi si at vi er 

mindre fysisk aktive, og at denne trenden øker med økt alder (Folkehelseinstituttet, 2014a). Det er blitt 

et økende fokus på livsstilssykdommer i senere tid. Vi ser bedrede vaner i forhold til kosthold, fysisk 

aktivitet og redusert tobakksbruk i befolkningen. Men den sterke fokuseringen på livsstil er også blitt 

kritisert.  Blant annet fordi individets valg i stor grad er innenfor det handlingsrommet samfunnet gir 

(Hauge, 2003 i Willhelmsen & Holthe, 2011). Naturlig nok påvirkes våre aktivitetsvalg og aktivitetsvaner 

av våre omgivelser og dets utforming. Derfor mener enkelte at det bør bli enklere for individet å ta gode 
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valg på bakgrunn av samfunnets utforming og tilrettelegging. Slik at det blir enkelt og naturlig å ta gode 

aktivitetsvalg for seg selv og sin familie.   

2.1.4 Kan fysisk aktivitet redusere sykefravær og antall uføretrygdede? 

En forskningsartikkel gjennomført av Fimland m.fl. (2013) hadde som formål å samordne den etablerte 

forskningen som finnes rundt sammenhengen mellom fysisk aktivitet/trening og sykefravær, opp mot 

uføretrygding. Den hadde blant annet inkludert 17 studier som hadde et forventet utfall (prospektive 

studier). Disse antyder at en fysisk aktiv fritid, samt utholdenhetstrening, gav redusert risiko for både 

sykefravær og uføretrygd. Effekten ble størst ved høy intensitet på aktiviteten, enn ved moderat og lav 

intensitet. Studien konkluderte med at høyintensiv aktivitet gav større fysisk kapasitet og at dette 

medførte generelt lavere «relativ arbeidsbelastning» i arbeidssituasjoner. Studien anbefaler at 

forebyggende tiltak bør inneholde jevnlig deltagelse i fysisk anstrengende aktivitet og foreslår videre en 

modell for hvordan fysisk aktivitet kan redusere sykefravær og uføretrygding (Fimland, m.fl., 2013).  

2.1.5 Aktivitetstilbud som lokal møteplass 

I rapporten «Samfunnsutvikling for god folkehelse» utarbeidet av Helsedirektoratet (2014) fremholdes 

nærmiljøet som en viktig faktor for å lykkes med folkehelsearbeidet. De skriver bl.a. at «hvor vi lever har 

betydning for mulighetene folk har til god helse». Slik sett kan nærmiljøet være en helsefremmende 

faktor eller en risikofaktor for den enkeltes helse. Nærmiljøer som fremmer helse kjennetegnes ved at 

det tilrettelegges for deltagelse, aktivitet og trygget og har sosiale møteplasser. Det oppfordres fra den 

ferske rapporten om status og råd for videreutvikling av folkehelsearbeidet at: «prosjektbasert innsats 

bør videreføres i en mer varig tverrsektoriell innsats for å støtte lokalt arbeid» (Helsedirektoratet, 2014 

(IS-2203)). 
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2.2 Folkehelse og folkehelsearbeid 

I Folkehelseloven (2011) blir folkehelse definert som «befolkningens helsetilstand og hvordan helsen 

fordeler seg i en befolkning». Folkehelsearbeid blir definert som «samfunnets innsats for å påvirke 

faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og 

somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere 

fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen» (Folkehelseloven, 2011). I forarbeidene 

til loven står det at innbyggernes ressurser er avgjørende for det lokale folkehelsearbeidet og at 

«medvirkning fra mange aktører er et sentralt prinsipp», og at det skal legges til rette for «systematisk, 

langsiktig og kunnskapsbasert innsats tilrettelagt lokale utfordringer» (Stortingsproposisjon 90 L., 2010-

2011). Folkehelsearbeid er sammensatt av tre ord, «folk», «helse» og «arbeid». «Folk» og «arbeid» er 

imidlertid begreper det er enkelt å forstå. Hvem «folk» er, avhenger av hvilket nivå folkehelsearbeidet 

blir drevet på. «Arbeid» handler i denne sammenheng om hvilken innsats som drives for å løfte helsen i 

befolkningen.  

2.2.1 Helse 

Den tradisjonelle forståelsen av helse har vært «fravær av sykdom og skade», i moderne tid har 

helsebegrepet utvidet seg. Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer helse som «fullstendig fysisk, 

mental og sosialt velbefinnende». Som overordnet begrep er helse i ferd med å bli erstattet av begrepet 

livskvalitet (Mæland, 2010).  

Ulike forståelser av helse 

Det kan gjøres et grovt teoretisk skille mellom tre ulike oppfatninger av helse;  

 Helse som fravær av sykdom 

 Helse som ressurs   

 Helse som velbefinnende  

«Helse som fravær av sykdom» er nært knyttet til den medisinske forståelsen av begrepet, der helsen 

blir ødelagt av sykdom, og det å ha god helse kjennetegnes med fravær av sykdom og symptomer (i det 

sykdomsforebyggende arbeidet inkluderes også arbeid med fravær av risikofaktorer for sykdom). Helse 

forstått «som ressurs» og «som velbefinnende» er tett knyttet til den helsefremmende tankegangen. 

«Som ressurs» forstås helse som en styrke, robusthet og som en motstandskraft mot sykdom. «Som 

velbefinnende» handler helse om å fungere, oppleve velvære, være aktiv og verdien i å ha gode 

relasjoner og støttende nettverk. Helse kan derfor oppleves til tross for sykdom (Mæland, 2010).  Det 

har blitt rettet kritikk av det helsefremmende arbeidet i den senere tid. Kritikken går ut på at 
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folkehelsearbeidet bygger på et vagt teoretisk grunnlag, der målsettingen nær sagt er uoppnåelig og 

stekker seg mot en idealverden de færreste kan nå.  

Helse som fungering 

I boken «Hva er helse» (Mæland, 2009), sammenfattes ulike perspektiver og oppfattelser av helse. Det 

oppsummeres med at «helsens åpenbare betydning handler om funksjonsevne» og at «Helse er et 

uttrykk for en kapasitet til å leve livet og evnen til å realisere det potensialet som ligger i mennesket» 

(Mæland, 2009:145).  

Helse påvirkes av mange ulike faktorer 

Uavhengig av hvilken forståelse av helse man har, antas det at helsen blir påvirket av fire 

faktorgrupperinger (Mæland, 2010). Disse er: 

1. Genetiske og biologiske faktorer hos individet 

2. Faktorer knyttet til individets atferd og psykologiske væremåte 

3. Faktorer knyttet til miljø og omgivelser 

4. Forebyggende tiltak, behandling, omsorg og pleie  

Ved helsefremmende arbeid, kreves det forståelse av at påvirkningsfaktorene er sammensatte og ikke 

kan begrunnes med enkle årsaksforklaringer. Hvilken forståelse av helse man har, er av betydning for 

hvilket fokus folkehelsearbeidet får, og ikke minst hva man ser på som folkehelsearbeid (Mæland, 

2010).  

Livskvalitet 

Livskvalitet har også mange ulike betydninger, og handler om hvordan folk vurderer og oppfatter sitt 

eget liv. Hvilke faktorer som veier tyngst når den enkelte skal vurdere sin egen livskvalitet er til en viss 

grad individuelt, men generelt handler livskvalitet blant annet om å oppleve glede, mening, mestring, om 

å bruke personlige ressurser, føle interesse og engasjement (Folkehelseinstituttet, 2014a). Generelt kan 

man si at livskvalitet er et mer omfattende begrep enn helse, men at ulike helsegevinster er av relevant 

betydning når folk skal vurdere kvaliteten på eget liv. I Folkehelserapporten (2014) fremholdes det at 

opplevd livskvalitet kan ha stor styrke, og gi motstandskraft i møte med belastninger. Det skrives videre 

at dette er viktig for den enkelte, og kan blant annet bidra til gode familierelasjoner, oppvekstsvilkår og 

fungering i arbeidslivet (Folkehelseinstituttet, 2014a).  
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2.2.2 Sosial ulikhet i helse   

Det er et velkjent fenomen at helsen fordeler seg ulikt i befolkningen. Vi ser at god helse øker gradvis i 

forhold til utdanningsnivå, inntektsnivå og yrkesnivå – også kalt sosioøkonomisk status (Mæland, 2010; 

Sund & Eikemo, 2011; Slettland & Donovan, 2012). Årsakene til sosial ulikhet i helse er mange og 

sammensatte, og har nasjonalt vekket bekymring (Sund & Eikemo, 2011). Ett middel å møte denne 

utfordringen med er blant annet å øke kunnskapen på området i offentlig forvaltning (Torgersen, Giæver 

& Stigen, 2005). I 2007 la Regjeringen Stoltenberg 2 frem en nasjonal strategi mot å utjevne sosiale 

helseforskjeller (St.meld.nr.20, 2006-2007). I 2011 kom Folkehelseloven, som forankret intensjonen i 

det norsk lovverk. Norge er et av de landene som kom senest i gang med forskning på sosial ulikhet i 

helse, men er nå blant de fremste på området (Sund & Eikemo, 2011). I 2014 kom en norsk 

kunnskapsoversikt som tok for seg sosial ulikhet i helse, utarbeidet av Høyskolen i Oslo og Akershus, 

på bestilling fra helsedirektoratet (Dahl, m.fl., 2014). Denne kunnskapsoversikten er en del av 

grunnlaget til helsedirektoratets nye rapport: «Rapport om status og råd for videreutvikling av 

folkehelsearbeidet i Norge» (Helsedirektoratet, 2014 (IS-2203)).  

«Sosial ulikhet i helse» anses først og fremst som problematisk fordi dette fører til økte klasseskiller, og 

oppleves svært urettferdig for mange. Mange mennesker får som følge av lavere sosial status, både 

dårligere levekår (som oppvekstforhold, lavere inntekter, slitsomme jobber), samtidig som de opplever 

mer sykdom og tidlig død. Helsen er blant de viktigste faktorene knyttet til sosial ekskludering i Norge. 

God helse fremmer mulighetene til et aktivt, sosialt deltagende og produktivt liv. Det er også 

samfunnsøkonomisk perspektiver å ta hensyn til. De med lav sosioøkonomisk status faller oftere på 

utsiden av arbeidslivet, hvilket resulterer i redusert verdiskaping og økte offentlige utgifter (Dahl, m.fl., 

2014).  
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2.3     Aktiv På Dagtid 

Aktiv På Dagtid (APD) er et ubeskyttet mosjonskonsept som driftes i mange kommuner av ulike aktører 

rundt om i landet. Konseptet ble først startet opp i Oslo i regi av Oslo idrettskrets i 1995. Siden har 

konseptet spredt seg og finnes i dag i mange ulike former. Noen steder driftes APD av kommunene, 

andre steder idrettskretser, mens det også er steder der idrettsråd sitter med prosjektledelsen. Enkelte 

steder leies det inn kommersielle aktører til å stå for instruksjon og lokaliteter. Andre steder er det 

idrettslag som søker om å være leverandør av instruksjon og lokalitet, hvor mye av arbeidet er 

dugnadsbasert. Mye av grunnen til at APD drives så ulikt, er nok behovet for lokale tilpasninger, samt 

mangel på standardisering og det faktum at ingen eier konseptet.  

2.3.1 Aktiv på Dagtid i Aust-Agder 

Prosjektet har i løpet av sitt første år vært ledet av prosjektleder Karete Johansen. Hun er ansatt i en 

100 % stilling, hvorav APD utgjør ca. 50 % av stillingsbrøken. Hun har hatt med seg Kenneth Ånonsen, 

som har vært engasjert i praksis hos idrettskretsen, i en stillingsbrøk tilsvarende ca. 30 %. Prosjektet er 

ledet og drevet daglig av Aust-Agder idrettskrets. Idrettskretsen er Norges Idrettsforbund sin 

fylkesavdeling i Aust-Agder. Prosjektet er støttet av Aust-Agder Fylkeskommune, Helsedirektoratet/NIF, 

samt pilotkommunene Arendal og Grimstad. NAV Arendal og Grimstad har brukt APD som et 

arbeidsrettet tiltak.  

2.3.1.1 Oppstart 

Etter ca 6 måneders forberedelse, startet aktiviteten med 20 ukentlige aktivitetstilbud. Den praktiske 

oppstarten til prosjektet var september 2013. Idrettskretsen fikk med seg Arendal og Grimstad, som 

hadde interesse av å prøve ut konseptet, for å se om dette kunne fungere som et folkehelsetiltak i sine 

kommuner. Deltagerne til prosjektet har blitt rekruttert via avisannonser, kommunenes frisklivssentraler, 

hjemmeside på internett og egen facebookside. I tillegg er det sendt ut en rekke brosjyrer til legesentre, 

fysioterapeuter, helsestasjoner m.m.  

2.3.1.2 Hvorfor Aktiv På Dagtid?  

Aust-Agder har ulike utfordringer som er knyttet til levekår og sosiale ulikheter i helse, og det er også en 

høyere andel i Aust-Agder som av ulike årsaker er utenfor arbeidslivet (Lieng m.fl. 2014). Denne 

rapporten, som for øvrig er en levekårsundersøkelse spesifikt for Arendal kommune, viser blant annet at 

Arendal har flere innbyggere med lavere utdanning samt færre med høyere utdanning, sett i forhold til 

landsgjennomsnittet. Kommunen har også en høyere andel personer med psykiske symptomer og 

lidelser enn resten av landet. Andelen personer som går på overgangsstønad, arbeidsavklaring og 

uføretrygd, er også større enn resten av landet. Det er flere unge uføre og mottagere av sosialhjelp i 

vårt fylke. Forventet levealder er også lavere enn landsgjennomsnittet (Lieng m.fl. 2014). Grimstad 
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kommune har ikke foretatt en tilsvarende omfattende levekårsundersøkelse. Men ser man på 

kommunens folkehelseprofil, ser man at også Grimstad kommune har utfordringer knyttet til psykiske 

lidelser. Den viser at kommunen har flere sykehusinnleggelser enn landsgjennomsnittet (grunnet 

psykiske lidelser). Den viser også at kommunen har store utfordringer når det gjelder antall 

uføretrygdede under 45 år. Grimstad har større inntektsulikheter i befolkningen, enn i landet for øvrig 

(Mikkelsen, 2013). Men ser man på forventet levealder, arbeidsledighet, trivsel i skolen og frafall i 

videregående skole, finner man Grimstad kommune på landsgjennomsnittet.  

 

Det antydes i den ferske kunnskapsoversikten om «Sosiale ulikheter i helse», at befolkningsrettede og 

universelle tiltak synes å ha størst effekt på utjevning av sosiale helseforskjeller (Dahl, m.fl., 2014). Det 

er velkjent at psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser er blant de viktigste årsakene til sykefravær 

og uføretrygd. Fysisk aktivitet har vist seg å gi helsegevinster både på det fysiske og psykiske plan 

(Bahr, 2009). Andelen av den voksne befolkningen som oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger, for 

fysisk aktivitet på nasjonalt nivå, er lav (Folkehelseinstituttet, 2014a). Norges Idrettsforbund har som 

øverste målsetting i alt sitt arbeid å skape «Idrettsglede for alle». Aust-Agder idrettskretsen ønsker å 

være en lagspiller i det viktige folkehelsearbeidet som ligger foran oss. APD er idrettens lokale bidrag til 

å øke den generelle aktiviteten i den delen av den voksene befolkningen som er uten arbeid.  

2.3.1.3 Målgruppe 

Aktiv På Dagtid henvender seg til personer mellom 18 og 67 år, som står helt eller delvis utenfor 

arbeidslivet. Deltagerne mottar ytelser av NAV til livsopphold. Personer som jobber deltid eller etter eget 

ønske ikke er i arbeid, inngår ikke i målgruppen.  

2.3.1.4 Mål  

Gjennom prosjektet APD ønsker vi å være en positiv aktør som fremmer helse gjennom fysisk aktivitet 

og deltagelse. Det er ulike årsaker til at personer faller utenfor arbeidslivet. Dette gjør at deltagerne har 

ulike mål og egenskaper. Uavhengig av hvilken årsak som er gjeldende for deltagelse i APD, er 

opplevelse av bedret helse og tilfredshet i hverdagen et mål i seg selv. For personer som plutselig, eller 

over en periode ikke har vært arbeid, er det av stor verdi å ha noe å gå til, samt føle et sosialt 

fellesskap. På sikt er målet at disse kapasitets- og trivselsfaktorene vil føre til at flere kommer tilbake til 

arbeidslivet, samt at flere opplever økt livskvalitet.  

2.3.1.5 Organisering 

APD i Aust-Agder er å betrakte som et mobilt treningstilbud. Vi arrangerer våre timer på ulike steder, for 

å nå de enkelte deltagerne der de bor. Instruktører leies inn hovedsakelig gjennom enkeltmannsforetak. 

For å fremme aktivitet, ligger mye av fokuset i å tilrettelegge for et allsidig aktivitetstilbud, der trivsel og 
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lavterskel er i fokus. For å stimulere til regelmessig fysisk aktivitet, er det viktig at deltagerne har en 

indre motivasjon for aktiviteten. Vi vil derfor at deltagerne skal oppleve at de er velkommen og at de skal 

ha det gøy på trening, uavhengig av fysisk form.  

Ukentlig tilbys ca. 20 timer fysisk aktivitet av ulik karakter. Timeplanen har inneholdt: Ballspill, 

Vannaktivitet, Styrke, Zumba, Basistrening, Egentrening, Sykkel, Yoga/Avspenning, Aerobic, Mood 

Boster (senere byttet navn til Aktivitet til Musikk) Puls ute og Vannaktivitet.  

Den samlede folkehelsesatsingen knyttet til fysisk aktivitet fra idrettskretsen og kommunene, 

tydeliggjøres via felles timeplaner med kommunenes frisklivssentraler. Frisklivssentraler er kommuners 

forebyggende helse- og omsorgstjeneste, og tilbyr blant annet individuell og gruppebasert veiledning, 

samt kurs og grupper for fysisk aktivitet. Målgruppen er personer som har behov for støtte gjennom en 

livsstilsendring. Det kan være via, forebygging av sykdom, eller veiledning for å mestre en hverdagen 

med sykdom (Helsenorge, 2014). Hensikten med delt timeplan, er å gjøre gjør det enklere for 

deltagerne å se helheten i tilbudet, og tydeliggjøre samarbeidet med kommunene. Dette skal også 

senke terskelen for deltagere i Frisklivssentralen, til å prøve ut tilbudet i APD og vice versa. 

Frisklivssentralene har kun kapasitet i en begrenset periode per deltager. APD blir derfor å anse som en 

brobygger mellom det offentlige helsetilbud og det ordinære treningstilbudet, som finnes der ute for 

allmenheten. Idretten håper at mange ser muligheter videre hos oss, og at mange blir selvstendige nok 

til å trene andre passende steder. Vi tror at sannsynligheten er større for å fange opp de som trenger 

aktivitet mest, samt etablere en varig rutine med livslang aktivitet, via denne samarbeidsmodellen.  

2.3.1.6 NOVA-rapport 13/2011, Oslo 

Aktiv på Dagtid i Oslo har utført en lignende undersøkelse som denne, Nova-rapport 13/2011 (Strandbu 

& Seippel, 2011), heretter omtalt som «NOVA rapporten». Rapporten heter «En undersøkelse av 

deltagernes erfaringer», og kan anses som en deltagerundersøkelse. Vi har brukt rapporten aktivt, for å 

bygge videre på etablert kunnskap om APD som folkehelsetiltak. NOVA rapporten viste gode 

deltagerresultater, og vi ønsket å finne ut om dette også gjaldt vårt tilbud.  
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2.3.2     Problemstilling 

Ettersom prosjektet er en prøveordning, er hensikten med rapporten å evaluere hvorvidt vi har truffet 

målgruppen med tilbudet. Vi ønsket å se hvordan målgruppen har opplevd å være deltager i APD og 

videre om vi har klart å nå vår målsetning om økt aktivitetsnivå. Undersøkelsen tar sikte på å finne ut litt 

mer om deltagernes forhold til fysisk aktivitet som barn, ungdom, tidlig voksen (18-25 år) og voksen. Det 

ønskes informasjon om hvem som er de mest effektive informasjonskanalene, da resultatene her vil 

være førende i vår videre rekrutteringsstrategi. Undersøkelsen tar sikte på å kartlegge deltagernes 

opplevelse av å trene hos APD. Hva er deres motivasjon og drivkraft, og hva er deres utbytte av 

treningen? Det ønskes også å kartlegge hvorfor noen slutter. Det reiser seg da tre 

hovedproblemstillinger; 

2) Hvem er deltagerne i Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? 

3) Hvordan opplever deltagerne å trene i Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? 

4) Hvilken betydning har Aktiv På dagtid for deltagerne? 
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3.0     METODE 

3.1       Metodevalg 

For å få svar på vår problemstilling mente vi at en kvalitativ spørreundersøkelse best ville egne seg. 

Dette er en effektiv form for datainnsamling, som kan utføres med 100% anonymitet. Noen av 

spørsmålene er av personlig karakter, som «Hvilket utsagn synes du best beskriver din psykiske helse 

nå»?, med svaralternativer som «jeg er i veldig dårlig psykisk form». For å få et mest mulig ærlig svar, 

og for at respondenten selv skulle føle seg minst mulig blottlagt, valgte vi å bruke elektronisk 

spørreskjema via mail. APD brukte aktivt sin styringsgruppe i forkant av deltagerundersøkelsen. 

Styringsgruppen består av deltagerkommunenes folkehelsekoordinatorer, frisklivssentraler, NAV 

kontorer, samt Aust-Agder fylkeskommune. Gruppen var med på å utforme forskningsdesign, samt 

kvalitetssikre spørsmålene.  

3.1.1 Utvalg og representativitet 

Alle deltagerne som var, og hadde vært innmeldt i APD, ble invitert til å delta. Da undersøkelsen ble 

sendt ut, var det til sammen 209 innmeldte deltagere, samt 24 utmeldte deltagere. Til sammen utgjorde 

utvalget 233 deltagere. Vi fikk 113 svar, hvorav 107 svarte elektronisk og 6 svarte manuelt (pr. post). 

Det gav en svarprosent på 48,5 %, hvilket er høyt til elektronisk basert undersøkelse å være. Vi ble 

kontaktet av noen deltagere, som opplyste at de ikke besvarte undersøkelsen, da de følte seg for ferske 

til å delta. Hvorvidt vårt utvalg er representativt eller ikke, er vanskelig å si. Men med over 100 svar er 

det grunn til å tro at vi har fått frem noe av bredden i utvalget.  

3.1.2 Datainnsamling 

Spørreskjema ble lagt inn i en elektronisk portal kalt QuestBack. Undersøkelsen ble sendt på mail til alle 

eksisterende og tidligere deltagere, 5.september 2014. I mailen ble det sendt med en link som ledet 

dem til selve undersøkelsen. Her klikket deltagerne seg igjennom og avga sine svar. Det ble sendt opptil 

3 automatiske påminnelser til dem som ikke svarte. De vi ikke hadde mailadresse til, fikk undersøkelsen 

i posten (30 personer), med ferdig frankert svarkonvolutt. Disse deltagerne krysset av på papirvarianten 

(vedlegg 1). Her fulgte det med en veileder (vedlegg 2). Deltagerne ble opplyst om at dersom de svarte 

nei på spørsmål 17, hoppet de frem til spørsmål 25. Og dersom de svarte nei på spørsmål 27, skulle de 

hoppe frem til spørsmål 29. I den elektroniske undersøkelsen skjedde dette automatisk. På denne 

måten svarte deltagerne kun på relevante spørsmål. Deltagerne ble opplyst om at deres svar ikke 

kunne spores og at deltagelsen var 100 % anonym. Spørsmålene 1, 21, 22, 23 og 24 er hentet fra 

NOVA rapporten (ApD Oslo). Resten av spørsmålene er omformulerte eller nye. 
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3.2       Reliabilitet og validitet  

Litt over halvparten av spørsmålene i denne undersøkelsen er hentet fra NOVA-rapporten. I deres 

metodevurdering ble tidligere reliabilitetskontrollerte spørreskjemaer vurdert til for omfattende. De valgte 

derfor å lage egne spørsmål. Deres studie argumenterer med at spørsmålene er enkle og lette å forstå, 

og at mange feilkilder derfor er eliminert, og at relabiliteten likevel er akseptabel. Vi vurderte å gjøre en 

repeterbarhetssjekk av deres spørsmål, men landet på at vi ikke kunne ta oss tid til dette, da ressursene 

var knappe. Dersom noen skal repetere vår undersøkelse ved en senere anledning, burde det med 

fordel blitt gjort en slik reliabilitetssjekk. Dette kunne også styrket de to foregående APD rapportene.  

Et annet element ved reliabilitet i denne sammenheng, er at vi ar benyttet elektronisk spørreskjema. Det 

kan være fort gjort å svare feil på spørsmålene, da det kan være fort gjort å taste feil. Dette vil evt. være 

med på å svekke reliabiliteten. Undersøkelsen var imidlertid utformet på en slik måte at du kunne bla 

frem og tilbake, og kontrollere hva du hadde svart, før du sendte inn din besvarelse. Det er nærliggende 

å tro at noen fanget opp eventuelle feil her. 

Når vi skal vurdere rapportens validitet, skal vi i stor grad vurdere dets gyldighet. Vi mener spørsmålene 

i undersøkelsen i stor grad kan brukes til å besvare vår problemstilling. Vi mener at spørsmålene danner 

et bilde av det vi ønsket å undersøke. Vi anser derfor spørsmålene til å være valide. Det er grunn til å 

tenke seg at rapportens resultater har høy grad av overførbarhet til andre lignende prosjekter, som er 

organisert etter samme modell. Dette blant annet fordi vi ser en sammenfallende tendens på de 

spørsmålene som både Aust-Agder og Oslos har felles (spørsmål 1, 21, 22, 23 og 24, se vedlegg).  

3.2.1 Metodekritikk 

Ettersom forskning viser at frafall fra undersøkelser er ganske systematisk, er det grunn til å tro at vårt 

utvalg ikke er 100 % representativt. Jacobsen (2005) fant i sin studie at de som faller fra er ofte de som 

ikke er direkte interessert i problemstillingen og de som ikke har direkte kunnskap om den. For 

postutsendte skjemaer, ser det ut til at frafallsgrunnen er at mange ikke tar seg tid til å fylle ut, samt 

sende dette tilbake. Når det gjelder spørreundersøkelser generelt er det vanlig at frafallet skyldes 

leseproblemer eller at personer skifter adresser. Ved elektroniske spørreundersøkelser er det i tillegg 

typisk at frafallet skyldes at deltagerne ikke er komfortabel med å bruke internett. Hovedproblemet med 

å sende ut spørreskjemaer elektronisk eller per post er lav svarprosent, enkelte ganger så lav som 

under 10 % (Jacobsen, 2005). Det er grunn til å tro at dersom vi hadde valgt å troppe opp på treningene 

og personlig stått og delt ut undersøkelsene, ville vi fått ennå høyere svarprosent. Dette gjorde bl.a. 

ApD i Oslo da de utarbeidet sin NOVA-rapport. Deres svarprosent var hele 95 %, hvilket er svært bra 

(Strandbu & Seippel, 2011).  
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Når det kommer til innholdet i deltagerundersøkelsen ser vi at vi muligens kunne utarbeidet 

spørreskjemaet litt annerledes. Vi ønsket bl.a. å finne ut litt mere om dem som hadde sluttet i APD, om 

de var kommet tilbake i jobb eller var begynt på skole. Dersom deltageren svarte «nei» på spørsmål 17 

(Er du deltager hos APD fremdeles?), ble vedkommende ledet frem til spørsmål 25 (Hvorfor er du ikke 

deltager lengre i APD?). Oppgav vedkommende at «jeg er kommet tilbake i jobb» eller «jeg er begynt 

på skole», ble deltageren ledet videre til spørsmål 26. De andre, ble ledet videre til spørsmål 27. Vi ser 

imidlertid i etterkant at alle som ikke lenger var medlemmer i APD godt kunne besvart spørsmål 26. Det 

samme ser vi på spørsmål 19. Her blir deltageren spurt om «Ville du anbefalt andre å trene i APD?». 

Dette spørsmålet fikk kun personer som tidligere hadde svart «ja» på spørsmål 17 (Er du deltager hos 

APD fremdeles?). Grunnen til at vi valgte å dele spørsmålene litt etter svarene vi fikk, hadde opprinnelig 

sitt utspring i at spørreundersøkelsen i utgangspunktet var i lengste laget. Vi var redd folk ville oppfatte 

undersøkelsen for omfattende og i verste fall bryte underveis, eller videreformidle til andre at 

undersøkelsen var tidkrevende. Hvorvidt kommende studier ønsker å kjøre alle deltagerne gjennom alle 

relevante spørsmål eller ei, bør tas opp til diskusjon. Mulig spørreskjema kan effektiviseres eller 

organiseres på en annen måte, slik at man klarer å hente ut ennå mer interessant informasjon, på ennå 

kortere tid.   

3.2.2 Analyseprosedyre 

Rapporten er bygd opp i grove trekk som en multiple choice undersøkelse. Det vil si at respondenten 

velger mellom gitte svaralternativer og krysser av for det som best beskriver deltagers 

mening/oppfattelse. Resultatene er analysert og fremstilt via Microsoft Excel, hovedsakelig via 

frekvenstabeller og trendlinjer. Svarene fra spørsmål 21, 22, 23 og 24, er fremstilt sammen med 

resultatene fra ApD i Oslo sin NOVA-rapport, slik at man enkelt kan se på likheter/ulikheter mellom 

tilbudene.   

Spørsmål 29 var et åpent frivillig kommentarfelt. 48 personer valgte å benytte seg av denne muligheten. 

Kommentarene ble systematisert og kategorisert etter de tre problemstillingene. Du finner 

kommentarene i slutten av hvert delkapittel. 
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4.0 RESULTATER  

I dette kapittelet vil resultatene fra undersøkelsen presenteres i tre delkapitler. Kapitlene er strukturert 

etter rapportens tre problemstillinger;  

 Hvem er deltagerne i Aktiv På Dagtid? 

 Hvordan oppleves treningene i Aktiv På Dagtid? 

 Hvilken betydning har Aktiv På Dagtid for deltagerne? 

Den første delen inneholder resultater om kjønn, alder, utdanningsnivå, status i arbeidslivet, deltagernes 

forhold til fysisk aktivitet og hvor de har fått høre om tilbudet. Den andre delen inneholder blant annet 

resultater om motivasjonen for deltagelse, og om hvorvidt de ønsker å anbefale tilbudet til andre, samt 

spørsmål rundt deltagernes opplevelse av å trene i APD. Den siste delen handler om hvilken betydning 

tilbudet har for deltagerne, hvilke målsettinger deltagerne har for hverdags-/arbeidslivet, samt hvilke 

relasjoner deltagerne har til hverandre. Avslutningsvis presenteres resultater fra tidligere deltagere. De 

ble blant annet spurt om hvorfor de sluttet, hvordan det var å trene i APD, samt om det var noen faktorer 

som kunne bidratt til at vedkommende kunne fortsatt. 

Siden resultatkapitlet er organisert etter denne tredelingen, kommer ikke resultatene fra de enkelte 

spørsmålene (se vedlegg 1) fra undersøkelsen kronologisk. Alle grafer eller tabeller er imidlertid markert 

med spørsmålsnummer, slik at man enkelt kan spore opp enkeltstående resultater. Ingen resultater er 

utelatt fra undersøkelsen. 
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4.1 Hvem er deltagerne i Aktiv På Dagtid? 

Undersøkelsen ble sendt ut til alle deltagerne, som fra oppstarten i september 2013, og frem til 

september 2014, var registrerte i våre registre.  

Spørsmål 17: Er du deltager fremdeles hos APD? 

 

 

Figur 1: 78 % svarte de var fortsatt deltagere, mens 22 % svarte at de ikke var det (n=113). 

 

 

Spørsmål 18: Hvor lenge har du trent hos APD? 

  

Figur 2: 31 % var nye høsten 2014, 10 % hadde vært deltager 2-3 måneder, 25 % i 4-6 måneder, 17 % i 7-8 måneder, 
mens 17 % hadde vært deltager i mer enn 9 måneder (n=113).  
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4.1.1 Kjønn og alder  
 

Spørsmål1: Kjønn?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: 81% kvinner og 19% menn (n=113). 

 

 

 

Spørsmål 2: Alder? 

 

Figur 4: 41 % av deltagerne var i alderen 46-55 år (n=113). 
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4.1.2 Utdannelsesnivå og status i arbeidslivet 
 

Spørsmål 3: Formell utdannelse? * 

Figur 5: 73 % av deltagerne har barne- og ungdomsskole, 3 årig videregående eller yrkesfag med fagbrev som 
høyeste oppnådde utdanningsnivå (n=113) (* = høyeste fullførte nivå). 
  

 
 

Spørsmål 4: Hva er din status i forhold til arbeidslivet pr. nå? 

 

 

Figur 6: Flertallet av deltagerne er uføretrygdet (33 %) eller under arbeidsavklaring (41 %) (n=113).  
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4.1.3 Deltagernes forhold til fysisk aktivitet  
 

Spørsmål 8, 9, 10,11 og 12: Ditt forhold til fysisk aktivitet som barn, ungdom, tidlig voksen, før APD og 
i dag? 

 

 
 
Figur 7: Deltagernes forhold til fysisk aktivitet fra barneår og frem til i dag. Resultatene viser at APD har høynet 
snittets aktivitetsnivå betraktelig etter en «dvale» i tidlig voksen alder og frem til oppstarten i  APD (n=113). 

 

Spørsmål 10, 11 og 12: Ditt forhold til fysisk aktivitet som ung voksen, før APD og i dag? 

 

Tabell 1. Deltagernes forhold til fysisk aktivitet fra ung voksen (18-25 år) til i dag. Resultatene viser at andelen 
«Inaktiv» og «fysisk aktiv i perioder» er nokså lik i perioden ung voksen og før APD. Hele 63 % var inaktive eller 
periodevis inaktive, før de startet i APD. Etter oppstart ser vi at aktivitetsnivået øker kraftig og innaktivitetsnivået 
senkes betydelig (n=113).  

 Tidlig voksen 
(18-25 år) 

Før APD I dag 

Inaktiv 22 % 22 % 9 %  

Fysisk aktiv i perioder 37 % 41 % 15 %  

Fysisk aktiv 1-2 dager i uken 18 % 24 % 35 % 

Fysisk aktiv mer enn 3 dager i uken 23 % 13 % 41 % 
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Som barn og ungdom 

Figur 7 viser at mange anså seg selv som aktive i barne- og ungdomsårene (78 %). 22 % av deltagerne 

regnet seg selv som et rolig barn, og trivdes best med andre aktiviteter enn de fysiske. Aktivitetsnivået i 

ungdomsårene økte litt og viser at 81 % av deltagerne husker seg selv som regelmessig aktive, hvor 48 

% av disse var aktive i ulike former for uorganisert aktivitet (spill/lek på løkka). 33 % var aktive i 

organisert idrett, mens 19 % var ikke fysisk aktiv og trivdes best med andre aktiviteter enn de fysiske. 

Som tidlig voksen (18-25 år) 

Som vist i figur 7 og tabell 1, reduseres aktivitetsnivået drastisk i aldersgruppen 18-25 år (tidlig voksen). 

Hvis vi legger sammen prosentvis andel som er aktive 1-2 dager i uken og de som er aktive mer enn tre 

dager i uken i aldersgruppen «tidlig voksen», kan vi se en halvering av aktivitetsnivået fra 

ungsdomstiden. Tabell 1 viser at mange har vært periodevis fysisk aktive både i tidlig voksen fase (37 

%) og i perioden før APD (41 %).  

Før og etter oppstart i APD 

Før deltagerne startet i APD, svarer 18 % av deltagerne at de var aktive 1-2 dager i uken. Kun 13 % av 

deltagerne oppgav at de var aktive mer enn tre dager i uken. Tatt i betraktning at flesteparten av 

deltagerne er i alderen 46-55 år, kan det se ut til at mange har over 20 inaktive år bak seg (tidlig voksen 

18-25 år frem til 46-55 år). Etter at deltagerne startet i APD, oppgis det et betraktelig høyere 

aktivitetsnivå. 35 % oppgir at de trener 1-2 dager i uken, mens 41 % oppgir at de trener mer enn tre 

dager i uken.  

 

 

Spørsmål 11 og 12: Ditt forhold til fysisk aktivitet før APD og i dag? 

 
 
Figur 8: Aktivitetsutvikling før og etter oppstart i APD (n=113). 

 



 25 

Figur 8 gir et mer detaljert bilde på aktvitetsnivået til deltakerene før og etter oppstarten i APD. Vi ser at 

anntall innaktive synker markant, det samme gjør nivået på de periodevise aktive. Vi ser også en økning 

hos dem som trener 1-2 dager i uken. Hele 41% av deltagerne oppgir at de i dag er fysisk aktive mer 

enn 3 dager i uken.  

 

4.1.4 Deltagernes selvopplevde helse 

Spørsmålene tar utgangspunkt i deltagernes subjektive opplevelse av egen fysisk og psykisk helse.  

 

Fysisk form og psykisk helse 

Spørsmål 13: Hvilket utsagn synes du best beskriver din fysiske form nå? 

 

Figur 9: 51 % oppgir at de er i «god fysisk form», mens 35 % oppgir at de er i «ganske dårlig fysisk form» (n=113). 
 

 
 

Spørsmål 14: Hvilket utsagn synes du best beskriver din psykiske helse nå? 

 

 
Figur 10: 57 % oppgir at de er i «god psykisk form», mens 31 % oppgir at de er i «ganske dårlig psykisk form» 
(n=113). 
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Kroniske smerter 

Spørsmål 15: Sliter du med kroniske smerter?  

 

Figur 11: Kun 23 % av deltagerne svarte nei på at de hadde kroniske smerter, de resterende (77 %) oppgav smerter 
fra «litt» til «svært mye» (=113). 
 
  

 

4.1.5 Informasjonskanaler 

Prosjektet har benyttet seg av avisannonser, kommunenes Frisklivssentraler, egen hjemmeside og 

egen facebookside. I tillegg er det sendt ut brosjyrer til legesentre, fysioterapeuter og helsestasjoner. Vi 

lurte imidlertid på hvem av informasjonskanalene var mest virkningsfulle og var det evt. flere kanaler 

som rekrutterte nye deltagere? 

 

Spørsmål 7: Hvor fikk du høre om APD? 

 
Figur 12: Deltagerne har fått høre om APD fra en rekke ulike steder. Flest har hørt om APD fra venner/bekjente, NAV, 
venner som selv trener hos aktiv på dagtid og legen (n=113). 
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Resultatene viser at hos APD i Aust-Agder, er både de formelle og de uformelle informasjonskanalene 

er omtrent like viktige. Resultatene fra NOVA-rapporten viste at i Oslo hadde 28 % hørt om tilbudet via 

venner, 23 % via behandlere, 22 % via Nav, samt 17 % via brosjyrer fra legesentre. Det ble konkludert 

med at deres viktigste informasjonskanaler var de formelle (Strandbu & Seippel, 2011).  

4.1.6 Resultater fra kommentarfelt knyttet til «Hvem er deltagerne i APD?» 

Det kommer ingen direkte kommentarer knyttet til hvem deltagerne er, bortsett fra kommentarer som 

indirekte kan knyttes til deres selvopplevde helse. For eksempel er det noen som anser sin fysiske form 

som for dårlig til å delta og savner lavere tempo. Det er mange som er veldig fornøyd med yoga og 

zumba, og flere som etterspør vannaktivitet fordi det er rolige bevegelser. Mange er veldig fornøyd med 

nivået og intensiteten, som en skriver «… føler ikke "tvang" til å overkjøre seg selv og kroppen …».  

 

Det er ulike opplevelser og meninger knyttet til treningstilbudet, men bildet er i all hovedsak positivt. 

Mange mener at det er svært viktig for dem «bevege seg uten å føle seg dømt», eller «slippe å måtte 

forklare hvorfor en ikke er i jobb».  

 

«Det er godt og trene sammen med andre mennesker som også har en skade, så slipper man 

hele tiden og forklare seg, og føle at de andre ser stygt på deg fordi du holder de tilbake. Her er det mer 

forståelse og empati enn noe annet sted». 

 

Det er også noen som sier at de følte seg «lite inkludert» og det ble av flere deltagere foreslått en 

«treningsvenn» eller en «vert» som kom dem i møte før trening. Det er flere som skriver at det er godt å 

trene på et tilbud der man kan møte andre som kanskje er i samme situasjon. Mange ser på APD som 

et sted der de kan bedre din fysiske form, men overraskende mange anser også APD som et sted der 

de kan dekke sine sosiale behov. Eksempelvis skriver en deltager  

 

«Er så glad dere har aktiv på dagtid. Det gjør mine dager bedre, jeg gleder meg hver gang. Jeg 

blir i bedre form og treffer mange hyggelige folk og for det sosiale:)».  

 

«Kan ikke få rost dette prosjektet nok! …. Dette er en plass en føler seg vel, og ikke føler en blir 

sett ned på for det om en ikke kan løpe lengst og løfte tyngst! Gleder meg til hver eneste trening»  
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4.2 Deltagernes opplevelse av å trene på Aktiv På Dagtid (APD) 

 

Spørsmål 19: Ville du anbefalt andre å trene i APD? 
 

 

Figur 13: 99 % av deltagerne ville anbefalt andre å trene i APD (n=88). 
 
 

 

Spørsmål 20: Er du fornøyd med timeplanen?  
 

 

Figur 14: 94 % var førnøyde med timeplanen, mens 6 % ikke var det (n=88). 
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4.2.1 Motivasjonen for deltagelse 

Motivasjon er styrende for handling, å få innsikt i ulike årsaker for deltagelse kan være nyttig med tanke 

på hvordan vi bør organisere og tilrettelegge treningstilbudet.  

 

Spørsmål 16: Hva er/var din motivasjon for å trene hos APD? 
 

 

Figur 15: 50 % trener i APD med begrunnelse i at «jeg bare må» fordi de trenger det.  38 % har en annen indre 
motivasjon med at de liker å trene (n=113).  

 

Noen av spørsmålene i NOVA rapporten (Strandbu og Seipel, 2011), som ble utarbeidet for ApD i Oslo, 

er ganske like, og kan i noen grad sammenlignes. Her svarer 80 % at de deltar fordi de vil komme i 

bedre form og 86 % sier de ville trene for å bedre helsen sin. Flesteparten i APD i Aust Agder har svart 

at motivasjonen for å delta handler om at «de må» og at de «trenger det». Hvorfor de trenger det eller 

«må» er sannsynligivs av flere grunner, men en kan anta at bedring av den fysiske formen er en viktig 

faktor, ettersom dette er et treningstilbud. I et slikt perspektiv, ser bedring av fysisk form ut til å være en 

viktig motivajonsfaktor både ApD Oslo og APD i Aust-Agder.  Deltagelse som følge av å trenge en 

sosial arena, ser ut til å være en viktig faktor begge steder. I ApD i Oslo, svarer 47% at de «trenger å 

komme ut blant folk», APD i Aust-Agder svarer 35 % at de trenger en «sosial arena». I Oslo oppgav 45 

% at de deltok fordi de «trengte å ha noe å gjøre på formiddagen». 94% av deltagerne oppgir i Aust-

Ager at treningen  gir en god følelse av å ha gjort noe (fig. 18). Aktivisering i seg selv virker derfor å 

være viktig.  

  



 30 

4.2.2 Hvordan oppleves treningene i APD? 

Hvordan treningen oppleves er viktig motivasjonen og dermed også kontinuiteten i treningen.  

Spørsmål 21: Hvordan opplever du treningene i APD? 

 

 

Figur 16: 98 % sier de er mer fornøyde med seg selv etter trening, 98 % sier det er hyggelig på trening. 45 % oppgir 
at de synes treningene er for vanskelige og 15 % gruer seg til å gå på trening(n=88). 
 
 

 
 

4.2.3 Resultater fra personer som har sluttet 

 

Spørsmål 25: Hvorfor er du ikke deltager lengre i APD? 

 

 
Figur 17: 32 % sier at det ikke passet for dem, 24 % oppgir at de er kommet tilbake i jobb, mens 24 % måtte slutte 
fordi kroppen ikke klarte treningen (n=12). 
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4.2.4 Resultater fra kommentarfelt knyttet til «Hvordan oppleves treningene i APD?» 

 
Det generelle bildet fra kommentarfeltet er at deltagerne er veldig fornøyd med tilbudet i Aktiv På 
Dagtid. De fleste kommentarene kunne deles inn i kategoriene «Aktivitetene», «Instruktørene» og 
«Lavterskel». 
 

Aktivitetene  

Mange er veldig fornøyd med treningstilbudet og utvalg av timer. Når det gjelder tidspunkt for timene er 

noen fornøyd og andre ikke. For noen er timene i tidligste laget som følge av kroppslige plager på 

morgenen og det er andre som gjerne skulle startet opp tidligere. Det er et ønske om større kapasitet på 

enkelte timer. Et par savner også mer egentrening. Det er spesielt yoga, zumba og varmtvannsbasseng 

som blir kommentert.  

 

«Jeg har fått en ny hverdag! Zumba er gøy, jeg gir mer enn jeg makter. Bruker mine egne steg 

og kjenner hva dans og musikk gjør med kroppen min! Det er også nesten det eneste sosiale 

jeg har. Målet er å være i aktivitet for å bedre min egen helse så alderdommen blir lettere. Jeg 

er utrolig takknemlig for dette tilbudet».  

 

Instruktørene 

Kommentarer som angår instruktørene er utelukkende positive.  

«Synes trenerne er gode, flinke på å lage alternative øvelser, blide og slike mennesker man ser 

frem til å møte på neste time. Ingen trenger å føle seg dumme eller at de ikke mestrer 

oppgavene. Mye latter».  

 

Lavterskel  

Når det gjelder hvordan deltagerne opplever nivået på treningene, er kommentarene todelte. Noen 

savner ennå lavere terskel på timene. Det er både i forhold til at det ønskes lettere timer, med mindre 

belastning og at det skal være enklere sosialt å delta på timer. Det er flere som foreslår at det skal være 

en støtteperson som enten er der for å møte eller ha bedre veiledning og støtte for nybegynnere. Som 

en skriver: 

«Kunne gjerne hatt en trening der øvelsene var svært enkle og snille for kroppen med lette 

bevegelser. Det hadde gjort det enklere å komme i gang med trening for de som er svake i 

kroppen...».  
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En annen peker på «dørstokkmila»: 

 «… Jeg synets det kunne ha vært en "vert", en som hanket deg inn da du ankom Sam Eyde og 

ønsket deg velkommen. Som hadde hjulpet til med evt. spørsmål. Tror det er en del som uteblir da det 

blir for skummelt å oppsøke dette tilbudet, på en slik plass hvis ikke de kjenner noen andre som de kan 

gå sammen med…».  

 

En tredje peker på behovet for støtteperson: 

«Det er viktig med tilbud om en "treningsvenn", som allerede er i systemet og som kan være 

behjelpelig med å støtte/lose personer som ikke klarer å komme i gang selv, inn i tilbudet.».  

 

Det er også mange som er svært fornøyd med tilbudet sik det er. Mange føler seg sett og ivaretatt på en 

utmerket måte både av instruktører og meddeltagere. 

 

     «Et fantastisk tilbud, som enda flere burde få gleden av. Det er godt å trene sammen med andre     

mennesker som også har en skade…» «Her er det mer forståelse og empati enn noe annet sted».  

 

Mange peker på at det er godt å høre til en plass og bli savnet. 

«Å høre at noen la merke til at du ikke var der og syns det er hyggelig at du kommer tilbake er 

veldig fint». 
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4.3 Hvilken betydning har Aktiv På Dagtid for deltagerne? 

I dette kapittelet vil det blir presentert resultater om hvilken betydning Aktiv På Dagtid har for deltagerne. 

Det er nyttig å få mer informasjon om hvordan de selv vurderer verdien av tilbudet på andre aspekter i 

hverdagen enn kun den fysiske formen.  

 

Spørsmål 22: Hva har deltagelsen i APD betydd for deg?  

 

 
Figur 18: 68% oppgir at de har fått bedre psykisk helse, 48 % sier de sover bedre, 41 % sier de har fått mer tro på å 
komme tilbake i jobb og 75% sier de har fått overskudd til å gjøre andre ting. Svarene er basert på dem som har svar 
at utsagnene passer «svært godt» eller «ganske godt» (n=88). 

 
 
 

 
Figur 19:Trendlinjen illustrerer resultatenes grad av sammenfall. Vi ser at resultatene ved begge tilbudene er svært 
sammenlignbare. APD i Aust-Agder ligger noe høyere enn ApD i Oslo, når deltagerne skal score betydningen 
tilbudet har for dem.  
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4.3.1 Deltagernes mål og motivasjon for arbeid og/eller hverdagsliv 

 

Spørsmål 5: Hva er ditt mål for arbeidslivet/hverdagslivet videre? 

 
 
 

 
Figur 20: 27 % svarer at målet er å komme delvis tilbake til arbeidslivet, 18 % svarer at målet er å komme 100% 
tilbake i jobb. 27 % svarer at de ikke kan tilbake i arbeid og at målet med treningen er øke sin livskvalitet (n=113). 

 

Spørsmål 5: Hva er ditt mål for arbeidslivet/hverdagslivet videre? 

(Kun de som er på arbeidsavklaring eller mottar uføretrygd) 

 Arbeidsavkl. 
N=46 

Uføretr. 
N=37 

Jeg kan ikke tilbake til jobb, mitt mål er økt livskvalitet 15 % 62 % 

Jeg har ikke noe mål akkurat nå 0 % 0 % 

Jeg skal tilbake i jobb i nær fremtid 2 % 0 % 

Jeg håper jeg kommer tilbake til arbeidslivet med tiden i full stilling (100 %)  30 % 0 % 

Jeg håper jeg kommer delvis tilbake til arbeidslivet med tiden, 100 % er ikke et 
mål 

9 % 22 % 

Jeg jobber deltid og håper på å fortsette å klare det videre fremover 2 % 8 % 

Annet 0 % 8 % 

 
Tabell 2: Fordelingen endrer seg noe når vi ser spesifikt på de to største deltagergruppene. Ingen av 
deltagergrupperingene svarte at de ikke hadde noe mål for arbeids-/hverdagslivet. 30 % av dem på arbeidsavklaring 
hadde som mål og komme 100 % tilbake i arbeid. 22 % av dem med uføretrygd hadde som mål å komme delvis 
tilbake i arbeid (n=83).  
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Resultatene viser at målsetningen er delt hos de to største gruppene som deltar i APD. Personer på 

arbeidsavklaring, har i større grad målsetning om økt deltagelse i arbeidslivet, mens personer som er 

uføretrygdede har i større grad målsetning om økt livskvalitet.  

 

 

Spørsmål 6: Har du tro på at trening hos APD kan hjelpe deg til å nå ditt mål for arbeidslivet/ 

hverdagslivet?  

 

Figur 21: 74% oppgir at de har tro på at deltagelse i APD kan hjelpe dem å nå sine målsettinger for arbeids-
/hverdageslivet (n=113).   

 

Spørsmål 23: Jeg velger å trene i APD fordi… 

 

Figur 22: 98 % oppgir pris som viktig grunn, 97 % peker på godt utvalget av aktiviteter, mens 91% peker på at 
treningene ikke er for vanskelige som viktige grunner til at de velger å trene hos APD. Svarene er basert på dem 
som har svar at utsagnene passer «svært godt» eller «ganske godt» (n=88).  
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Spørsmål 24: Hvilket forhold har du til de andre som trener hos APD? 

 
Figur 23: 60 % sier de har blitt kjent med nye folk og 26 % oppgir at de har fått nye venner gjennom treningen 
(n=88).  

 

 

4.3.2 Resultater fra personer som ikke lenger er deltagere  

Spørsmål 27: Skulle du ønske du hadde fortsatt å være med i APD? 

 

Figur 24: 35 % svarte at de skulle ønske de fortsatt var med i APD (n=17). 
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Spørsmål 28: Hva tror du kunne bidratt til at du kunne fortsatt i APD? 

 

Figur 25: 42 % oppgir at de ikke vet hva som kunne bidratt til at de kunne fortsatt i APD. 22% oppgir at en 
aktivitetsvenn kunne ha bidratt, kun 17% (sett i lys av de nåværende deltagerne, spm 23) oppgir at lavere nivå på 
timene kunne vært bidragsytende til at de kunne fortsatt. Svarene er basert på dem som har svar at utsagnene 
passer «svært godt» eller «ganske godt»  (n=12). 

 

 

Av de 25 personene som ikke lengre trente hos APD, var 8 personer begynt i jobb eller skole. Disse fikk 

spørsmål om hva deltagelsen hadde betydd for dem.  

 

Spørsmål 26: Hvor godt stemmer disse utsagnene fra den tiden du trente i APD? 

 

Figur 26: 38 % fikk bedre psykisk og fysisk helse. 38 % oppgav at de fikk bedre rutiner, men følte seg utilpass og 
trivdes ikke. Ingen mente treningen hadde resultert i at de var kommet tilbake i arbeid eller skole. 25 % mente de 
hadde fått høynet sin livskvalitet, sov bedre og fikk overskudd til andre ting. Svarene er basert på dem som har 
svart at utsagnene passer «svært godt» eller «ganske godt» (n=8). 
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4.3.3 Resultater fra kommentarfelt knyttet til «Hvilken betydning har APD for deltagerne?» 

 

Kommentarene som er knyttet til tilbudets betydning for deltagerne, er positive. Det ser ut til at dette 

øker motivasjonen for fysisk aktivitet og for følelsen av sosial tilhørighet; 

 

«… APD er et tiltak som passer helt utmerket for meg og min situasjon. Jeg har lenge villet 

trene, men sliter med å motivere meg selv til å trene på egenhånd. Jeg er heller ikke av typen som 

klarer å gå på "vanlige" treningssenteret. Ikke enda i hvert fall…».  

 

«Er så glad dere har aktiv på dagtid det gjør mine dager bedre. Jeg gleder meg til hver gang. 

Og jeg blir i bedre form og treffer mange hyggelige folk…» 

 

Deltagelse synes å påvirke livskvaliteten positivt både for dem som har tenkt seg raskt tilbake til 

arbeidslivet og for dem som ikke har konkrete planer om å tilbake i arbeid:  

 

«I påvente av å komme ut i jobb igjen gir APD lys og innhold i hverdagen»  

 

«Er dessverre uføretrygdet livet ut. Å ha tilbud om å trene på APD og hele konseptet betyr 

ufattelig mye for meg. Hele livskvaliteten er styrket. Tusen takk for tilbudet».  
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5.0 DISKUSJON  

Undersøkelsen har gitt oppsiktsvekkende positive resultater, og vi ble overrasket over hvor 

betydningsfullt tilbudet i Aktiv På Dagtid oppleves å være for deltagerne. Det viser seg at deltagerne 

krediterer både bedret søvn, bedre hverdagsrutiner, samt bedret psykisk og fysisk helse til prosjektet. 

Det er også svært mange som har tro på at APD kan være bidragsytende til at de kan nå sine mål for 

arbeids- og hverdagslivet. Vi har også fått større innsikt i deltagernes bakgrunn og hvordan APD 

oppleves fra et deltagerperspektiv. Denne rapporten vil være viktig for prosjektledelsen i APD, og alle 

prosjektets samarbeidspartnere, i den videre utviklingen av prosjektet.  

Resultatene har vist at flesteparten av deltagerne er kvinner (81%) i alderen 46-55 år (41 %). De to 

største gruppene er; uføretrygdede (33 %) og deltagere på arbeidsavklaring (41 %) (figur 6). 49 % av 

deltagerne var jobbsøkere eller under arbeidsavklaring. 51 % håper å komme i jobb eller øke sin 

stillingsprosent. Det ligger et stort samfunnsøkonomisk potensiale i deltagergruppen, hvilket bør vekke 

manges oppmerksomhet. Ingen deltagere var uten mål for fremtiden (figur 20). Enten hadde de som 

mål å komme 100 % tilbake i arbeid (18 %), tilbake i jobb i nær fremtid (6 %), delvis tilbake med tiden 

(27 %), beholde sin deltidsstilling (13 %) eller så hadde de som mål å øke sin livskvalitet (27 %).  

Vi ser at målsettingen korrelerer ganske systematisk mellom disse gruppene. Personer som er på 

arbeidsavklaringspenger har i større grad mål knyttet til videre yrkesdeltagelse. Personer som er 

uføretrygdede har i større grad som målsetting å øke sin livskvalitet. Likevel ser vi at det er en relativt 

høy andel av deltagerne som er uføretrygdede, som har mål om å komme «delvis tilbake til 

arbeidslivet» (22 %). Uavhengig av hvilket mål deltagerne har for videre arbeids-/hverdagsliv, er det 

mange som mener at deltagelse i APD vil hjelpe dem med å nå sin målsetning (74 %). Nær sagt resten 

svarer at APD «kanskje» (22 %) kan hjelpe dem med og nå sitt mål (fig. 21). Dette viser at deltagerne 

mener prosjektet har en effekt. Litt under halvparten av deltagerne (41 %) sier de nå har mer tro på å 

komme tilbake til arbeidslivet (fig. 18). Vi har da en stor andel mennesker som både har som målsetting, 

tro på, samt et middel for å komme tilbake til arbeidslivet. Og det blant gruppen som må kunne sies ikke 

være nærmest en enkel retur tilbake i arbeid. Resultatene viser nemlig at de man kan tenke seg har en 

kortest retur til arbeidslivet, helt eller delvis sykemeldte (fig. 6), kun representerer 6 % av 

deltagermassen (3 % på hver). Sett i lys av dette sees effekten av APD lovende ut, spesielt med tanke 

på at prosjektet også skal ha en samfunnsøkonomisk verdi. Sett i et forebyggingsperspektiv (for øvrig 

også samfunnsøkonomisk), kunne man med fordel ha rekruttert deltagere inn på et tidligere stadium. 

Dette vil sannsynligvis også øke andelen som klarer å komme tilbake i arbeid, da vi vet at tidlig innsats 

er viktig. Det er imidlertid for tidlig å kunne fastslå med sikkerhet om at APD er en reell bidragsyter for å 
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få personer tilbake i arbeid, da prosjektet er for ferskt og antall deltagere som har sluttet er få. Men 

litteraturen gir på sin side støtte, og fremholder at fysisk aktivitet gir redusert risiko for sykemelding og 

uføretrygding (Fimland, m.fl., 2013).  

Det som imidlertid er bragt på det rene er at deltagerne opplever en reel effekt av treningen hos APD. 

De mener prosjektet er direkte årsakgivende til at de har nådd eller er på vei til å nå sine målsettinger 

for arbeids-/hverdagslivet, som er i all hovedsak basert på enten tilbake i arbeid eller få økt livskvalitet. 

Hva som skal til får å nå disse to hovedmålene er uvisst. Men det er grunn til å tro at noen av de 

nedenforstående parameterne, har vært/kan være, bidragsytende til å hjelpe deltageren og nå sitt mål. 

En høy andel opplever å bli mer fornøyd med seg selv etter trening (83 %). Mange oppgir at de har 

bedret sin fysiske form (77 %) og fått økt overskudd til å gjøre andre ting (75 %). 94 % sier at treningen 

gir en god følelse av å ha gjort noe. Nesten halvparten (48 %) sier at de sover bedre som følge av 

deltagelse i APD. Dette er noe som er svært positivt, ettersom søvnvansker har vist å øke risikoen for 

angst og depresjoner og andre fysiske sykdommer (Folkehelseinstituttet, 2013 og 2013a). Både Arendal 

og Grimstad kommune har utfordringer knyttet til dette (Lieng m.fl., 2014 og Mikkelsen, 2013). 

Folkehelseinstituttet peker også på at søvnvansker ofte fører til store individuelle og 

samfunnsøkonomiske konsekvenser, som følge av at risikoen for å falle ut av arbeidslivet øker.  

Når vi spør deltagerne våre om hva det er som er deres motivasjon for å delta i prosjektet (figur 15), 

svarer 50 % at de benytter seg av APD fordi de kjenner at de «trenger det». Sett i sammenheng med 

hvilken betydning deltagerne rapporterer tilbudet har, er det nærliggende å tro at årsaken til at de 

«trenger det» er sammensatt, og at det er noen behov som mer eller mindre blir dekket ved å delta. 38 

% oppgir at deres motivasjon er at de liker å trene. Mens hele 35 % oppgir at deres motivasjon ligger i 

at de trenger en sosial arena. Det er få som er deltager som følge av at enten NAV forventer det (6 %), 

eller at eksempelvis en behandlingsinstitusjon har anbefalt det (20 %). Motivasjonen for deltagelse 

synes derfor i stor grad å være indre motivert (74 %).  

Over halvparten av deltagerne (60 %) sier at de har blitt kjent med nye personer via APD (figur 23). 26 

% sier at de har fått nye venner gjennom prosjektet. APD ser derfor ut til å fungere som en sosial 

møteplass for mange av deltagerne, ikke bare i treningssammenheng, men også på privat plan.  

 

Mange av deltagerne (77 %) rapporterer om bedret fysisk form (fig. 18). Dette synes å være en reel 

effekt, sett i lys av det betydelig økte aktivitetsnivået. Figur 7 og 8, samt tabell 1, viser en svært positiv 

aktivitetsutvikling blant deltagerne. Tabell 1 viser at 36 % var fysisk aktive 1-2 dager i uken eller 3 dager 

+, før oppstart i APD. Etter at de hadde blitt med i APD hadde denne andelen økt til 76 %. Figur 8 gir et 
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mer detaljert bilde på hva aktivitetsendringen består i. Det er svært positivt at aktivitetsnivået har økt, 

samtidig som søylen «periodevis aktiv» og «inaktiv» er kraftig redusert. Ettersom helsefremmende 

effekter av fysisk aktivitet er en ferskvare, som må vedlikeholdes for å oppnå helsemessige gevister 

(Helse- og omsorgsdepartementet, 2013), er det den etablerte og varige aktivitetsvanen vi etterstreber. 

Våre resultater kan tyde på at vi er i ferd med å oppnå noe også på dette feltet. Figur 18 viser at 

deltagerne oppgir bedrede hverdagsrutiner (63 %) og at de har startet opp med trening også utenfor 

APD (52 %). I tillegg oppgir mange at de beveger seg mere nå enn før, også utenom trening (64 %), 

samtidig som de er blitt mer opptatt av sitt kosthold (60 %). 

36 % av deltagerne oppgir at de er i «ganske dårlig-» eller «svært dårlig psykisk form» (figur 10). Vi vet 

at trening i seg selv har positive psykologiske effekter på hjernen. Man har sett både forebyggende og 

direkte behandlende effekter på bl.a. depresjoner (Helsedirektoratet, 2010 (IS-1670). Det kan synes 

som at deltagerne opplever helse og tilfredshet, til tross for sykdom, ettersom 77 % av deltagerne 

rapporterer om kroniske smerter i dag (fig. 11). Hva er så grunnen til at 73 % opplever at treningen har 

gitt dem bedre helse (fig. 18)? Har de kroniske smertene blitt redusert? Eller har treningen gitt dem 

andre verdifulle effekter som kompenserer? Dette gir ikke undersøkelsen noen svar på, men kunne vært 

spennende og undersøke ved en senere anledning.  

Vi vet likevel litt om hva deltagerne opplever som annerledes. Dette gir oss grunn til å tro at det ikke kun 

er treningen i seg selv som er utslagsgivende når eksempelvis 98 % av deltagerne sier de er blitt 

fornøyd med seg selv (figur 18) og at hele 74 % oppgir at de tror APD kan hjelpe dem å nå sine mål for 

arbeids-/hverdagslivet (22 % svarer kanskje, figur 21). Det er utfordrende å skulle trekke direkte 

årsakssammenhenger mellom de positive resultatene. Men det er hensiktsmessig å ha en helhetlig 

forståelse når det gjelder faktorer som påvirker helsen (Mæland, 2010). Vi finner grunn til å tro at APD 

har en rekke bieffekter. Det kan se ut til at prosjektet er et sosialt knutepunkt, noe som har vært sårt 

tiltrengt hos mange. At nær halvparten blant annet oppgir bedret søvn (fig. 18), sier oss at treningen og 

møteplassen,har gitt en dyptvirkende effekt hos mange.  

Vi mener det er grunn til å tenke seg at for mange handler APD om å ha kommet seg inn i «den positive 

spiral» igjen. La oss hypotetisk se for oss en tankerekke: Man kan tenke seg at trening gjør kroppen 

fysisk sliten, hvilket øker behovet for søvn. Personen opplever en dypere og mer sammenhengende 

søvn og våkner mer uthvilt. Når deltager er mer uthvilt har deltager mer overskudd til å være sosial og gi 

til fellesskapet. Deltager har et fast fellesskap som er inkluderende og som har forståelse for deltagers 

utfordringer. Deltager opplever mestring med å både «gi og ta» og man er i ferd med å gjøre noe med 

innstillingen deltager har til en rekke arbeids- og hverdagsutfordringer. Deltager ser muligens seg selv 
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mer som en ressurs og kjenner på kroppslig og mentalt overskudd…osv… Poenget med denne 

tankerekken er å løfte frem kompleksiteten men likevel enkeltheten ved APD. Vi tror i realiteten at det 

ikke er treningen alene som genererer disse gode resultatene, det er HELE pakken. Treningen er viktig, 

men for mange like viktig er opplevelsen av å være en del av noe. Vi tror at tilhørighetsfølelsen er noe 

av suksesskriteriene i prosjektet. Samtidig har vi tro på at forankringen til APD er gunstig. APD er en 

nøytral og uavhengig part som representerer Idretten. Vi er ikke et behandlingstilbud, men et rent 

treningstilbud. Vårt hovedfokus er friskhetstrening og dette tror vi mange setter pris på og opplever 

befriende. Vi opplever også at noen synes det er stas å delta på treninger i regi av idretten. 

I et folkehelseperspektiv er det gledelig for oss å tenke at effekten av prosjektet også kan ha 

ringvirkning, som treffer mange barn og unge. Mange av deltagerne er i en alder der det er vanlig å ha 

barn og nær familie. Resultatene viser at deltagerne selv, opplever både psykisk og fysisk overskudd 

(fig. 18), og dette vil naturlig vis påvirke deres nærmeste. Det er også flere resultater som synes å 

kunne ha direkte effekt på andre enn deltageren selv. Eksempelvis nevnes «bedrede rutiner i 

hverdagen» (63 %), en mer fysisk aktiv hverdag også utenom trening (64 %), økt overskudd til å gjøre 

andre ting (75 %), samt økt fokus på sundt kosthold (60 %) (fig.18).  
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5.1 Veien videre 

For å stake ut vår vei videre og avdekke vårt forbedringspotensial, har nå vi en rekke data som kan 

være til hjelp. De deltagerne som har sluttet i løpet av prosjektperiodens første år (25 stk), oppgav som 

vanligste årsak (fig.17) at APD «ikke passet for dem» (32 %) eller at de var tilbake til arbeid/skole (32 

%). Det var også noen som hadde sluttet fordi de følte at kroppen ikke tålte det (24 %). Hva som er 

årsak til at APD ikke «passet for dem», er usikkert. Men det er mulig at nivået på treningen har silt ut 

noen. Relativt mange oppgir at de synes treningene er for vanskelig (44 %), sammenlignet med ApD i 

Oslo (14 %). I følge undersøkelsen kan det se ut til at ApD i Oslo, har truffet litt bedre på nivået med 

lavterskeltrening, enn APD i Aust-Agder. I Aust-Agder har vi hatt en klar strategi på at APD skal ligge 

hakket over frisklivsentralene i intensitet/belastning. Dette fordi vi har hatt behov for å definere 

hverandre og hvem vi er til for. Ideelt sett burde alle dem som opplever at nivået hos APD i Aust-Agder 

er for tøft, bli veiledet til frisklivssentralene, og forklart at her er tempoet litt roligere og belastningen litt 

lavere. Dette budskapet bør forankres i prosjektets kommunikasjonsstrategi. Nivået kan fremdeles være 

i høyeste laget og dette bør drøftes i styringsgruppen. Gitt at det konkluderes med at nivået bør senkes 

ytterligere, må dette tas opp med instruktørene og legges en konkret strategi for å nå målet. 

 

15 % av deltagerne oppgir at de «gruer seg til trening» (1 % sier påstanden «passer svært godt», 14 % 

svarer «passer ganske godt») (fig. 16). Sett i lys av at så mange opplever treningen som hyggelig (98 

%, 34 % «hyggelig» og 64 % «svært hyggelig»), er det grunn til å tro at dette kan handle om en naturlig 

terningsaversjon. Vi bør likevel ha utfordringen med oss i alt vårt planleggingsarbeid, for å etterstrebe 

ennå færre som gruer seg til å gå på trening. 

I kommentarfeltene kommer det også tydelig frem at noen har stort behov for en kontaktperson som er 

med dem på trening. Vi er allerede i gang med denne ordningen og har formalisert et tilleggsprosjekt 

kalt «Aktivitetsvenn». Frivillighetskoordinatorene i Arendal og Grimstad har sagt seg villig til å 

koordinere dem som trenger en støtteperson, og dem som kan tenke seg å være en slik støtteperson. 

Vi håper dette også kan være med på å redusere andelen som mente at APD «passet ikke for meg». 

Vi ser frem til å forankre APD som tilbud i vår region sammen med våre samarbeidspartnere. Vi ønsker 

på sikt å kunne tilby APD i hele fylket. 
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6.0 OPPSUMMERING 

Denne rapporten har tatt sikte på å få økt innsikt i følgende tre problemstillinger;  

1) Hvem er deltagerne i Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? 

Flesteparten av deltagerne er kvinner i aldersgruppen 46-55 år, som er på arbeidsavklaring eller mottar 

uføretrygd. Mange har kun fullført barne- og ungdomsskole eller 3 årig videregående. Flesteparten av 

deltagerne var fysisk aktive som barn og ungdom, men ble inaktive i tidlig voksen fase. Halvparten av 

deltagerne oppgir at de er i god fysisk og psykisk form. Mange sliter med kroniske smerter. De viktigste 

rekrutteringskanalene til APD er gjennom venner og bekjente, NAV, og via venner og bekjente som selv 

trener på APD. Deltagergruppen er sammensatt og har ulike behov.  

 

2) Hvordan opplever deltagerne å trene i Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? 

Nesten alle vil anbefale andre å trene hos APD (99 %, fig. 13). En særdeles stor prosentandel mener 

det er hyggelig på trening, føler seg vel etter trening og er fornøyd med seg selv etter trening. Noen 

gruer seg til å gå på trening og noen synes treningene er for vanskelige. Deltagerne er veldig fornøyd 

med aktivitetstilbudet, instruktørene og prisnivået på tilbudet. Noen savner tettere oppfølging og foreslår 

treningsvenn. 

  

3) Hvilken betydning har Aktiv På dagtid for deltagerne? 

Treningstilbudet synes å ha stor betydningen for deltagernes både fysiske- og psykisk helse. Generelt 

peker deltagerne en bedret struktur i hverdagen, bedret søvn, økt overskudd og økt tro på å komme 

tilbake til arbeidslivet (også de varig uføretrygdede).  
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