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Sammanfattning 
Denna studie handlar om personalvårdsförmånen friskvårdstimmen parallellt med 
motionsvanor i allmänhet. Vi har i studien utgått från ett generellt hälsoperspektiv, för att 
sedan smalna till att inrikta oss på hälsa inom arbetslivet, närmare bestämt friskvårdstimmen. 
Vår studie följer därmed en så kallad ”Top-down modell”. Syftet med denna studie är att 
undersöka vilka som nyttjar friskvårdstimmen samt vad som motiverar individer till att 
motionera. För att utforska detta har vi utgått från tre frågeställningar: vilken kategori av 
människor är det som motionerar och använder sig av friskvårdstimmen? Vad motiverar dessa 
individer? Hur kan man motivera anställda till motion och användandet av friskvårdstimmen?   

Studien är baserad på en kvantitativ undersökning i enkätform, inom en statlig organisation i 
centrala Karlstad. 169 respondenter besvarade enkäten. Vi anser oss ha ett brett urval då hela 
kontoret var med i undersökningen, vilket gjorde att vi fick en spridd fördelning i ålder och 
kön.   

Bland våra respondenter kan vi se att det finns en positiv inställning och en hög medvetenhet 
till motionens och friskvårdstimmens effekter. Dock är nyttjandet i praktiken inte lika stort i 
förhållande till respondenternas medvetenhet. Vi ser att man har en omgivande miljö som är 
motionsfrämjade, inte minst i och med att organisationen erbjuder friskvårdstimmen som 
personalvårdsförmån. Av de framkomna resultaten kan vi bland annat se att ålder är en 
bidragande faktor till hur mycket man använder friskvårdstimmen. Av våra respondenter 
motionerar kvinnor mer än män och motivationsfaktorer till motionen är för att hålla sig i 
form och för att förebygga skador och sjukdomar. Vidare är tidsbrist en bidragande orsak till 
varför man inte motionerar och nyttjar friskvårdstimmen.  

Vi menar att om organisationen vill utveckla friskvården bör man uppmärksamma att till en 
början koncentrera sig på dem som aldrig nyttjar friskvårdstimmen. Att erbjuda personlig 
rådgivning till dessa anställda anser vi skulle kunna vara en tänkbar motivationsfaktor till 
ökad motion. Detta eftersom det i vår studie framkom att mer information om motion inte 
skulle leda till ett högre motionsutövande. Vi är medvetna om att endast friskvårdstimmen i 
sig inte kan förändra ett beteendemönster, men att den kan vara ett inledande steg till att 
förbättra sin levnadsstil. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Hälsa har idag kommit att bli ett allt mer uppmärksammat problem. Vi har idag en ohälsa i 
samhället som breder ut sig och ställer till besvär både för individen och ur ett 
samhällsperspektiv. Aldrig har vi varit så medvetna om hälsa, kost och motion som vi är i 
dagsläget, men trots detta är antalet sjukskrivningar högre än någonsin. Vi vet att en person 
som är aktiv och motionerar håller sig med all sannolikhet friskare än en person som inte gör 
det. Även om det bara rör sig om en halvtimma om dagen så kan denna fysiska aktivitet göra 
stor skillnad (Angelöw, 2002).   

Många arbetsgivare har förstått att en god hälsa bland personalen är av stor vikt för att 
verksamheten skall bli lönsam. Det är billigare att ha ett perspektiv där man arbetar med 
förebyggande friskvård, än att återanpassa och rehabilitera långtidssjukskrivna tillbaka till 
arbete (Arbetarskyddsnämnden, 1997). Det finns många sätt att arbeta med friskvård inom 
organisationer. Friskvårdsinsatserna kan bestå av utbildning om hälsa, utvecklandet av en 
frisk organisationskultur, ökad fysisk aktivitet med mera. Det är viktigt att man ser hälsan i 
sin helhet för att få friska medarbetare. Det räcker alltså inte med att göra punktinsatser och 
endast lägga fokuseringen på kost- eller rökningsåtgärder, utan väsentligt är att arbetsgivaren 
tar hänsyn till alla aspekter av hälsa. Allt fler arbetsgivare ger sina anställda en 
friskvårdstimme som en hälsobefrämjande personalförmån. Vad friskvårdstimmen består av 
skiljer sig från organisation till organisation men i grunden handlar det om att de anställda får 
avsätta en timme av arbetstid per vecka åt fysisk aktivitet. Under denna friskvårdstimme 
behöver arbetsgivaren inte betala sociala avgifter för sina anställda. Även om arbetsgivaren 
ger sin personal denna friskvårdstimme som en personalförmån, är sättet att ta till vara på den 
beroende av personalens inställning, motivation samt hur organisationskulturens inställning 
ser ut kring användandet av friskvårdstimmen.   

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur anställda ser på motion och friskvårdstimmen i 
generell mening men även på ett individuellt plan. Det generella innebär hur de anställda ser 
på motion och friskvårdstimmen i allmänhet, medan det individuella undersöker på hur det 
faktiska utövandet ser ut.  Studien ämnar också till att undersöka varför anställda nyttjar, eller 
inte nyttjar, friskvårdsimmen och genom detta se vad det finns för eventuella 
motivationsfaktorer till motion.  

1.2 Problemformulering 
För att konkretisera syftet utgår vi från följande tre frågeställningar i vår problemformulering:  

 

Vilken kategori av människor, sett till kön, och ålder är det som motionerar och 
använder sig av friskvårdstimmen?  

 

Vad motiverar de anställda till detta? 

 

Hur kan individer motiveras till motion och till att utnyttja friskvårdstimmen? 
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1.3 Disposition 
Uppsatsen är upplagd enligt följande:   

 
Först presenteras det ovan nämnda. Detta innefattar alltså en inledning där vi berättar 
lite om bakgrunden till studien, syfte, problemformulering samt hur vi har disponerat 
arbetet.  

 
Efter detta kommer ett teoriavsnitt där vi går igenom sådant som är relevant i relation 
till vad vi redovisar utifrån våra resultat. Hur teorin är upplagd åskådliggörs med en 
modell.  

 

Fortsättningsvis redogör vi för hur vår metod har sett ut där vi går igenom 
genomförande, hur organisationen ser ut, bortfall samt reliabilitet och validitet.  

 

Vidare presenterar vi vilka resultat som har framkommit från enkätundersökningen. 
Detta görs först med en illustrerad överblick över upplägget av resultatredovisningen. 
De konkreta siffrorna som har framkommit i studien redovisas med hjälp av tabeller 
baserade på resultaten.   

 

Avslutningsvis diskuterar vi resultaten i relation till teorin, samt vad vi själva anser att 
resultaten innebär och slutligen vad organisationen i undersökningen kan utföra för 
eventuella förbättringsåtgärder.   
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Hälsa 

Arbetslivets hälsa 

Friskvårds-

 

timmen 

Motivation 

Organisationskultur 

2 Teori 
Detta teorikapitel är upplagt genom att vi först gör en definition av begreppet hälsa. Efter 
detta belyser vi vad friskvård och personalförmånen friskvårdstimmen är för någonting, för 
att därefter behandla motivation och dess aspekter för motion. Vidare ser vi till hur 
organisationskultur kan påverka hälsoarbetet i en organisation. För att illustrera detta utgår 
vi från en så kallad ”top down” modell, det vill säga vi börjar med att beskriva vårt ämnesval 
i generella och breda termer för att sedan smalna av och belysa mer specifika områden som 
är relevanta för studien. Vi anser hälsa vara en av de grundläggande byggstenarna i 
undersökningen. Detta eftersom mycket av det som friskvården, och friskvårdstimmen, syftar 
till att främja, är just hälsan. I figuren nedan åskådliggör vi hur teorin kommer att behandlas.      

              
     Fysisk          Psykisk           Andlig/                 Social  

                                                                     Existentiell 
           

Figur 1. ”Top Downmodell” över hur teoriavsnittet är upplagt. 

2.1 Hälsa 
För att förklara hälsa skall vi till en början utgå från Antonovskys teorier om känslan av 
sammanhang (KASAM), för att sedan behandla behovsfaktorer utifrån Maslows 
behovsteorier. Vidare kommer vi att belysa tre faktorer som påverkar vår hälsa; omgivande 
miljö, arv – genetiska faktorer och levnadsvanor – livsstil och självbild. Slutligen ser vi till de 
olika dimensionerna av hälsa, vilka är fysisk, psykisk, andlig/existentiell samt social hälsa.   

Även om vi idag verkar vara mer medvetna om hur vi lever våra liv och vad vi stoppar i oss, 
så är människors hälsa, eller snarare ohälsa, ett problem i världen. Allt oftare ser vi varnande 
rapporter, tidningsartiklar och TV-program om att våra kost– och motionsvanor försämras. 
Forskare är överens om att brist på fysisk aktivitet i kombination med dåliga kostvanor ökar 
risken för kroniska sjukdomar som hjärtinfarkt, cancer, högt blodtryck, slaganfall, diabetes 
och övervikt (Andersson, Johrén, Malmgren, 2004).   

Men vad är hälsa egentligen? Att göra en enkel och entydig definition är svårt eftersom 
begreppet hälsa involverar så många olika faktorer. Historiskt sett handlade hälsa om 
religiösa, etiska och filosofiska tankesätt. Idag är hälsa dock mer anknutet till den medicinska 
vetenskapen och den kroppsliga hälsan där många förknippar begreppet med att antingen vara 
frisk eller sjuk på ett fysiskt och/eller psykiskt plan (Rydqvist, Winroth, 2002). Men att bara 
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beskriva hälsa som att vara fri från sjukdom eller att det endast skulle vara fysiskt eller 
psykiskt är en alltför snäv tolkning. Här måste vi se till det mer subjektiva, det som individer 
känner inom sig, nämligen den upplevda hälsan, för även om en person rent kroppsligt är 
frisk, betyder detta nödvändigtvis inte att den är vid perfekt hälsa (Andersson, Johrén, 
Malmgren, 2004). För att ge en tydligare bild av vad som menas med den subjektiva upplevda 
hälsan ser vi till vad Antonovsky (2001) kallar KASAM – känslan av sammanhang. 

2.1.1 KASAM 
En central del i den upplevda hälsan är att man har en känsla av sammanhang i det man gör 
och det som sker. Den medicinska sociologen Aaron Antonovsky (2001) kallar detta för 
”KASAM”, och menar att om man har ett balanserat förhållningssätt mellan begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet, har man också bättre förutsättningar för att nå en god 
upplevd hälsa. Att ha en känsla av begriplighet innebär enligt Almvärn och Fäldt (2001) att vi 
förstår tillvaron och vad som händer omkring oss samt att vi känner en tillit till oss själva. 
Detta involverar bland annat hur vi tolkar de intryck som når oss, både utifrån oss själva men 
också från omvärlden. Upplever vi ordning, sammanhang och struktur i intrycken känner vi 
begriplighet i tillvaron, på samma sätt som att vi kan känna kaos när intrycken präglas av 
slumpmässighet, oordning och oförklarlighet (a.a.). Även om själva känslan av denna 
begriplighet troligen är densamma var man än befinner sig eller beroende på vilken 
livssituation man har, så verkar det rimligt att anta att kraven för att uppnå begriplighet inte 
nödvändigtvis behöver vara desamma. Detta eftersom alla har olika behov och krav för vad 
som kan anses behövas för att känna begriplighet.  

För att vi skall uppleva verkligheten som hanterbar menar Antonovsky (2001) att vi skall 
klara av de problem vi dagligen möter samt att vi har tillräckliga resurser att bemästra de 
situationer som uppkommer. Grunden för känslan av hanterbarhet bildas av balansen mellan 
de resurser en individ förfogar över i form av kompetens, kunskap, förmågor samt färdigheter, 
och de krav och påfrestningar som miljön innehåller. Därför sjunker känslan av hanterbarhet 
när människor tvingas leva upp till de krav som ligger över deras förmåga anser Antonovsky 
(2001). Av denna anledning är det därför viktigt att friskvården är individanpassad så att de 
eventuella krav som finns överrensstämmer med individens förmåga (Almvärn & Fäldt, 
2001).  

Den tredje förutsättningen för känslan av sammanhang är känslan av mening. Här menar 
Antonovsky (2001) att ett meningsfullt intryck av omgivningen till stor del bygger på att vi 
finner livets ofrånkomliga krav och utmaningar värda engagemang och intresse. 
Fortsättningsvis anser Almvärn och Fäldt (2001) att det finns inslag i människors liv som 
vanligtvis berikar deras tillvaro. Det är dessa inslag som delvis ger oss en mening med våra 
liv och de kan vara exempelvis en religiös övertygelse eller att man ser sin roll i familjen eller 
på arbetsplatsen.  

Enligt Rydqvist & Winroth (2002) menar Antonovsky att man kan utgå från ett så kallat 
kontinuumtänkande där man ser hälsa som en dynamisk process i vilken man antingen rör sig 
mot ohälsa, hälsa eller befinner sig på ett stabilt läge i kontinuumprocessen. Sjukdomar, 
skador och personliga problem är faktorer som påverkar graden av ohälsa, medan det inte är 
lika lätt att klargöra vilka faktorer som är typiska för hälsa. Rydqvist & Winroth gör likväl en 
preliminär gradering av hälsa till följande tre påståenden. Att ”klara vardagens krav”, att ”ha 
resurser för att kunna förverkliga personliga mål” samt att ha ett ”överskott på energi och 
livsglädje” (a.a:16).   

Utifrån detta perspektiv anser bland andra Andersson m.fl. (2004:11) att en definition av hälsa 
kan vara: ”Hälsa är att må bra – och ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav 
– och för att kunna förverkliga sina personliga mål.” Om vi ser till denna definition verkar 
alltså hälsa till stor del handla tre saker, upplevd hälsa, förutsättningar för att kunna leva väl, 
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samt personliga mål. Vad innebär detta egentligen? Att må bra förefaller som en rimlig och 
grundläggande faktor för att vi ska ha en välmående fysisk och psykisk hälsa, och att ha 
förutsättningar för att kunna tillfredställa våra basala behov verkar också som ett tänkbart 
antagande. Vilka resurser som krävs för att klara vardagens krav varierar troligen mycket från 
person till person, men sannolikt är att många människor i dagens moderna samhälle ställer 
för höga krav på tillvaron i form av bekvämlighet och tekniska hjälpmedel. Vidare kan vi 
också fråga oss om vi inte kan ha en god hälsa bara för att vi inte kan uppnå våra mål. Om vi 
har orimliga mål, som att vilja bosätta oss på Mars, eller gräva en tunnel till Kina, innebär det 
då att vi inte kan må bra? Nej, troligen inte, utan vad definitionen verkar avse är att målen 
dels torde ha någon form av verklighetsförankring, men även att målen bidrar till viljan att 
handla vilket går ut på att vi får en meningsfullhet i det vi gör. Har vi mål att arbeta mot, kan 
vi således också se en mening i våra handlingar vilket även Antonovsky (2001) poängterar i 
sina teorier om känslan av sammanhang.   

Rör vi oss vidare i dimensionen gällande kroppslig kontra upplevd hälsa kan vi se till det så 
kallade hälsokorset (Rydqvist, Winroth, 2002).    

                        Må bra         

               Sjuk            Frisk         

                    Må dåligt   

Figur 2.1. Hälsokorset (Rydqvist, Winroth, 2002)  

Förhållandet må bra – må dåligt betonar den upplevda hälsan, medan sjuk – frisk syftar till 
den kroppsliga hälsan. Att skilja på dessa förhållanden går dock i praktiken inte eftersom en 
människas hälsa beror på växelspelet dem emellan (a.a.). För att förklara hur detta växelspel 
ter sig, samt vad som måste uppfyllas för att vi skall fungera, skall vi gå djupare in på 
människors behov. 

2.1.2 Behov 
Hälsa inbegriper många olika aspekter. Ett område som förefaller vara av väsentlig betydelse 
är någonting som vi alla har, nämligen behov. För att beskriva detta tar vi hjälp av hur 
Almvärn och Fäldt (2001) tolkar Maslow och hans teorier om behovens betydelse för 
människan och dennes hälsa.   

Enligt Almvärn & Fäldt (2001) menar Maslow att en människa föds med vissa möjligheter 
som under rätt omständigheter har större chans att förverkligas. Det centrala är ifall våra 
behov blir tillfredställda eller inte. Dessa behov anser Maslow är uppbyggda enligt en viss 
turordning och han illustrerar detta i form av en behovstrappa med fem olika steg.   

Den första nivån i trappan innefattar våra grundläggande fysiologiska behov som att äta, 
dricka, sova och andas. Dessa både vitala och primära behov har med den biologiska 
överlevnaden att göra och tillgodoses de inte, kommer kroppen till en början inte att må 
särkilt väl, för att slutligen upphöra att leva. Vidare omfattar även de fysiologiska behoven att 
kroppen måste utsöndra restprodukter, att vi drömmer under sömnen, undviker smärta samt 
bevarar rätt kroppstemperatur. Ytterligare ett behov är att vi måste tillgodose både kroppen 
och själen med fysisk och psykisk aktivitet (a.a.).  
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Nästa steg i trappan är våra behov av trygghet och säkerhet. Förutsatt att våra kroppsliga 
behov till största delen är tillfredställda kan vi på denna nivå börja intressera oss för att känna 
trygghet och säkerhet. Trygghet kan bestå av exempelvis ekonomisk trygghet som handlar om 
att vi inte vill behöva oroa oss för vårt uppehälle. Trygghet för framtiden är att kunna lita på 
sin hälsa, och den inre tryggheten inbegriper faktorer som att vi kan lita på människor i vår 
omgivning. Även dessa två är viktiga för att vi skall må bra (a.a.).  

Det tredje steget i Maslows behovstrappa är gemenskapsbehov. När vi upplever tillräcklig 
mycket trygghet behöver vi känna kontakt och gemenskap med andra. Det är viktigt att vi 
accepteras och känner oss omtyckta av personer i vår närhet. Det faktum att vi är mår bättre 
av samspel tillsammans med andra, jämfört med att vara ensamma, ligger djupt rotat i vår 
natur och är en viktig och grundläggande del av människans evolution (a.a.).  

Nivån för självuppskattning och självrespekt handlar om hur vi ser oss själva, dvs. vilken 
självbild eller identitet vi har. För att vi ska få ett positivt självförtroende, krävs det att vi 
ibland får lite uppskattning och beröm av människor i vår omgivning. Fortsättningsvis är det 
viktigt att vårt behov av självrespekt tillfredsställs. Genom att vi får bestämma över oss själva 
samtidigt som vi har medinflytande med andra, har vi störst möjlighet att känna att vi har ett 
egenvärde. Får vi prestera något som upplevs som givande för både en själv och andra, inser 
vi också att vi är dugliga och kompetenta. På så sätt kan vår självbild stärkas och därigenom 
kan vi kliva vidare till nästa nivå (a.a.).  

Den högsta nivån i behovstrappan kallas för självförverkligande. För att nå hit krävs det att 
alla tidigare behov är uppfyllda. Maslows grundtanke om att alla bär på något särskilt 
värdefullt eller någon enskild möjlighet, kan på denna nivå infrias. Detta innebär att man har 
förverkligat sina möjligheter och därmed vuxit som människa. Betydelsen av detta 
självförverkligande är egentligen många olika saker, men i grunden handlar det om att vi 
känner tillvaron som meningsfull. Vi vill öka våra kunskaper, ge vårt intellekt nya 
utmaningar, vara i en skapande omgivning och ge vår fantasi fritt utrymme. Samtidigt har vi 
etiska behov där vi exempelvis vill känna att människor behandlas rättvist och anständigt samt 
estetiska behov som gör att vi kan uppskatta saker som konst och musik (a.a.).   

Maslows behovsteori går att tillämpa i många olika sammanhang som förslagsvis arbetslivet 
eller skolan. Vidare belyser Almvärn och Fäldt (2001) ett av Maslows ytterligare behov, 
nämligen brist- och utvecklingsbehov. Känner vi oss ensamma och saknar vänner att uppsöka 
omvandlas behovet av gemenskap till ett bristbehov. Är det tvärtom, och vi vet att vi har 
vänner att söka oss till, kan vi tillgodose detta behov och således blir detta istället ett 
utvecklingsbehov som vi mår bra av att tillfredställa. Det är med andra ord bristbehoven på 
varje nivå som måste uppfyllas innan vi kan klättra till nästa steg. När vi känner ett 
bristbehov, fixeras vi vid att lösa det eftersom allt vi gör syftar till att tillfredställa behovet. 
Givetvis är det inte bara behov som avgör hur vår hälsa ser ut, utan vi skall nu övergå till att 
diskutera andra faktorer som påverkar vår hälsa. 
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2.2 Så påverkas vår hälsa 
Vad är det då som påverkar vår hälsa? Givetvis är det en nästintill oändlig mängd faktorer, 
men i detta avsnitt skall vi försöka klargöra de väsentligaste. Rydqvist och Winroth menar att 
det finns tre huvudsakliga områden gällande det som påverkar vår hälsa (Rydqvist, Winroth, 
2002).   

 
Omgivande miljö 

 
Arv - genetiska faktorer 

 

Levnadsvanor – livsstil och självbild 

2.2.1 Omgivande miljö 
Det går att se sin omgivande miljö, eller vad vi också kan kalla våra livsvillkor, utifrån många 
olika perspektiv. Om vi ser till det som ligger oss närmast finner vi det som kallas för 
närmiljön. Familjen och boendet är centrala delar av våra liv och har stor betydelse för vår 
uppväxt, utveckling och hälsa (Rydqvist, Winroth, 2002). Rör vi oss vidare utanför hemmet 
hamnar vi i skoltiden under våra unga år, och arbetslivet i vårt senare liv. Det är av väsentlig 
betydelse hur skoltiden upplevs. Har vi tur får vi gå på en skola med bra lärare, god 
kamratskap och fräscha lokaler, och befinner oss således i en hälsobefrämjande miljö. Är 
förhållandena däremot tvärtom, med usla lärare, mobbing och nergångna lokaler, är vår hälsa 
allvarligt hotad (a.a.). Senare i livet söker sig de flesta människor till någon form av arbete 
som liksom skoltiden är en mycket betydelsefull del av våra liv. Har vi en frisk arbetsmiljö i 
form av givande och engagerande arbetsuppgifter, bra ledning och arbetskamrater samt bra 
lokaler gällande ljud, ljus och ventilation, har vi goda förutsättningar till en god hälsa. Men 
arbetsmiljön består även av en psykosocial miljö där det i likhet med skolan förekommer 
mobbing och konflikter. Dessa relationsproblem och trivselaspekter kan bidra till 
sjukskrivning och ohälsa (a.a.).   

Fler utomliggande faktorer är vilket service- och fritidsutbud som finns. Detta kan omfatta 
saker som bank, postkontor, sjukhus, nöjesfaciliteter samt idrottsrelaterade möjligheter såsom 
is- och sporthallar, kulturhus samt ett väl fungerande föreningsliv. Även om dessa faktorer 
möjligen inte kan ses som avgörande för vår hälsa, är de likväl betydelsefulla för många 
människors vardag och därmed viktiga att diskutera (a.a.).   

En annan dimension av vår omgivande miljö är samspelet mellan samhälle och individ. 
Mycket av hur politiken bedrivs eller hur skola, sjukvård och rättsväsendet är organiserat i 
Sverige påverkar våra möjligheter till bra hälsa. En stor del av den trafik-, social- och 
arbetsmiljölagstiftning som finns är till för att skydda medborgarnas hälsa (a.a.). Vidare 
menar Rydqvist & Winroth (2002) att även kulturen är av betydelse för vår hälsa. Kulturen är 
det som förenar ett land, dess folkslag eller etnisk grupp kring gemensamma värden, normer 
och traditioner. Genom att kulturen är knuten till människors syn på sjukvård och hälsa, anser 
författarna att den också kan göra att människor lägger den för stor tilltro och på så sätt blir 
passiva och inte gör sig delaktiga i sin situation. Detta eftersom en god hälsa till stor del 
förutsätter ett aktivt deltagande för att ge resultat.  

Sammanfattande ämnen för omgivande faktorer är alltså relationer, arbete, fysisk miljö, 
samhälle samt kultur. Trots att många av dessa faktorer inte går att påverka på kort sikt eller 
på individnivå, så är de likväl viktiga aspekter att ta hänsyn till angående hälsa och hur vi 
utformar vårt friskvårdsarbete (a.a.). 

2.2.2 Arv – genetiska faktorer 
Alla människor föds med olika förutsättningar. Dessa förutsättningar, som till stor del ligger i 
vår genetiska grundkod, är på många sätt avgörande för vår utveckling. Givetvis är 
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interaktionen med omgivningen också av största vikt, men vissa saker går inte att påverka 
genom utomstående faktorer. En del har exempelvis särskild fallenhet för bollspel medan 
andra är bra på att dansa eller spela schack. Vissa blir långa och kanske passar till att spela 
basket, medan andra blir korta och passar till att jobba på ubåtar. Om friskvårdsarbetet i en 
organisation ligger på individnivå är det väsentliga att man tar hänsyn till det unika hos varje 
person och är medveten om vilka eventuella begränsningar som finns. Det handlar alltså om 
att anpassa friskvårdsinsatserna så att alla kan delta (Rydqvist & Winroth, 2002). 

2.2.3 Levnadsvanor – livsstil och självbild 
Våra inre känslor beror till stor del av vilka levnadsvanor vi har. Har vi en livsstil präglad av 
dåliga kost-, motions- och alkoholvanor, mår vi, eller kommer vi sannolikt må sämre på sikt. 
Lever vi istället sunt, med nyttig mat, måttlig alkoholkonsumtion, tillräckligt med sömn och 
tillräckligt med motion, är chansen till hälsa säkerligen större. Begreppet livsstil inrymmer 
alltså delvis hur vi använder vår tid och vilka värderingar vi har. Rydqvist och Winroth (2002) 
beskriver två olika livsformer som vi kan leva efter, att ha eller att vara.  

Det som karaktäriserar ägandets livsform, är önskan om att ha och äga saker och ting, en 
livsform kännetecknad av konsumtion. Varandets livsform präglas av att vi finner en 
meningsfullhet med det vi gör och med omvärlden vi lever i. Upplever vi en njutning av fin 
musik, en vacker höstdag eller en trevlig middag med vänner blir därmed ord som livskvalitet 
och livsfilosofi centrala begrepp (a.a.). Dock är det svårt att dra en direkt gräns mellan dessa 
två antagna livsformer. Att man antingen skulle vara det ena eller andra är inte så troligt, utan 
dessa livsformer går av allt att döma in i varandra. En person som har stora tillgångar kan 
säkert också känna en njutning av en vacker höstdag, men det som är väsentligt att betona här, 
är att vår inställning till saker och ting påverkar hur vi mår. Vår livsfilosofi skapas genom 
våra erfarenheter, våra interaktioner med andra människor och de kunskaper vi genom livet 
tillägnar oss. Både meningsfullhet och livsfilosofi är betydelsefulla för hur vi upplever vår 
inre och yttre balans i livet, och känslan av hur vi upplever något kan på så sätt ofta vara 
viktigare än hur någonting egentligen är (a.a.).   

Alla dessa erfarenheter och intryck skapar efterhand vår så kallade självbild. Denna börjar 
formas redan när vi föds, och har vi en trygg och kärleksfull uppväxt med stabila förhållanden 
är det större chans att vi får en positiv självbild. Interaktionen med omgivningen ger oss höga 
eller låga odds för att forma en positiv självbild, och lever vi under dåliga villkor kommer 
sannolikt en negativ självbild att alstras (a.a.). Vår självbild är givetvis inte statisk utan en 
ständigt pågående process som också kan förändras efter vår uppväxt, vare sig den är av 
negativ eller positiv karaktär. När vi ställs inför problem och utmaningar kan det betyda 
mycket för självbilden beroende på om vi lyckas eller inte. Misslyckas vi ständigt med våra 
försök att lösa svårigheter och utmaningar kommer också vår självbild att påverkas negativt. 
Detta kan slutligen leda till att vi inte vågar göra någonting av rädslan att misslyckas ännu en 
gång. Är förhållandet det omvända kommer vi istället att våga anta nya utmaningar och vår 
självbild påverkas i positiv riktning, vilket kan resultera i ett bättre självförtroende (a.a.). Vår 
självbild är alltså avgörande för hur vi reagerar i en situation. Känner vi oss betydelsefulla och 
kompetenta har vi betydligt bättre förutsättningar att klara saker och ting än om vi upplever 
oss själva som odugliga. Vi förhåller oss alltså på olika sätt till vår omgivning beroende på 
vilken självbild vi har. Liksom självbilden påverkar också andra psykiska faktorer vår hälsa. 
Är vi psykiskt starka avseende exempelvis vilja och tålamod har vi också förmågan att orka 
invänta resultat eller att ändra en gammal ohälsosam vana (a.a.). Relevant i sammanhanget är 
vilka olika dimensioner av hälsa som finns, vilket vi nedan ska behandla. 
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2.3 Dimensioner av hälsa  
När vi talar om hälsa kan vi dela in det i fyra dimensioner, fysisk, psykisk, andlig/existentiell 
och social. Alla dessa påverkar och är beroende av varandra, men för att ge en tydligare bild 
av vad respektive dimension innebär, kommer vi nedan att beskriva de var för sig. Trots att vi 
i vår undersökning till största delen fokuserar på den fysiska delen av hälsa, har vi valt att 
beskriva alla dessa fyra dimensioner eftersom de är så sammankopplade och beroende av 
varandra. 

2.3.1 Fysisk hälsa 
Till fysisk hälsa räknas den kroppsliga hälsan, som bland annat påverkas av vad vi äter, hur 
mycket vi rör på oss och vilken livsstil vi har. Under de miljontals år som människan har 
funnits har fysiska aktiviteter utgjort en naturlig del av vår vardag (Rydqvist, Winroth, 2002). 
Stenåldersmänniskan hade inte möjligheten att gå till affären, köpa en Gorbys och med ett 
simpelt knapptryck värma upp den i mikrovågsugnen. Istället fick man jaga för sin föda vilket 
förstås innebar att man rörde på sig, vare sig man ville eller inte. Senare i utvecklingen 
började människan att odla grödor och gick därmed från ett jägarsamhälle till ett 
bondesamhälle. Även i bondesamhället fick man röra på sig för att få mat på bordet eller tak 
över huvudet. Evolutionen har inte bara format våra kroppar till att kunna röra på sig och 
klara av fysiska påfrestningar, utan också gjort behovet av rörelse förutsättning för vår hälsa. 
Därför har vi utrustats med ett stort antal leder och muskler, ett avancerat nervsystem och ett 
hjärta som är anpassat till att klara fysiska påfrestningar (a.a.).   

Vår kropp är en levande organism som är resultatet av en mycket lång utveckling. Kroppen 
sköter i princip sig själv och har inte förändrats på något avgörande sätt de senaste miljoner 
åren. Detta innebär att vi är uppbyggda på samma sätt som våra förfäder vilket gör att kroppen 
har vissa fysiologiska villkor som måste uppfyllas även om vår omvärld ser helt annorlunda ut 
idag och inte kräver samma saker av oss. Ty kroppens behov av föda, luft, och vatten kanske 
förefaller som självklara, men behovet av vila och fysisk aktivitet ses troligtvis inte som lika 
givna i dagens värld. I själva verket är de av nästintill lika stor betydelse för bevarandet av vår 
hälsa (Almvärn, Fäldt, 2001).   

Fysiska faktorer så som kondition, styrka, koordination och rörlighet betyder mycket för hur 
vi klarar av det vardagliga livet i ett långsiktigt perspektiv. På kort sikt klarar vi oss 
förmodligen alldeles utmärkt. Världen vi lever i idag har så pass många tekniska hjälpmedel 
och så pass hög servicenivå, att vi i princip inte behöver röra oss för att överleva. Dock 
kommer ett sådant leverne i längden göra att vi blir fysiskt sjuka. Fysiska faktorer innefattar 
inte bara att vi kan resa oss ur sängen och gå till bilen eller jobbet, utan utgör ofta även 
grunden för hur vi mår mentalt. Underhåller vi inte vår kropp fysiskt orkar vi heller inte lika 
mycket. Vi blir lättare trötta av minsta lilla påfrestning vilket kan resultera i en 
irritationskänsla som i sin tur drar ner vår mentala hälsa. Om vi har lätt för att bli andfådda 
tryter således vår rörelseförmåga vilket kan medföra en missnöjdhet på det mentala planet. 
Allting hänger alltså ihop. Kropp och själ är i symbios med varandra vilket innebär att även 
själsliga problem kan leda till kroppsliga symptom (Rydqvist, Winroth, 2002). 

2.3.2 Psykisk hälsa 
På så vis kommer vi obehindrat in på den psykiska hälsan som liksom den fysiska är av 
avgörande betydelse för vårt välbefinnande. Vad handlar då psykisk hälsa om? Självklart är 
det en mängd olika saker som påverkar den, men om vi ska summera det i korthet så 
innefattar det faktorer som att vi har en känsla av att må bra, känner livskvalitet och livsglädje 
samt att vi accepterar oss själva (Rydqvist, Winroth, 2002).   
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Att må bra handlar till stor del om att ha en positiv grundinställning, att känna ork och energi 
samt att reagera aktivt och friskt på sin omgivning. Det vill säga att vi undviker att bara ”flyta 
med” och inte bryr sig om vad som händer ute i samhället och världen. Samtidigt kan det vara 
att vi lever oss in i en bra film eller en spännande bok. En frisk reaktion kan handla om att vi 
känner sorg när någon nära anhörig går bort, men även att vi med tiden behandlar denna sorg 
och lyckas gå vidare (a.a.).  

Om vi ser till vad psykiatrin säger om hälsa anser de flesta forskare inom området att den 
psykiska hälsan är beroende av en mängd olika faktorer där arv och miljö fungerar i ett 
komplext samspel (Almvärn, Fäldt, 2001). Människor reagerar olika när de får problem 
relaterade till sitt psykiska tillstånd. Vissa påverkas väldigt lätt och går in depressioner och 
andra psykiska besvär nästan direkt, medan andra verkar helt oberörda trots att problemen 
egentligen kan vara mycket svåra. Vår livssituation i relation till andra faktorer såsom 
uppväxt, förhållanden till andra människor och fysiskt hälsotillstånd, är avgörande för hur vi 
kan hantera våra psykiska problem. Psykisk hälsa handlar alltså mycket om under vilka 
villkor vi kan ta itu med våra svårigheter i livet samt hur vi går till väga för att öka vårt 
välbefinnande. Har vi styrkan att se över och möjligen ändra, vårt sätt att tänka och resonera 
och/eller vårt sätt att ta hand om vår kropp, är vi sannolikt vid bättre psykisk hälsa än om vi 
förnekar och ignorerar problem och varningar kopplade till hälsotillståndet (a.a.).  

Hittills har vi behandlat psykisk hälsa. Vänder vi på begreppet och ser till psykisk ohälsa får 
vi en annan infallsvinkel på problemet. Många förknippar nog denna ohälsa med mental 
sjukdom i form av till exempel fobier eller psykiska störningar. Det är den psykiskt vardagliga 
ohälsan som är betydligt vanligare bland oss. I stora drag handlar det om att inte ”må bra”. Ett 
sådant tillstånd uppstår när vi har obalans i tillvaron, känner oro och ångest och är allmänt 
deppiga och orkeslösa. Rydqvist och Winroth (2002) menar återigen att vår självbild är 
väsentlig gällande förutsättningarna till ändring av en eventuell psykisk ohälsa. Har vi en 
positiv självbild där vi har god kunskap om oss själva, med stark självbild, har vi betydligt 
bättre möjligheter att reagera och agera på ett mer hanterbart sätt, än om vi har en negativ 
självbild.  

Ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till är vilka attityder och förhållningssätt vi har till 
hälsa och hälsoarbete. Har vi inställningen att hälsa utgör en nödvändig del av våra liv är 
chansen till en god hälsa och ett lyckat hälsoarbete betydligt större än om förhållandet är det 
motsatta. Rydqvist och Winroth (2002) anser att vår attityd består av en emotionell och en 
kognitiv komponent, nämligen kunskap och känsla. Den kunskap vi har i kombination med 
känslan vi känner, skapar våra attityder. Vill vi att individers attityd till hälsa skall förbättras 
kan problemet angripas på olika sätt. En aspekt som är av stor vikt är graden av kunskap. Om 
en person har en avvisande attityd till friskvård i form av exempelvis fysisk aktivitet, kan det 
kanske grunda sig i en dålig känsla kopplad till tidigare erfarenheter, en känsla av otrygghet. 
Att ta itu med känsloproblemet direkt kan vara svårt eftersom det säkerligen sitter djupt rotat 
hos personen. Att istället koncentrera sig på att öka kunskapen kan vara en lösning på 
attitydproblemet menar Rydqvist och Winroth (2002). En person kan veta att det är nyttigt 
med motion, men inte veta vilken form av aktivitet som denne vill eller bör bedriva. Ökar 
man därmed kunskapen kan skillnaden mellan att känna till något och att förstå något bli ett 
faktum. Författarna menar att det är den förståelsebaserade kunskapen som behövs för att få 
egenansvaret kring hälsa att växa. Denna kunskap är det som gör skillnaden i de kritiska val vi 
måste göra i dagens samhälle där vi dränks i information och budskap av alla dess slag, inte 
minst gällande hälsa och utseende. Därför är det viktigt att integrationen mellan olika 
kunskapsfält ökar så att vi bättre kan förstå vilka faktorer som inverkar på vår hälsa. Det finns 
i praktiken två olika sätt att få denna kunskap på. Det ena sättet är att lära sig mer fakta, en 
teoribaserad kunskap, medan det andra är erfarenhetsbaserad kunskap där man får prova och 
utföra. Det väsentliga är att använda sig av båda formerna (a.a.).   
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Ökas kunskapen hos människor, finns det följaktligen bättre möjligheter till en 
attitydförändring kring hälsa. Attityderna påverkar alltså vårt förhållningssätt. Men även om 
kunskapsnivån höjs måste man samtidigt rannsaka sig själv och se över vad som är betydande 
för ens eget liv och hur man ställer sig till saker och ting samt hur man handlar i olika 
situationer. Det gäller att vi känner en mening med det vi gör. Attityden till hälsoarbete kan 
vara positiv, men känner vi ingen mening med hälsoarbetet tappar vi även motivationen att 
jobba för vår hälsa (a.a.).  

Vidare menar Rydqvist och Winroth (2002) att vi kan tänka oss sjuka, men precis på samma 
sätt kan vi tänka oss friska. Går vi runt och bekymrar oss över tidsbrist, eller hänger upp oss 
på gamla problem, kommer vi så småningom att utveckla en inre psykisk obalans. Denna 
psykiska obalans, som kan vara i form av oro eller ångest, kan med tiden göra att vi blir sjuka 
om vi inte gör någonting åt det. Sådana sjukdomar kallas för psykosomatiska.    

Om vi som alternativ till nedbrytande tankar tänker positivt istället kommer våra kroppsliga 
processer istället att stärkas. Detta kan leda till att vi blir friska till följd av de själsliga 
resurser vi här aktiverar som en inre läkningsprocess. Exempel på detta är den så kallade 
placeboeffekten som innebär att man tror att yttre faktorer som medicin eller liknande gör att 
man blir frisk. I själva verket är det tanken av detta som igångsätter den inre 
läkningsprocessen (a.a.). 

2.3.3 Andlig/ Existentiell hälsa 
Den andliga hälsan utgörs av att vi känner ett sammanhang och att vi har förankring i det vi 
gör. Dock kan man inte separera denna hälsodimension från psykisk och social hälsa, utan 
självfallet hänger de ihop och är beroende av varandra. Hur vårt sociala liv ser ut eller hur vi 
mår i vårat inre, påverkar givetvis våra tankar om livet. Ser vi till den andliga hälsan 
förknippar många troligen det med våra existentiella tankar. Dessa är olika från person till 
person men innefattar oftast frågor om varför vi finns, om det finns någon mening med det vi 
gör, men även moraliska och etiska frågor som kan påverka vårt samvete. Det viktiga för 
hälsan är inte nödvändigtvis att vi får svar på våra frågor, utan snarare att vi reflekterar över 
de och skapar oss vår egen uppfattning (Almvärn, Fäldt, 2001).  

2.3.4 Social hälsa 
Människan är i grunden en social varelse och i vår natur är det ett medfött beteende att 
interagera med andra människor. Redan när vi föds hamnar vi i en tillvaro där andra personer 
finns, och våra liv blir också präglade av hur dessa agerar. Efterhand som vi växer upp lär vi 
oss att samspela med vår omgivning och individerna som finns däri. Genom relationer och 
interaktion med människor utvecklas både synen på andra, men också synen på oss själva. Det 
är en ömsesidig påverkan som är av stor betydelse för hur vi själva och de omkring oss 
utvecklas och lever (Almvärn, Fäldt, 2001).  

Den sociala hälsan verkar alltså vara beroende av att vi kan ha välfungerande relationer till 
andra människor och att vi känner oss delaktiga i en gemenskap. Det förefaller därför naturligt 
att anta att en socialt frisk människa strävar efter att ha ett bra förhållande till andra, så att när 
tillvaron blir problemfylld kan denne både söka och ge stöd.   

Vidare menar Almvärn & Fäldt (2001) att vi har ett behov av att bli sedda och bekräftade av 
andra. Som exempel ger de hur barn kan söka bekräftelse hos vuxna när de har presterat 
någonting. Om reaktionen från de vuxna är av en intresserad och berömmande karaktär får 
barnet en känsla av att det förmår något värdefullt. Det är med andra ord nödvändigt för vår 
utveckling att vi får ett gensvar från omgivningen. Detta gensvar formar på så sätt också vårt 
självförtroende och vilken identitet vi får. Samtidigt har vi också ett behov av att omgivningen 
sätter gränser för vad som är acceptabelt. Att vi blir medvetna om att det finns vissa 
gemensamma regler att följa och förstå, formar oss delvis till sociala varelser (a.a.). 
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Våra gemensamma regler bygger mycket på vilka normer och värderingar de grupper vi 
socialiserar med har. Det närmaste och huvudsakliga umgänget sker genom familjen och 
kallas för primärsocialisation, medan våra utomstående relationer, så som skolan eller 
arbetslivet betecknas som sekundärsocialisationer (Rydqvist, Winroth, 2002). Under vår 
uppväxt och även senare i livet tillhör vi således olika grupper. Dessa innefattar först och 
främst familjen samt skol- och arbetskamraterna, men också grupper i form av föreningar, 
religiösa samfund eller politiska partier. Att känna en grupptillhörighet är ett starkt mänskligt 
behov eftersom vi både medvetet och omedvetet formas till de individer vi blir. På samma 
gång kan grupper ge möjligheter till att dels känna trygghet och tillhörighet, men också chans 
till att få social kontakt och på så sätt bygga upp sociala nätverk (a.a.).   

Våra sociala nätverk utgör en betydelsefull resurs för hur vi utvecklas som människor och hur 
vi klarar av stora yttre påfrestningar. Hamnar vi i en kris eller har ett mer sakligt problem, 
kanske en nära bekant är den som vi vänder oss till för att få stöd. Detta sociala stöd kan 
således vara av olika karaktär beroende på situation. Går exempelvis någon nära anhörig bort 
behöver vi ett känslomässigt stöd, medan om vi ska flytta ett piano behöver ett praktiskt stöd. 
Det väsentliga är att vi känner att stödet finns där ifall vi behöver det. I vår omgivning har vi 
olika typer av närhet till människor. Med detta menas att vi har annorlunda relationer till 
familjen, vänner och bekanta och därmed olika karaktär av stöd (a.a.).  

Vi har nu diskuterat och definierat vad hälsa är för någonting. Därmed kommer vi nu ”smalna 
av” teorin genom att röra oss vidare till nästa del i modellen, nämligen den som belyser 
friskvården.  

2.3 Friskvård 
Nedan kommer en inblick ges i dagens arbetsliv för att sedan diskutera friskvård inom 
arbetslivet och vilka fördelar som finns i att ha en aktivt motionerande personal. Här ges en 
kort beskrivning över vilka regler som gäller för personalvårdsförmåner för att sedan komma 
in på friskvård och motion på arbetstid.   

2.3.1 Dagens arbetsliv 
Arbetsmarknaden har reformerats. Detta till följd av att de tidigare dominerande industriella 
yrkena har försvunnit och mer gått över till yrken inom service- och tjänstesektorerna 
(Rosendahl, 2003). Idag använder vi inte vår fysik lika mycket som förr eftersom 
hjälpredskap och nya kategorier av yrken har gjort att vi blir allt mer stillasittande på våra 
arbetsplatser. Människans kropp är skapad för fysisk aktivitet, men dessvärre är 30 procent av 
den vuxna befolkningen fysisk inaktiv (Rosendahl, 2003). Detta har gjort att vi dag tampas 
med helt andra arbetsrelaterade problem än tidigare. Arbetslivet har haft fokus på den fysiska 
arbetsmiljön eftersom den har varit en av våra större sjukskrivningsorsaker. Utvecklingen har 
därför gått framåt på området och den fysiska arbetsmiljön har förbättrats avsevärt. Därmed 
har de fysiskrelaterade arbetsskadorna minskat. Förvisso finns det fortfarande en del fysiska 
och kemiska risker i vår arbetsmiljö, men det är inte dessa som gör att sjukskrivningsantalen 
ökar, utan idag uppleves en annan typ av arbetsrelaterade sjukdomar, psykiska och 
psykosociala (SOU 2004:113).  

Vid varje paradigmskifte, alltså ansenlig förändring, inom arbetslivet, har ohälsa bland 
befolkningen spridit sig menar Johansson (2003). Även om det inte finns någon statistik över 
sjukskrivningar i samband med skiftet från bondesamhället till industrisamhället, så vet man 
att denna förändring bidrog till mycket ohälsa. 1980-talets IT-samhälle har gjort att vi idag går 
mot ett mer individualistiskt lärande och ett ökat kvalitetskrav i arbetslivet. Arbetsrollen håller 
på att förändras genom att fokus idag inte enbart ligger på lön och status, utan nu ska arbetet 
även tillföra oss en mening (a.a.). Av detta kan man då anta att arbetet mer och mer skall 
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gestalta sig i någon form av självförverkligande. Vi får vår identitet genom vårat arbete och 
kanske blir det ibland svårt att skilja mellan vad som är arbetstid och fritid (a.a.).   

Omgivande villkor, som exempelvis osäkrare anställningsavtal där projekt- och 
visstidsanställning är vanligt, krav på att individen ständigt ska vilja utveckla samt öka sin 
kompetens, har gjort att den anställde idag har en allt högre press på sig psykiskt. Under 
1990-talet visar statistiken att den psykosociala arbetsmiljön belastar oss allt mer mentalt. 
Som vi tidigare har diskuterat har vi ett behov av att känna gruppgemenskap, trivsel och 
möjlighet att påverka vårt dagliga liv, detta gäller även i arbetslivet. Den mentala 
påfrestningen visar sig i att vi får svårt att sova, har svårt att koppla bort jobbet när vi är 
hemma samt upplever för lite handlingsutrymme på arbetet (SOU 2004:113). Denna psykiska 
stress har kommit att bli ett hot mot våra arbetsplaster. Trots att fysisk aktivitet och motion 
minskar stress, är 80 procent av Sveriges befolkning inte tillräckligt aktiva enligt Halling 
(2002). Med detta i åtanke kanske det inte är så konstigt att vi hör att allt fler personer blir 
mentalt utbrända på arbetsmarkanden (SOU 2004:113). 

2.3.2 Friskvård inom arbetslivet 
Personalens individuella egenskaper och kompetens har blivit allt viktigare inom arbetslivet 
där fokusering ligger på kunskap. Idag handlar vi mer med kunskap och tjänster än vi tidigare 
gjort. Personalen är därför en avgörande faktor i företagets framgång menar Halling (2002). 
Följaktligen är det av största intresse för arbetsgivarna att personalen har en god hälsa, både 
god fysik och psykisk balans. Johansson (2003) menar att det i framtiden kommer att råda 
arbetskraftsbrist. Om arbetsgivare då skapar bra förutsättningar för hälsa hos sin personal 
kommer det vara lättare att rekrytera arbetskraft.  

Johansson beskriver friskvård som ”de aktiviteter som genom stimulans, återhämtning, 
anspänning och avspänning skapar balans hos individen - och som där igenom ger kraft, mod 
och vilja att skapa ett bra liv så väl på arbetet som på hemmaplan” (a.a:89) Det är viktigt att 
se helheten, alla dimensioner av hälsan samt livets alla sidor ska vägas in och integreras för att 
få en så bra friskvård som möjligt.  

Friskvård inom arbetslivet handlar om att inte bara förebygga sjukdom utan även om att skapa 
hälsa hos sin personal. Johansson (2003) menar att bara för att man är fysiskt frisk betyder 
detta inte att man är vid god hälsa. Genom friskvård vill företag uppmana till en förändrad 
levnadsstil genom att förändra beteende- och levnadsmönster hos sina anställda. Denna 
förändringsprocess kan vara mycket tung för individen och därmed resultera i motsträvighet 
till förändring. Därför är det viktigt att den är integrerad i verksamheten med tydliga mål och 
tydlig struktur. Friskvården ska vara långsiktig med ständiga förbättringar i fokus och således 
är en projektform inte lösningen för ett positivt friskvårdsarbete menar Johansson (2003).  

Halling (2002) menar att friskvård är en lång process med många steg där det är viktigt att 
man har med sig personalen i friskvårdsarbetet mot gemensamma mål. Friskvård bör aldrig 
ske genom tvång utan istället ska lockbeten användas för att motivera de anställda. För att 
kunna leda ett bra friskvårdsarbete anser Halling (2002) att arbetet kan utföras efter sju råd. 
Börja med att sätta upp ett mål med arbetet, få det förankrat i företaget, både hos ledning samt 
hos de anställda. Gör en analys av företaget, samt en behovsanalys hos personalen, integrera 
arbetet. Gör arbetet mätbart och utvärdera friskvårdsarbetet.  

Angelöw (2002) menar att vi idag lever i ett problembaserat samhälle istället för ett 
möjlighetsbaserat. Vi måste lära oss att tänka på nya sätt för att lösa problem och för att få 
friskare arbetsplatser. Fokus ska alltid ligga på det friska i företaget. Johansson (2003) tar 
steget längre och hävdar att man inte ska nöja sig med att ha en frisk personal, utan målet ska 
vara en hälsosam personal. Han menar att hälsa, effektivitet och lönsamhet är varandras 
förutsättningar. 
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2.3.3 En bra friskvård är lönsam 
Tidigare var det försäkringskassan som stod för en stor del av sjukskrivningskostnaderna. 
Idag har arbetsgivaren ett större ansvar och betalningsskyldighet vid anställdas sjukfrånvaro.  
I och med en förändring i Arbetsmiljölagen 2001 fick arbetsgivarna ett ökat ansvar. Ohälsa 
och olyckor i arbetet ska förebyggas genom att arbetsgivaren undersöker, genomför, och 
följer upp verksamhetens arbetsmiljö. Arbetsgivaren är numera skyldig att dokumentera sina 
arbetsmiljöinsatser. Det ska enligt arbetsmiljölagen pågå ett systematiskt arbetsmiljöarbete på 
arbetsplatser (Halling, 2002).    

Vi kan se att det finns ett allt större ekonomiskt intresse för arbetsgivarna att hålla sina 
anställda friska då ohälsa är kostsamt. Lönsamheten för en verksamhet ligger alltid i fokus, 
och därmed skulle man kunna säga att det finns en ekonomisk tanke och syfte bakom all 
friskvård i en organisation. Även om friskvård är något som organisationer gärna beskriver 
som en humanistisk insats, och inte i första hand en ekonomisk, är det svårt att helt och hållet 
blunda för faktumet att organisationer bedrivs med ett lönsamhetsintresse.   

För att friskvård ska resultera i lönsamhet, är det viktigt att organisationen har ett långsiktigt 
tänkande när det gäller att investera i personalens hälsa. Det tar tid att bygga upp en bra hälsa 
hos sina anställda. Även om motion kan ge snabba resultat hos individen, kan det dröja innan 
det märks i organisationen. Det finns enligt Arbetarskyddsnämnden bara tre tillfällen då det 
inte är lönsamt att satsa på friskvård och det är: då företaget håller på att avvecklas och inte 
kommer att finnas kvar inom en snar framtid, då den anställde redan tränar i så hög grad att 
det inte gör någon skillnad för honom/henne, samt då insatsen som görs är för liten. Om 
organisationer ska investera i friskvård och få den lönsam är det alltså viktigt att satsa 
ordentligt och på rätt sätt (Lönsam friskvård, 1997).  

Enligt Arbetarskyddsnämnden kan en anställd, som inte är fysiskt aktiv, höja sin 
syreupptagningsförmåga avsevärt genom att börja motionera endast 30 minuter om dagen. I 
och med att syreupptagningsförmågan ökar presterar också den anställde betydligt bättre i 
kapacitet och effektivitet under en hel arbetsdag (a.a.).  

För att kunna visa med siffror vad en arbetsgivare tjänar på att ha sin personal fysiskt aktiv 
har Arbetarskyddsnämnden (1997) tagit fram exempel på vad ökad motion hos en anställd kan 
ge arbetsgivaren i ekonomisk vinst. Man menar att en otränad person endast kan använda 20-
25 procent av sin kapacitet över en 8-timmars arbetsdag och prestera 0,4 liter/minut i 
syreupptagningsförmåga. Denna syreupptagningsförmåga är lite mer än vad som krävs för att 
sova. Om individen börjar motionera regelbundet kan denne förbättra sin kapacitet till 40-50 
procent på en arbetsdag och därmed öka syreupptagningsförmågan till 1.2 liter/minut. Det är 
ett tempo som motsvarar en rask promenad. En sådan ökning av syreupptagningsförmågan, 
motsvarar en förbättring på ungefär en tredjedel av individens kapacitet, det vill säga 
personen blir piggare och orkar mycket mera. Att öka kapaciteten skulle gynna många typer 
av arbeten, i synnerhet de stillasittande. För att vidare utveckla exemplet till konkreta siffror 
på vad en arbetsgivare kan tjäna på att få sin personal att motionera, kan man anta att denna 
ökning av syreupptagningsförmåga som till en början var 1/3 kan jämföras med 1/3 kapacitet 
av lönen. En ökning från 6 700 kr (1/3 * 20 000kr/månaden inkl soc. avg.) till 20 000kr kan 
därmed innebära att den anställde går från att prestera ett arbete för 6700 kr till 20 000kr i 
månaden. Räknat i underkant kan det alltså vara värt 150 000 kr per år (20 000kr – 6 700kr 
*12) för företaget att få en fysiskt inaktiv personal att börja motionera regelbundet. Denna 
satsning är ofta osynlig eftersom det inte går att placera i något speciellt konto vad en ökad 
syreupptagningsförmåga innebär för en ökad prestation (Arbetarskyddsnämnden, 1997).   

Idag styrs mycket av det vi gör av ett ekonomiskt tänkande, detta gäller framförallt företag. 
Det är därför viktigt att ta fram kritiska värden för friskvård. Dessa kritiska värden blir till 
goda ekonomiska underlag som underlättar en argumentation för att satsa på friskvård 
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(Lönsam friskvård, 1997). Genom att ta fram kritiska värden görs friskvårdens mål mätbara. 
Exempel på kritiska värden kan vara korttidssjukfrånvaron, arbetseffektivitet, minskad 
utslagning samt ökad kvalitet och kvantitet. På dessa går det att göra uträkningar som påvisar 
en ekonomisk lönsamhet för företaget (Hälsofrämjande som affärsstrategi, 2003). Det är 
viktigt att komma ihåg att det är betydligt mer lönsamt att satsa på friskvård och därmed 
förebyggande främja den anställdes hälsa än att arbeta med rehabilitering (Lönsam friskvård, 
1997)   

2.3.4 Personalvårdsförmåner 
För att ett företag ska vilja ta större ansvar och hjälpa sin personal till ett hälsosammare liv har 
man med olika skatte- och lagregleringar försökt gynna arbetsgivare som ger sina anställda 
personalförmåner som gynnar hälsan (Lundén & Nygren 2004). Personalvård definieras enligt 
följande i Inkomstslagen 11kap 11 §:  

”Personalvårdsförmåner skall inte tas upp. Med personalvårdsförmåner avses förmåner av 
mindre värde som inte är en direkt ersättning för utfört arbete utan består av enklare 
åtgärder för att skapa trivsel i arbete eller liknande eller lämnas på grund av sedvänja inom 
det yrke eller den verksamhet som det är fråga om” (Antonson, 2003 s.87).   

Ovanstående innebär att personalvårdförmåner inte anses utgöra ersättning för utfört arbete 
och är därmed skattefri. Den anställde behöver i och med det inte ta upp det i 
inkomstdeklarationen, samtidigt som arbetsgivaren inte behöver ta med dessa skattefria 
förmåner i underlaget för socialavgifter och preliminärskatteavdrag (Antonson, 2003). 
Personalvårdsförmåner kan bestå av allt från motion, friskvård, motionskläder, massage och 
solarium till förfriskningar och enklare förtärning i samband med arbete. 
Personalvårdsförmåner syftar till att skapa trivsel, samhörighet samt en god fysisk och 
psykisks hälsa hos personalen (a.a.). Dessa skattefria personalvårdsförmåner gäller dock ej 
enskilda näringsidkare eller delägare i handelsbolag då den skattefria personalvårdförmånen 
endast gäller anställda. Denna förmån gäller inte heller uppdragstagare som inte klassas som 
anställd på företaget (Lundén & Nygren, 2004). Personalvårdsförmånen får inte vara en rabatt 
eller kupong som kan nyttjas utanför arbetsplatsen som betalningssystem. Förmånen får heller 
inte gå att byta ut mot kontant ersättning åt den anställda. Personalvårdförmånen bör kunna 
tillhandahållas på arbetsplatsen (Antonson, 2003). 

2.3.5 Friskvårdstimmen 
En skattefri personalvårdsförmån är motion och friskvård. Friskvårdstimmen innebär att de 
anställda får motionera, en timme i veckan, på arbetstid.  Företaget behöver inte betala några 
sociala avgifter på motion som utförs under arbetstid, utan får dra av kostnaden som 
personalkostnad. Arbetsgivaren kan göra ett nettolöneavdrag efter att ha betalat hela 
kostnaden till arrangören eller alternativt så lägger den anställde ut för hela kostanden och får 
sedan tillbaka en summa pengar av arbetsgivaren (Lundén & Nygren 2004). Lundén och 
Nygren (2004) betonar dock att om den anställde blir erbjuden motion och friskvård mot 
avdrag från bruttolönen av arbetsgivaren, är detta en skattepliktig förmån för en anställde. Då 
det enligt lagen anses som att den anställde avstår lön till förmån för motion och friskvård, 
och därmed kan det betraktas som kontant ersättning.  

För att friskvårdstimmen ska betraktas som skattefri personalvårdsförmån, krävs det att 
följande villkor är uppfyllda: Erbjudandet ska rikta sig till hela personalen, 
motionen/friskvården ska vara av enklare slag samt att motionen/friskvården ska vara av 
mindre värde (a.a.). Alla måste inte utnyttja erbjudandet, men förmånen måste vara riktad till 
hela personalen, inte endast till en enskild grupp. På så sätt har alla samma möjlighet att 
utnyttja förmånerna. Med hela personalen menas även visstidsanställda och vikariat, hel som 
deltidsanställd. För att underlätta denna förmån har man sedan 2004 slopat kravet på att 
motionen och friskvården ska vara av kollektiv natur samt att arbetsgivaren behövde vara 



 

19

 
direktbetalande (Antonson, 2003). I och med detta kan den anställda själv göra utlägg för 
motions- och friskvårdskostnader som denne sedan kan få ut av arbetsgivaren.  

Motionen ska vara i enklare slag och av mindre värde för att få klassas som friskvårdstimme 
och därmed en skattefri förmån. Lyxsporter så som golf, segling och ridning är ej av enklare 
slag, då utrustning anses vara dyrbar och då utförandet sällan sker i samband med arbetet. 
Dock behöver motionen inte utövas i arbetsgivarens egna lokaler, eller i förhyrda lokaler för 
att de ska vara skattefri (Antonson, 2003). Motionen måste även omfatta en fysikt prestation 
för att få vara en skattefri motionsförmån, därmed anses inte schack och pistolskytte som 
skattefria förmåner. En enklare motionsidrott kan vara allt ifrån gymnastik, styrketräning, 
bowling eller lagidrotter som t.ex. handboll, fotboll och bandy. Vad som anses som mindre 
värde kan verka diffust och kan variera stort mellan olika orter. Bedömning görs ofta från ort 
till ort om vad rimliga beloppsgränser kan vara. Ett träningskort i en storstad är betydligt 
dyrare än på en mindre ort och därmed blir förmånsbeloppet olika, dock skall kostnaden för 
aktiviteten vara marknadsmässig menar Antonson (2003). Idrottsredskap och idrottskläder 
kan subventioneras av arbetsgivaren, men måste i så fall vara av enklare slag. En anställd kan 
inte få personliga startavgifter till idrottsevenemang och tävlingar betalda av arbetsgivaren 
som en skattefri subvention. Däremot kan de få anmälningsavgifter till olika 
korporationsidrotter betalda, eftersom detta är beviljade motionsaktiviteter (a.a.).  

I den andra delen inom motion och friskvård ingår information om kost, stresshantering, 
avslappningsteknik, stöd vid rökavvänjning samt friskvårdsdagar/temadagar med information 
och diskussion i olika arbetsmiljöfrågor. Även om friskvård och motion kan ses som ett 
begrepp i lagtexten så anser man att de bedöms separat, vilket innebär att en arbetsgivare som 
erbjuder sin anställde skattefri motion, även kan erbjuda kostrådgivning (a.a.).  

2.4 Motivation 
Vi har tidigare diskuterat hälsans effekt på individen och friskvårdens betydelse för ett 
lönsamt företag. De flesta vet att motion gör kroppen sund. Trots detta är det många som 
struntar i det och fortsätter leva på det osunda sätt som de alltid har gjort. För att kunna 
förändra ett levnadsbeteende är det därför viktigt att vi förstår vad det är som motiverar 
människan till att förändra sina levnadsvanor till ett hälsosammare och mer aktivt liv. Därför 
kommer vi nu att fördjupa oss i ämnet motivation.  

Motivation är något som aldrig tar slut, utan finns ständigt inom oss. Motivation handlar om 
hur känslor, tankar och förnuft flätas ihop och ger energi åt våra handlingar (Granbom, 1998). 
Revstedt (2002:39) menar att motivation är ”en strävan hos människan att leva ett så 
meningsfullt liv som möjligt”. Av sin innersta natur har människan en strävan att vara 
konstruktiv, målinriktad, social och aktiv. Med meningsfullt menar Revstedt (2002) att man 
väljer att ansvara för sig själv och sina möjligheter, det vill säga innerst inne är alla människor 
motiverade till att efter sträva ett meningsfullt liv.  

Cofer (1978) menar att man måste se till varje individs intresse och anpassa innehållet utifrån 
detta. Eftersom den inre motivationen grundar sig på personlighetsfaktorer, är det någonting 
man upptäcker, inte skapar. Den inre motivationen är en egen vilja att ta reda på något av eget 
intresse. Eftersom den inre motivationen inte är något man skapar utan finns inom varje 
individ, måste man utifrån individers intresse anpassa motionen. Den inre motivationen 
associerar ofta med djupinlärning. Det innebär att individen lär sig genom att denne genomgår 
en grundlig förändring i sin tankestruktur för att minnas och inte bara genom att memorera för 
stunden (Granbom, 1998).   

Enligt Arborelius (1993) har människan ett inre behov att själv bestämma och att känna att 
han/hon själv kan handskas med sin tillvaro. Vid eventuella förändringar är det därför viktigt 
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att individen själv får bestämma vad som ska förändras och på vilket sätt det ska ske. En 
människa upplever en ökad motivation när de stöds och uppmuntras i sina egna initiativ. 
Granbom (1998) menar därför att det är viktigt att när man skall förändra ett beteende, måste 
individen inse att förändringen är något som hon genomför av egen vilja.  

Granbom (1998) säger att yttre motivation är när inlärningen sker med hjälp av belöning som 
hjälpmedel eller att specifika mål ska uppnås. Här blir motivationen att försöka uppleva de 
krav som andra har ställt. Den yttre motivationen är kopplad till ytinlärning, vilket innebär att 
individen bara förändrar sitt handlingsmönster för stunden. Individen faller tillbaka till samma 
beteende när de yttre kontrollerna ej längre finns kvar, det vill säga att man som individ 
lockas till att förändra sitt beteende med belöningar eller något som trycker på bakifrån, men 
så fort denna faktor försvinner går man tillbaka till sitt tidigare beteende.   

För att komma åt personers motivation är det därför viktigt att man fokuserar på individens 
intresse och anpassar innehållet utifrån detta Varje individ är unik och motivationen kan 
variera mycket beroende på individ och tidpunkt. För att kunna motivera en person måste man 
därför bygga sig en egen teori kring individen, en teori som består av bakgrundsfaktorer, 
personliga egenskaper och andra omständigheter som är unika för individen. Vi kan inte 
motivera samtliga individer på samma sätt utan en unik handlingsplan utifrån deras egna 
förutsättningar måste tas fram, vilken man skulle kunna kalla för en personlig teori  (a.a.). 

2.4.1 Motivation till hälsa 
Enligt Faskunger (2001:35) är en förändringsprocess ”en aktivitet som inleds för att ändra 
tankesätt, känslor eller beteenden någon hyser”. Ska någon motiveras att förändra sina 
motionsvanor är det därför viktigt att förstå sig på dennes tankar, känslor och beteenden inför 
motion. Förändringsprocessen handlar om att få deltagarna att förstå att det är för deras 
välbefinnande man bör genomföra en förändring av motion och inte för att uppvisa resultat, 
det vill säga springa snabbast, ta mest i bänkpress etcetera. Individen måste bli klar över sitt 
nuvarande beteende för att förändringsarbetet ska bli framgångsrikt. Individen måste själv 
komma till insikt med att ens levnadsstil behöver mer motion. Varje individ har olika vanor 
och ovanor, därmed behöver man utgå ifrån varje individ för att kunna motivera ett förändrat 
levnadsmönster på bästa möjliga sätt (Faskunger, 2001).   

Faskunger (2001) menar att en individ alltid befinner sig i olika motivationsstadier inför 
motion. Man måste alltså först förstå vilken fas individen befinner sig i innan man kan 
motivera denne på bästa möjliga sätt, då olika stadier behöver olika typ av motivationsform. 
Faskunger (2001) utgår ifrån den så kallade ”Transteoretiska modellen” som består av fem 
olika stadier som individen rör sig mellan. Beroende av vilket motivationsstadie individen 
befinner sig i, är motivationen till motion olika. Det är därför viktigt att när man ska motivera 
en medarbetare till motion veta vilket av stadierna som denne befinner sig i. Vi kommer 
nedan att gå igenom de fem olika stadierna.  

Det första stadiet är förnekelse. Här vill individen inte kännas vid att de har ett problem i sitt 
levnadssätt. Denne vill inte förändras då den tror sig vara tillräckligt aktiv eller ignorerar 
risken som finns i sitt nuvarande leverne. Ofta bemöter en person i förnekelsestadiet 
motionsråd om fysik aktivitet med motstånd. Här måste man därför först och främst öka 
individens uppfattning och information så att denne kan förstå och komma till insikt om sitt 
problem.  Det gäller att ha en positiv människosyn och försöka förstå sig på varför individen 
vägrar komma till insikt om sitt beteende och sedan att medvetengöra detta hos individen. 
Man ska aldrig hota, utan istället övertyga på ett bra sätt (a.a.).  

I begrundandestadiet har individen börjat inse att levnadsstilen kan vara ett problem och vilka 
risker detta medför. Individen är dock inte redo att handla än, då den ständigt väger för- och 
nackdelar med motionen. Motivationen bygger här på att stärka individens självförtroende 



 

21

 
och att visa på fördelarna med motion. Denna fas kan leda till frustration eftersom man lätt 
kan fastna här på grund av att ”rätt tillfälle” aldrig kommer, eller så vill man handla genast 
men kanske inte tänkt över det så noga. Exempel på detta är nyårslöften om ett sundare liv 
som senare rinner ut i sanden (a.a.).  

Den tredje fasen är förberedelsestadiet. Här funderar individen starkt på att ta tag i problemet 
och har en plan för hur han/hon ska göra det, ofta med hjälp av ett startdatum. Genom goda 
förberedelser ökar chansen att lyckas. Här gäller det att hitta den motion som passar individen 
bäst och att lägga upp en detaljerad plan. Gärna en SMART plan, det vill säga en plan som är 
Specifik, Mätbar, Anpassad, Realistisk och Tidseffektiv (a.a.).  

De två sista stadierna handlar om att komma igång med fysik aktivitet. En person som är i det 
fjärde stadiet, kallat handlingsstadiet, är i den aktiva starten. Den fysiska aktiviteten är i sitt 
första skede, och har pågått i maximalt sex månader. Här är det lätt för individen att falla 
tillbaka eller kanske gå ut för hårt i sina mål och förväntningar. Av den orsaken gäller det att 
utvärdera, stödja och undanröja eventuella hinder på vägen för att motivera den aktiva till 
fortsätt motion (a.a.).  

Det sista stadiet, aktivitetsstadiet, går ut på att upprätthålla sitt nya beteende. Att motivera en 
person i denna fas innefattar att befästa beteendet, se risker för återfall samt stärka 
självförtroendet. Faskunger (2001) påpekar att individen rör sig mellan dessa olika faser av 
återfall och framsteg. Den tid en individ befinner sig i en fas varierar från person till person, 
men viktigt är att man går igenom alla faser och inte hoppar över någon, eftersom detta genast 
brukar leda till återfall. Vidare menar Faskunger (2001) att en successiv förflyttning genom de 
olika stadierna leder till en framgångsrik beteendeförändring.  

Granbom (1998) påpekar att det är viktigt att man inte ska känna sig misslyckad för att man 
inte lyckas. Att förändra ett invant beteende tar tid och det är en process som sker i många och 
små steg. Det är därför viktigt att motivationsarbetet bedrivs som en lång process. För att göra 
ett bra motivationsarbete för bättre hälsa måste man vara trovärdig som motiverare och ha en 
positiv människosyn. Det är viktigt att det finns en förståelse för individen och att man utgår 
ifrån den nivån som individen befinner sig på just då. Vi kan aldrig tvinga individer eller stå 
med pekpinne och förklara hur de ska leva. Förändringen måste komma från individen själv 
och bästa sättet att göra det på är att hitta en utgångspunkt från individens egen personlighet 
och intresse (a.a.).  

2.5 Organisationskultur 
Precis som kultur inverkar på oss i vardagen så är även organisationskultur en påverkande 
beståndsdel i personalens beteende, därför kommer vi nedan att gå igenom några utvalda 
delar i begreppet organisationskultur, delar som vi anser kan påverkar en anställds hälsa och 
motionsvanor.  

Alvesson (2001) menar att kultur är det som existerar mellan människor, den blir central när 
vi skall förstå fenomen som beteenden, sociala företeelser, institutioner och processer. 
Kulturen gör dessa fenomen begripliga och meningsfulla. Kultur är ett sammanhängande 
system av betydelser och symboler där innebörd uttrycks. Kultur är viktig eftersom den 
vägleder tänkandet, känslorna och handlandet. Det är kulturen som förklarar varför folk beter 
sig som de gör. Vidare menar Alvesson (2001) att genom kultur får vi därmed acceptans och 
tillhörighet, något som kan vara av stor inverkan när det gäller att motionera. Vad kulturen 
anser om motion påverkar den anställdes motionsvanor då man vill känna en tillhörighet inom 
kulturen. När vi befinner oss mitt i en kultur är det svårt att se den från ett objektivt perspektiv 
och många saker kanske vi själva inte är medvetna om. Traditioner, vår historia och geografi 
är våra grundläggande förutsättningar i en kultur och dessa faktorer går sällan att förändra. 
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Våra värderingar och attityder är ofta omedvetna och därmed svåra att påverka. Andra saker 
som påverkar kulturen är handlingsmönster, tidsuppfattning, icke-verbala uttryck, språk och 
könsroller (a.a.). Är det för tillfället en arbetsbelastning på en avdelning så kan man anta att 
det, även om friskvårdstimmen får nyttjas, inte är accepterat att använda den då arbetsbördan 
är hög. Av detta kan man tänka sig att kulturen i en organisation eller en avdelning gör att vi 
anpassar oss till ett beteende som anses vara normalt enligt gruppens värderingar.  Att man 
inte använder friskvårdstimmen då arbetsbelastningen är hög är kanske inte något som är 
direkt uttalat men som alla på avdelningen vet om och därför rättar sig efter.    

Alvesson (2001) väljer att skilja på företagskultur och organisationskultur. Han menar att 
företagskulturen är vad ledningen i företaget anser vara den rådande kulturen medan 
organisationskulturen är den gällande kulturen i verkligheten. Ser vi till detta så är det rimligt 
att anta att bara för att ledningen har en positiv syn på motion behöver det inte vara i så ute i 
organisationen. Att säga någonting och att sedan göra det, är två helt olika saker. Det är det 
rådande organisationskulturen som avgör vilken egentlig syn man har på motion och vilken 
acceptans den har i organisationen.   

Bang (1999) menar att organisationskulturbegreppet kan delas in i två delar, kulturinnehåll 
och kulturuttryck. Kulturinnehåll, även kallad kärnelement, är värderingar, normer, 
grundläggande antagandet samt verklighetsuppfattningar. Det är det nätverk av betydelser, 
meningar och handlingsmodeller som finns både i de individer som ingår i kulturen samt i 
kulturen sig. Kärnelement yttrar sig i fyra olika kulturuttryck, beteende-, verbala, materiella 
och strukturella uttryck. Kulturuttryck är de handlingar, objekt och praxis som kulturen 
använder sig av för att bekräfta och uttrycka sig inför medlemmar.  

Allt som händer och sker inom en organisation kan ses som kultur. Det kan vara allt ifrån 
vilka kläder som bärs eller vilka problem som uppstår, beslutsfattning och befordringar, till 
hur folk pratar och beter sig mot varandra. Kulturen inom en organisation har på de senaste 25 
åren börjat ses som mer och mer viktig då den inte bara speglar organisationens liv, utan 
också påverkar dess framgång (Bruzelius, Skärvad, 2000). Att ha en organisationskultur som 
är positiv till motion och uppmuntrar den, skapar en hälsosammare personal som i sin tur 
leder till en gynnsammare verksamhet. Alvesson (2001) menar att organisationskulturen har 
en central roll för effektivitet, tillväxt och framgång. Olika kulturer påverkar hur människor, 
företag och andra enheter relaterar till varandra också i ekonomiska termer.  

Företag som har nått framgång förknippas ofta med starka kulturer. Ett starkt och effektivt sätt 
att förbättra och påverka en organisations effektivitet, vitalitet och innovationsförmåga, är att 
bygga och utveckla organisationens kultur. Många företag vill att beslut skall fattas utifrån de 
mål och enligt den profil som företaget har uppställt och inte från anställdas individuella 
perspektiv. Har företaget en gemensam och delad organisationskultur förstärker man 
förutsättningarna för att detta skall ske (Bruzelius, Skärvad, 2000).   

Kronstam (2002) menar att det är viktigt att man inom organisationen arbetar öppet med 
företagets värderingar och klargör en gemensam kultur. Det bidrar till att man blir en stark 
kultur, och starka kulturer klarar kriser bättre. Detta är något som även Alvesson (2001) 
bekräftar då han menar att det finns en koppling mellan goda resultat och kultur. Det finns 
fyra olika förhållanden mellan organisationskultur och resultat. Det första förhållningssättet är 
att en stark kultur ger en styrka i tillhörighet och ansvar vilket leder till resultat. Det andra 
bygger på ett tidigare omvänt resonemang, att höga resultat leder till en stark kultur. I det 
tredje förhållningssättet menar man att under speciella förhållanden är en särskild typ av 
kultur nödvändig för att bidra till effektiviteten, en form av kulturstyrning som bidrar till höga 
resultat. Det sista är ”anpassningsbara kulturer” där kulturer kan reagera på förändringar i 
omgivningen (Alvesson, 2001).   
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Alvesson (2001) menar att ledarskap är en kulturpåverkande aktivitet. Det finns ett komplext 
samband mellan ledarskap och kultur. Skapar kulturen ledarskapet eller ledarskapet kulturen 
låter vi vara osagt, men klart är att det finns en koppling mellan dem. Ledare kan ha ett högt 
inflytande när det gäller att fastställa och förändra idéer, värderingar och uppfattningar inom 
organisationer. Själva begreppet ledarskap har ofta en mycket vid innebörd. Utsedda ledare, 
dvs. chefer har en formellt grundad ställning medan informella ledare är legitimerade från 
anhängare. Man behöver därför inte vara ledare bara för att man är chef (a.a.). Ett tänkbart 
antagande är att ledaren och dennes inställning till motion påverkar de anställdas inställning 
och kulturens prägel gällande motion.  

”Ledarskap är inte bara en ledare som agerar och en grupp underordnande som reagerar på 
ett mekaniskt sätt, utan ett komplex social process där innebörderna och tolkningar av vad 
som sägs och görs är avgörande” (a.a:146).  

Betydelsefulla deltagare för kulturen är individer som med antingen formell eller informell 
makt och inflytande, förkroppsligar företagets mål och värderingar. Dessa individer är någon 
eller några som de anställda i en organisation ser som förebilder eftersom de personifierar det 
företaget vill uppnå genom ord och handlingar, som rätt tillämpade leder till goda resultat 
(Bruzelius, Skärvad, 2000). Ledaren kan därmed vara en god förebild för sina anställda, och 
genom att själv motionera kan detta säkerligen uppmuntra medarbetarna till motion. Ett 
sådant agerade kan således leda till en hälsofrämjande organisationskultur.   

Enligt Schein (Bang, 1999:84-85)) kan ledningen på fem olika sätt påverka 
organisationskulturen.  

 

Det ledningen riktar uppmärksamheten mot, mäter och kontrollerar i organisationen. 
Dvs. ledningen kan tydligt påverka vad som är intressant i organisationen genom att 
uppmärksamma olika saker.  

 

Ledarnas reaktioner på kritiska händelser och kriser i organisationen. 
Sättet ledningen hanterar en kris skapar nya normer och värderingar som ger ett 
avtryck i kulturen. Eftersom en kris ofta är emotionellt stark hos 
organisationsmedlemmarna blir inlärningen extra intensiv under krisen. 

 

Medveten rollförebild, vägledning och träning 
Ledarens sätt att bete sig och agera påverkar organisationsmedlemmarna.  

 

Kriterier för fördelning av belöningar och status 
Genom formella och informella belöningssystem, lär sig organisationsmedlemmarna 
vad organisationen värdesätter. Här kan ledarna påverka starkt genom att koppla 
belöningar och straff direkt till den kultur de vill skapa 

 

Kriterier för rekrytering och urval, befordran, pensionering och avsked 
Här kan de till viss mån påverka en organisationskultur genom att anställa efter 
värderingar och antaganden som kan passa kulturen.      

När det kommer till fenomenet kultur kan man inte bedöma den som ”bra” eller ”dålig” kultur 
då begreppet är mycket komplext. Beroende från vilken synvinkel man ser kulturen kan den 
uppfattas olika. Om man försöker göra en sådan bedömning av en kultur har man ofta en 
teknisk föreställning av kulturen, där den ses som ett redskap istället för en process (Alvesson, 
2001).  Bangs (1999) åsikter instämmer med Alvessons och han menar att det endast kan 
existera bra eller dåliga kulturer i förhållande till något. 
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2.6 Sammanfattning av teori 
För att i korthet sammanfatta teorin, ser vi tillbaka till vår ”top-down modell” som 
presenterades i början. Vi har nu gått igenom vad hälsa innebär generellt och för individen 
personligen. Här återgavs Antonovskys tankar kring känslan av sammanhang (KASAM) samt 
Maslows teori om att man måste uppfylla vissa behov för att dels må bra, men även för att 
kunna röra sig uppåt i behovstrappan och utvecklas.     

Figur 2.6.1 Del av Top down modell.  

Genom att beskriva hälsans olika dimensionerna samt redogöra för vilka faktorer som 
påverkar vår hälsa smalnade således avsnittet av till att beskriva hur arbetslivets hälsa och 
friskvården i allmänhet ser ut.        

      Andlig/     
   Fysisk      Psykisk       Existentiell    Social       

Figur 2.6.2 Del av Top down modell.  

Efter detta gick vi vidare till att utreda hur personal, motion och friskvård hör ihop för att 
därigenom beskriva vad friskvårdstimmen innebär. I detta skede av modellen har vi smalnat 
av ytterligare eftersom en stor del av vår studie handlar om just friskvårdstimmen.        

Figur 2.6.3 Del av Top down modell.  

Slutligen belyste vi hur organisationskultur kan påverka utövandet av friskvårdtimmen, samt 
vilka motivationsfaktorer som kan finnas gällande motion och friskvårdstimmen. 
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3 Metod 
När man står inför att genomföra en studie finns det olika tillvägagångssätt att arbeta efter. 
Metoden är forskarens redskap och den ger grunden för systematiskt och planmässigt arbete 
(Holme & Solvang, 1997). Man kan i vetenskapliga undersökningar använda sig av 
kvalitativa eller kvantitativa metoder. Valet av undersökningsmetod har till stor del att göra 
med utgångspunkten i studien. Bryman (1997) menar att valet mellan kvantitativ eller 
kvalitativ metod är en teknisk fråga, dvs. man måste välja någon av dessa metoder beroende 
på vilken frågeställning man har.   

Den kvantitativa metoden ses ofta som ett naturvetenskapligt forskningsangrepp för studier 
där man pratar i termer som variabler, kontroll, mätning och experiment (Bryman, 1997).  
Den kvantitativa forskningen är strukturell och formaliserad och går på bredden, vilket 
möjliggör att man kan generalisera eftersom man inhämtar marginell information från många 
undersökningsenheter. Detta görs vanligtvis genom enkäter med fasta svarsalternativ. Genom 
en kvantitativ metod eftersträvar forskaren precision i form av att göra en så rättvis avspegling 
av verkligheten som möjligt (Holme & Solvang, 1997).   

3.1 Vårt metodval 
Utifrån vårt syfte med denna undersökning fann vi att en kvantitativ undersökning bäst skulle 
lämpa sig för vår studie. Vi ville göra en mätning av vilka som använder sig av 
friskvårdstimmen och en generell översikt av vad som motiverar personalen till att nyttja den. 
Eftersom vi ville se uppgiften från ett generellt plan, blev valet av metod kvantitativt (Holme 
& Solvang, 1997). Genom att göra en kvantitativ studie i enkätform, kan respondenten i lugn 
och ro besvara frågorna. De behöver inte uttala sig om ”känsliga frågor” direkt till oss, vilket 
hade varit fallet om vi valt att göra en kvalitativ intervju (Ejlertsson, 2005). Motionsvanor och 
användandet av friskvårdstimmen kan vara av känslig karaktär för vissa respondenter 
eftersom man kanske inte vill erkänna att man aldrig motionerar inför någon annan. I en 
enkätundersökning kan vi inte påverka respondenten genom sättet vi ställer frågorna på 
(Ejlertsson, 2005). Kvalitativa intervjuer hade givit oss djupare information, men då det inte 
är kostnads- och tidseffektivt att intervjua samtliga anställda i organisationen valde vi därför 
att göra en undersökning i enkätform. Dock har vi i de öppna svarsalternativen, där 
respondenten på egenhand kunnat skriva orsak, skapat olika kategorier som reflekterar 
åsikterna i stort.  

3.2 Urval 
Utgångspunkten i vår undersökning är friskvårdstimmen vilket är en förmån som endast 
förekommer inom en organisation med anställda. Vi behövde därmed komma i kontakt med 
en organisation som låter sina anställda nyttja friskvårdstimmen och där studien praktiskt sätt 
kunde genomföras. Byrman (1997) kallar detta för ett medvetet strategiskt urval.  

Vi började med att kontakta företag i Karlstad och dess omnejd via telefon och e-post. Vi fick 
kontakt med en organisation som uppfyllde våra krav på friskvårdstimmen vars huvudkontor 
och därmed också stora delar av verksamheten var beläget i centrala Karlstad. Eftersom det 
för oss var lättare att genomföra studien på en nära belägen arbetsplats, gjordes ett så kallat 
bekvämlighetsurval (Bryman, 1997). Bekvämlighetsurvalet gäller även då vi bestämde oss att 
endast göra undersökningen på kontoret i Karlstad och inte på andra ställen i landet där 
organisationen bedriver sin verksamhet. Av dem som är stationerade på huvudkontoret i 
Karlstad skulle samtliga få delta i studien. Därmed gör vi en så kallad totalundersökning 
(Trost, 2001). 
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3.3 Organisationspresentation 
Organisationen som vi har utfört studien på har sitt huvudkontor lokaliserat i centrala Karlstad 
och har cirka trehundra anställda. Dock jobbar ungefär hundra av dessa personer på andra 
platser vilket innebär att de sällan eller aldrig befinner sig på kontoret. Organisationen 
erbjuder sin personal ett antal förmåner, men då studien baseras på hälsa och friskvård, tar vi 
endast upp friskvårdsförmånen som på denna organisation är i form av den så kallade 
friskvårdstimmen som på arbetsplatsen vi har undersökt går ut på att alla anställda har en 
betald timma i veckan att bedriva någon form av friskvård. Friskvården får vara av nästintill 
vilken karaktär som helst, så länge den innefattar någon form av fysisk aktivitet. Fysiska 
aktiviteter kan vara allt ifrån att gå på gym, löpning, aerobics, till att gå en långpromenad.  

3.4 Bortfall 
Av vårt befintliga urval räknade vi med att vissa bortfall skulle ske, både interna och externa. 
Externa bortfall är de som inte har möjlighet eller lust att delta i den avsedda undersökningen 
och interna bortfall innebär att enstaka frågor i enkäten inte är besvarade (Eljlertsson, 2005). 
Eftersom många av de anställda reser ute i landet, samt pendlar mellan de olika kontoren 
mellan orterna var vi tvungna att räkna med detta externa bortfall. Vi förväntade oss dock att 
majoriteten av personalen skulle befinna sig på kontoret vid genomförandet och därmed ha 
möjlighet att delta i undersökningen.   

Innan vi började behandlingen och analyseringen av inkommen data genomförde vi en 
bortfallsanalys över vår totala undersökning för att på så sätt se vilken svarsfrekvens vi fick. 
Av de 225 stycken utdelade enkäterna fick vi totalt in 169 stycken, detta ger ett bortfall på 25 
procent. Denna svarsfrekvens är vi nöjda med då ett bortfall på över 50 procent kan 
ifrågasätta undersökningens giltighet (Trost, 2001). Könsfördelningen i undersökningen var 
75 män och 94 kvinnor. Medelåldern i undersökningen var på 43 år, med en spridning på 23 
år till 66 år.   

3.5 Enkät 
Vi har valt enkät som instrument i vår kvantitativa undersökning, (se bilaga 1). Detta eftersom 
vi genom en enkätundersökning kan få ett större urval än vid kvalitativa intervjuer, samtidigt 
som enkäten är ett kostnadseffektivt sätt att samla information på (Ejlertsson, 2005). 
Ejlertsson menar att enkät ofta associeras med att konstruera frågor, men det ligger betydlig 
mer arbete och tankeverksamhet bakom själva produceringen av enkätfrågorna.  Vår enkät 
bestod av totalt 19 huvudfrågor samt ett antal underfrågor. De flesta av frågorna hade fasta 
svarsalternativ, även om valde vi att ta med ”Annat” som svarsalternativ på vissa frågor där 
respondenten själv kunde fylla i en egen orsak. Detta för att på så sätt fånga in de tänkbara 
orsaker som vi eventuellt hade förbisett. Eftersom majoriteten av våra frågor bestod av fasta 
svarsalternativ och enkäten delades ut likartat till respondenterna, hade vi därmed hög 
standardisering och en relativ hög strukturering. Standardisering innebär avsaknad av 
variation, dvs. i vilken grad frågorna och situationen är desamma för alla respondenter (Trost, 
2001).  Enligt Trost (2001) kan strukturering ha två vitt skilda betydelser. Dels kan den vara 
kopplad till själva undersökningen i sin helhet och dels till detaljer i frågor och 
svarsalternativ. Är svarsalternativen fasta i en enkät får den en hög struktur till skillnad från 
om svarsalternativen är öppna, då enkäten kan bli ostrukturerad. Frågor med hög strukturering 
har ofta hög standardisering, vilket är det vanligaste inom enkätundersökningar.  

Enkäten inleddes med ett antal bakgrundsfrågor såsom kön, ålder, chefsbefattning samt om 
vilka levnadsvanor respondenterna hade. Därefter följde ett avsnitt med frågor om motion i 
allmänhet och frågor kring friskvårdstimmen. Vi avslutade sedan enkäten men generella 
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frågor kring motivation och organisationskultur.  Respondenten skulle i en skala, fylla i vilken 
grad de instämde med svarsalternativen.  

Tillsammans med enkäten bifogades även ett följebrev, där vi i en kort presentation 
introducerade respondenten till undersökningen. Detta brev ska enligt Trost (2001) vara 
inbjudande och inte vara alltför lång eftersom det är det första den tilltänkta respondenten 
bemöter av undersökningen.   

Vi har i vår enkätundersökning tagit hänsyn till de fyra principer om forskningsetik som 
Vetenskapsrådet framtagit. Informationskravet, att vi i vår undersökning har informerat om 
vad syftet med undersökningen varit samt att den varit frivillig. Samtyckeskravet, vilket 
innebär att respondenten själv kan bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet, 
vilket betyder att respondenten inte går att identifieras av utomstående. Nyttjandekravet, som 
medför att all insamlad information endast kommer att nyttjas till vad som framgått att det ska 
användas till (Ejlertsson, 2005).  

3.5 Genomförande 
För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt i vår enkätstudie, gick en förvarning ut till alla 
anställda på organisationens lokala intranät. Här introduceras undersökningen för de tilltänkta 
respondenterna om när och hur den skulle genomföras, därmed var många redan bekanta med 
undersökningen. Några dagar efter det att informationen gått ut till de anställda stod vi vid 
receptionen och delade ut enkäten när de anställda anlände till arbetet. Vi valde att dela ut 
enkäten på en torsdag då vi hoppades på att inte få ett bortfall på grund av långhelgsledigt, 
samt att för att undvika de känslor en respondent kan ha fredagar och måndagar. Måndagar då 
individen gärna har en inställning att vi ska förbättra oss denna vecka, och fredagar då man 
kommit in i helgstämningen. Enkäterna delades ut tillsammans med omarkerade svarskuvert. 
Detta för att kunna säkerställa att anonymiteten skyddades när de senare på dagen skulle 
lämna in enkäten till oss. Holme & Solvang (1997) påpekar att när man som samhällsforskare 
genomför en studie är det extremt viktigt att ha en respekt för medmänniskan. En person som 
bidrar med information till studien ska få sin fysiska och psykiska integritet skyddad, därmed 
måste tystnadsplikten följas strikt. Till en början prickade vi av respondenterna som tagit 
emot enkäten på en lista över samtliga anställda. Då trycket på respondenter blev för hårt och 
vi riskerade att missa några beslöt vi oss för att bocka av dem som vi hann med men i första 
hand var prioritet att få enkäten utdelad. Tanken med att pricka av dem på listan var att 
försöka få en högre svarsfrekvens genom att den anställde skulle vara mer benägen att lämna 
in enkäten då de ”kvitterat ut den” med sitt namn. Vi befann oss i receptionen hela dagen och 
därmed kunde respondenterna lämna in sina svar under hela dagen. Vi fungerade även som en 
påminnelsefaktor när vi befann oss i lokalen då många när de gick förbi kom på att de skulle 
lämna in enkäten. Vi tror att tack vare att vi befann oss synliga i lokalen resulterade detta i en 
högre svarsfrekvens.  

3.6 Databearbetning 
För att kunna hantera den mängd data som samlats in i vår enkätundersökning har vi kodat in 
allt material i statistikprogrammet SPSS. Trost (2001) menar man underlättar arbetet genom 
att ta till hjälpmedel för att hantera stora datamängder. Redan vid uppbyggnaden av en enkät 
måste man fundera på hur koden för svarsalternativet ska se ut. Varje fråga är en variabel och 
kan uppta två eller flera variabelvärden (a.a.). Detta innebär att det inte bara handlar om att 
skriva in värden i programmet, utan att det ligger mycket planering och strukturering bakom 
behandlingen av data. De svarsalternativ där respondenten har kunnat besvara med egna ord 
vad som påverkar dem, har vi skapat kategorier. I vissa fall är de olika orsakerna så ytterst få 
att vi valt att placera dem alla i en och samma kategori, det vill säga som ”annat”. Där vi dock 
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funnit framträdande och många likartade svar har vi skapat särskilda kategorier som vi har 
valt att redovisa för sig.   

3.7 Reliabilitet och Validitet 
Då man genomför en vetenskaplig undersökning är det viktigt att man genomför den med ett 
så objektivt förhållningssätt som möjligt. Enligt Holme & Solvang (1997) tar alla forskare 
med sig sin förförståelse och sina fördomar in i en studie (1997). Genom att ha en hög 
reliabilitet och validitet kan man säkerställa att undersökningen genomförts på ett så 
tillförlitligt sätt som möjligt. Enligt Trost (2001) innebär reliabilitet, att mätningen är så stabil 
som möjligt och inte genomförd slumpmässigt. Samma mätning ska ge likartade svar vid ett 
annat tillfälle, därmed ska situationen vara standardiserad vid kvantitativa undersökningar. 
Validitet innebär att man mäter det man avser att mäta, eller med andra ord, giltigheten i 
mätningen (a.a.).  

Vi anser att reliabiliteten och validiteten varit hög i vår studie. Enkäten och situationen var 
standardiserad i sin struktur och därmed har respondenten inte kunnat bli påverkad av oss. 
Alla har fått samma information om enkätstudien, dock kan det vara så att även om folk fått 
information, finns risken att de förbisett den. Faktorer som kan ha påverkat vår reliabilitet är 
till exempel vilken dag i veckan och tid på dygnet vi delat ut enkäten. Genom att välja en dag 
mitt i veckan för enkätstudien så hoppades vi att undgå de ”nya friska tag” känslan på 
måndagar och ”skönt med helg” känslan en fredag. Validiteten i vår undersökning kan även 
den ses som hög då vi i vår enkät använt oss av frågor som ska leda fram till svar på syftet vi 
haft med denna undersökning. Vi anser att vi därmed har undersökt det vi avsett att 
undersöka. 
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4 Resultat 
Nedan kommer vi att behandla framkomna data från vår undersökning i form av siffror och 
tabeller. Vi redovisar en översikt av det resultat vi fått fram utifrån ett generellt och specifikt 
perspektiv. Resultatredovisningen görs dock med några av våra egna kommentarer som sedan 
kan vara av värde inför vår avslutande diskussionsanalys. Nedan belyser vi våra 
frågeställningar med kursiv stil i den löpande texten för att du som läsare lättare skall kunna 
följa med i våra resonemang.   

4.1 Perspektiv 
Syftet med denna studie är att undersöka hur anställda ser på motion och friskvårdstimmen i 
generell mening men även på ett individuellt plan. Vi har genom hela studien försökt hålla oss 
på generella och specifika nivåer från respondenternas normer och värderingar kring motion 
och friskvårdstimmen, till hur man rent praktiskt förhåller sig. För att ge er som läsare en så 
tydlig bild som möjligt över hur vi har disponerat resultatanalysen, har vi valt att redovisa 
resultatet enligt följande modell.    

Ideologiskt 
- Normer och värderingar 
kring motion och 
friskvårdstimmen 

        

Figur 4.1 Disposition av resultatanalys 

4.2 Kategorier 
För att förklara vilka som motionerar och nyttjar friskvårdstimmen har vi valt att dela in ålder 
i olika kategorier för att underlätta vår framställning av resultatet. Vi bestämde oss för att 
klassificera de anställda i tre kategorier, Yngre, Medel och Äldre. Vi försökte få en 
procentandel på 33 procent i varje grupp. Ålderskategori Yngre består av personer med ålder 
23-36 år och utgör 30 procent av respondenterna. Kategorin Medel har en procentandel på 36 
procent med åldersintervallet 37-48 år. Den sista ålderskategorin, Äldre, består av 34 procent 
av de anställda som deltagit i undersökningen och innehåller personer med åldrarna 49-66 år. 
Benämningarna på dessa kategorier är till för att förtydliga uppdelningen av de anställda och 
syftar således till åldersfördelningen inom organisationen.  

Tabell 1. Respondenternas fördelning i ålderskategorier. N = 169  

Ålder Kategori Andel i procent 
23-36 år Yngre 30 
37-48 år Medel 36 
49-66 år Äldre 34 

Generellt – Inställning till 
motion i allmänhet 

Specifikt – Inställning till sin 
egen motion (självbild)  

Praktiskt 
- Handlingsmönster – hur 
det praktiskt ser ut 

Specifikt – Orsaker som påverkar 
motionen 

Generellt – Hur man faktiskt 
motionerar 
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När vi framställer resultatet nedan, har vi för enkelhetens skull skapat olika kategorier för 
antalet gånger man motionerar i månaden samt använder sig av friskvårdstimmen. Detta för 
att ni som läsare ska få en så klar och tydlig bild av resultat som möjligt. Vi har valt att dela in 
antal gånger i månaden man motionerar i olika kategorier. Här är friskvårdstimmen inte 
inräknad i respondentens svar. De olika motionskategorierna namngavs enligt följande; 
Ingalunda, Strömotionären, Regelbundna och Elitmotionären. Ingalunda kategorin innebär att 
man motionerar 0-3 ggr i månaden.  Kategori Strömotionären har en intervall på 4-14 ggr i 
månaden. Här ser vi ingen regelbunden motion, vilket vi gör hos nästa kategori, Regelbundna, 
som motionerar 15-20 ggr i månaden vilket kan ses som att individen har reguljära 
motionsvanor. Till Elitmotionären tillhör dem som motionerar mellan 21-40ggr i månaden 
vilket anses vara mycket bra.   

Tabell 2. Respondenternas fördelning i motionskategorier. N = 168  

Motion Kategori Andel i procent 
0-3 ggr/månaden Ingalunda 30 
4-14 ggr/månaden Strömotionären 20 
15-20 ggr/månaden Regelbundna 44 
21-40 ggr/månaden Elit 6 

  

Vi har även delat hur de anställda nyttjar friskvårdstimmen i olika kategorier för att underlätta 
framställningen av resultatet. Dessa är; Intet, Emellanåt och Reguljären.  Friskvårdskategori 
Intet är de som aldrig utnyttjar friskvårdstimmen. Emellanåt är de som nyttjar den någon gång 
ibland, ca 1-2 ggr/månaden.  Den sista kategorin, Reguljären, är de som regelbundet använder 
sig av friskvårdstimmen, 3-4 ggr/månaden. Med de olika kategorierna fastslagna kommer vi 
nu att redovisa vårt resultat i undersökning.   

Tabell 3. Respondenternas fördelning i nyttjandet av friskvårdstimmen. N = 168  

Friskvårdstimme Kategori Andel i procent 
0 ggr/månaden Intet 30 
1-2 ggr/månaden Emellanåt 18 
3-4 ggr/månaden Reguljären 52 

  

I presentationen av resultatet har vi använt oss av dikotomisering, det vill säga på de frågor 
med fyraskaliga svarsalternativ har vi slagit ihop svaren till endast två svarsalternativ. Oavsett 
om de instämde helt och hållet eller till stor del blev svaret därmed detsamma.  Detta gjorde vi 
för att på så sätt få fram tendenser i undersökningen.  

4.3 Ideologiskt – Generellt  
Vi har alla en grundläggande uppfattning och inställning till motion. Denna inställning 
kommer från de normer och värderingar vi har, och skapar således vår ideologiska bild kring 
motion. Med ideologiskt menar vi alltså de normer och värderingar respondenterna har kring 
motion och friskvårdstimmen. Ur det ideologiska perspektivet har vi valt att studera den 
generella inställningen hos våra respondenter. Detta innebär att vi redovisar vilken inställning 
dem har till motion i allmänhet. Vi ser att nästan nio av tio anser att motion i allmänhet är av 
stor betydelse, det vill säga att man på ideologiskt plan tycker att motion är någonting bra och 
positivt. Denna genomgående syn i undersökningen förstärktes även då 94 procent av 
respondenterna ansåg att man behöver vara fysik aktiv i dagens samhälle. 
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Den allmänna inställningen till friskvårdstimmen var även den positiv på ett generellt plan. 94 
procent instämde i påståendet ”Tycker du allmänt sett att friskvårdstimmen är viktigt?”. Den 
generella uppfattningen hos de anställda är att friskvårdstimmen ska användas då nästan fyra 
av fem höll med om att den självklart skall användas.   

4.4 Ideologiskt - Specifikt 
Här studerar vi resultatet ur ett mer specifikt perspektiv, det vill säga vilka normer och 
värderingar individen har gällande sin egen motion. Det är lätt att anse att någonting är bra 
generellt men det behöver inte betyda att man anser att det behövs för egen del. Ett exempel 
på detta är om man tycker att motion är bra i allmänhet men inte anser sig behöva motionera 
själv. Ideologiskt blir härmed inställningen till motion på ett personligt plan. Här kan vi se att 
näst intill samtliga, 97 procent, höll med om att motion skulle kunna ge dem en effekt som var 
positiv.   

Vi kan se att majoriteten av respondenterna har varit fysikt aktiva då 65 procent i någon mån 
har motionerat större delen av sitt liv. Vi kan dock se en viss skillnad inom ålderskategorierna 
när det gäller fördelningen i att motionera större delen av livet eller inte. I kategori Yngre har 
hela 74 procent motionerat större delen av sitt liv, medan andelen inom kategorin Äldre ligger 
på 56 procent.  

Tabell 4. Har du motionerat större delen av ditt liv, fördelat på ålderskategorier. Andel i 
procent.   

Ungdomen Genomsnittet Ålderstigne Total 
Ja mycket 31 23 17 24 
Ja ganska 43 42 39 41 
Nej inte särskilt 24 35 44 34 
Nej inte alls 2 0 0 1  

Total  100  100  100  100       

Att det finns en ideologiskt positiv inställning till motion bland respondenterna blir ännu mer 
tydligt när vi tittar på kategorin Ingalunda. Av denna kategori, det vill säga dem som aldrig 
eller sällan motionerar, ansåg 97 procent att man bör motionera för att behålla sin hälsa.  Fyra 
av fem i Ingalunda höll med om att ”Det finns många fördelar med motion som borde få mig 
att börja motionera”. Vi ser här att det på ett ideologiskt plan finns en medvetenhet på 
individnivå om att motion är någonting bra och positivt för den egna hälsan.   

Låt oss nu titta närmare på hur individens förutsättningar för motion och ett fysikt aktivt liv 
ser ut, eftersom detta kan på påverka motivationen till motion, vilket är vår tredje 
frågeställning. Är omgivningen motionsfrämjande eller finns det hinder till att motionera 
bland respondenterna i deras levnadsförhållanden? Totalt ansåg fyra av fem i undersökningen 
att de hade en motionsfrämjade omgivning, det vill säga stöd bland familj, vänner, kollegor 
samt närhet till motionsfaciliteter. Här ser vi återigen att det är Yngre som har det högsta 
värdet, 90 procent. 
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Tabell 5. Är Din omgivning motionsfrämjande? Fördelat på ålderskategori. Andel i procent.   

Ja  Nej Totalt 
Yngre 90 10 100 
Medel 79 21 100 
Äldre 75 25 100  

Totalt 81 19 100 

 

Med de redovisade siffrorna ovan ser vi att det finns en positiv grundsyn och inställning till 
motion och att vara fysikt aktiv. Respondenterna anser på ett ideologiskt plan att motion är 
bra.   Hur bra ideologin stämmer överens med verkligheten ska vi nedan studera hur det i 
praktiken ser ut beträffande den generella och specifika motionen samt användandet av 
friskvårdstimmen.  

4.5 Praktiskt - Generellt 
Om respondenterna på ett ideologiskt plan ser motion som positivt för hälsan, hur ser det då ut 
i praktiken.  Det är en sak att anse att motion är bra men eventuellt en annan sak att verkligen 
motionera. Det faktiska motionsutövandet bland respondenterna ser ut enligt följande: 30 
procent av de 169 respondenterna tillhör kategorin Ingalunda (0-3 ggr/mån), 20 procent är 
Strömotionären (4-14 ggr/mån), den största gruppen på 44 procent är Regelbundna 
motionärer (15-20 ggr/mån) och de resterande 6 procenten tillhör Elit (21-40 ggr/mån).  Vi 
kan se i tabell 6 att fördelningen inom kön är relativt jämn. Både män och kvinnor har en 
majoritet i kategorin Regelbundna. Män har jämfört med kvinnor en något högre procentandel 
i kategorin Ingalunda, på 32 procent. Vi kan utifrån vår frågeställning, vilka som motionerar, 
se att det är en något större andel kvinnor som motionerar i praktiken.  

Tabell 6. Motionskategorier fördelat på kön. Andel i procent   

Man Kvinna Totalt 
Ingalunda 32 28 30 
Strömotionären 20 20 20 
Regelbundna 43 45 44 
Elit 6 7 6  

Total  100  100  100 

  

Studerar vi sedan fördelningen av de olika motionskategorierna jämfört med 
ålderskategorierna, finner vi att majoriteten är Regelbundna motionärer i alla ålderskategorier. 
Medel har ett något högre värde i kategorin Ingalunda. Förvånansvärt är att  kategorin Äldre 
har flest respondenter i kategorin Elit.  

Tabell 7. Motionskategorier fördelat på ålderskategorier. Andel i procent   

Yngre Medel Äldre Total 
Ingalunda 27 33 28 30 
Strömotionären 22 20 19 20 
Regelbundna 49 40 44 44 
Elit 2 7 9 6  

Total  100  100  100  100 
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Vi har nu redovisat en överblick över hur de anställda motionerar. Vi ska nu övergå till att 
redovisa det praktiska nyttjandet av friskvårdstimmen. Som vi såg hade respondenten en 
generell positiv inställning till friskvårdstimmen, men hur ser nyttjandet av den ut i realiteten? 
Vilken kategori människor använder sig av friskvårdstimmen ska vi nedan redovisa.  

Tabell 8. Friskvårdskategorier fördelat på kön. Andel i procent   

Man Kvinna Totalt 
Intet 37 23 30 
Emellanåt 20 17 18 
Reguljären 42 60 52  

Total  100  100  100 

  

Vi ser att det är en högre andel kvinnor som tillhör kategorin Reguljären i nyttjandet av 
friskvårdstimmen, närmare bestämt 60 procent av kvinnorna. Av den tredjedelen som aldrig 
använder sig av friskvårdstimmen, kategorin Intet, kan vi se att män representerar en stor del 
av denna kategori. Kvinnor förefaller därmed vara mer benägna till att använda sig av 
friskvårdstimmen. Ser vi till helheten kan vi följaktligen utläsa att nästan en tredjedel aldrig 
använder sig av friskvårdstimmen medan lite över hälften gör det regelbundet.  

Tabell 9. Friskvårdskategorier fördelat på ålderskategorier. Andel i procent   

Yngre Medel Äldre Total 
Intet 8 31 46 30 
Emellanåt 12 21 21 18 
Reguljären  80 48 33 52  

Total  100  100  100  100 

  

Majoriteten av kategorin Äldre tillhör Intet (0 ggr/mån) där 46 procent aldrig nyttjar 
friskvårdstimmen. Medel har även de en stor procentandel i Intet, 31 procent, medan Yngre 
nästintill inte finns representerade i kategorin Intet. Ungefär samma fördelning mellan de 
olika ålderskategorierna ser vi i kategorin Emellanåt (1-2 ggr/mån). Hela 80 procent av Yngre 
finns representerade i Reguljären (3-4 ggr/mån). Svagast representerade bland de reguljära 
användarna av friskvårdstimmen är de Äldre. Vad vi kan se är att i både Medel och Äldres fall 
är kategorierna Intet och Reguljären i majoritet. Här kan vi således urskilja en fördelning till 
att man antingen använder sig regelbundet av friskvårdstimmen eller så använder man den 
inte alls.  

4.6 Praktiskt - Specifikt 
Vi har nu gett en översikt om vilka som motionerar och nyttjar friskvårdstimmen bland våra 
respondenter. Därför ska vi nu gå in på en djupare specifik nivå och där redovisa orsakerna 
och faktorerna till varför man motionerar eller inte, samt använder sig av friskvårdstimmen 
eller ej. Vi utgår här ifrån våra frågeställningar i problemformuleringen som lyder: 

 

Vad motiverar dem till detta? 

 

Hur kan individer motiveras till motion och till att utnyttja friskvårdstimmen? 
   
Av de 153 stycken som tillhör någon av kategorierna, Strömotionären, Regelbundna samt 
Elit, angav hela 86 procent att en av orsakerna till att de motionerar var ”för att hålla sig i 
form”. Två andra starka orsaker som framkom var ”för att må bra psykiskt”, 65 procent, och 
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”för att förebygga sjukdomar/skador”, 61 procent. Något som även framkom var att man inte 
motionerar för att få gemenskap, då endast 12 procent av dem som motionerar i någon mån 
gör det för att känna gemenskap.   

Tabell 10. Orsaker till varför man motionerar. Mer än ett alternativ kan anges. Andel i 
procent   

Man Kvinna Totalt N 
För att hålla mig i 
form 

43 57 86 131 

 

För att må bra 
psykiskt  

39  61  65  100  

För att förebygga 
sjukdomar/skador  

43  57  61  94  

För att det är roligt  40  60  52  79  

För gemenskapens 
skull  

42  58  12  19 

  

I tabell 10 kan vi se att det finns en skillnad i fördelningen mellan kön till de olika orsakerna 
som får respondenterna att motionera. Visserligen är kvinnor jämfört med män lite mer 
representerade i den totala undersökningen. Därför kan det redovisade resultatet göra att 
kvinnor får ett högre procenttal och således bli något missvisande. Vi tror dock inte det ska ha 
påverkat vårat resultat nämnvärt då det visar tendensen i fördelningen av kön. Den skillnad 
som utmärkte sig var orsaken ”för att må bra psykiskt”.  Här är hela två tredjedelar, av de 65 
procenten som angivit detta som orsak, kvinnor och endast 39 procent män. Av skälet ”för att 
det är roligt” är 40 procent män respektive 60 procent kvinnor av de 52 procent som uppgett 
detta som anledning till motion. Här kan vi alltså se att anledningen till att våra respondenter 
motionerar huvudsakligen är för att hålla sig i form. Visserligen skall det tas i beaktning att 
många faktorer kan placeras in under denna kategori. Ser man objektivt på det kan ”att hålla 
sig i form” inbegripa det mesta av de andra alternativen. Detta är till stor sannolikhet 
anledningen till det höga resultatet på denna kategori.  

Vilka är då orsakerna till att man inte motionerar? I resultatredovisningen har vi här endast 
tagit med dem som, bortsett från friskvårdstimmen, aldrig motionerar. Där visade det sig att 9 
procent aldrig motionerar, vilket i respondenter är 15 personer. Denna fråga skulle ha kunnat 
göras mer omfattande om samtliga som tillhörde motionskategori Ingalunda (0-3 ggr/mån) 
fått besvara vad det är som begränsar deras motionerande. Av framkommen data visar det sig 
att 60 procent av de 15 respondenterna uppger ”ont om tid” som en av orsakerna till att man 
inte motionerar. En tredjedel av dem som aldrig motionerar anger att de inte tycker att det är 
kul som en anledning. Trots att antalet respondenter här är en relativt liten del, väljer vi ändå 
att nämna andra alternativ som framkom till att man inte motionerar. Dessa var lathet, 
småbarn och attitydförändring. Något som visade sig var att samtliga av de 15 personer som 
aldrig motionerar visste vilken motionsform som passade dem, och ansåg att motion behövdes 
för egen del. Här ser vi återigen att det ideologiska perspektivet med motion speglar 
respondentens svar om motion. Här kan vi alltså utläsa att det finns en förståelse och kunskap 
om att motion är någonting bra men trots det så utövas det inte.     
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Tabell 11. Föredelning mellan i kön i användandet av friskvårdstimmen. Andel i procent.   

Man Kvinna Totalt 
Intet 37 23 29 
Emellanåt 20 17 19 
Reguljären 42 60 52  

Total  100  100  100 

  

Av de 116 personer som använder sig av friskvårdstimmen, kategorierna Emellanåt (1-2 
ggr/mån) och Reguljären (3-4 ggr/mån), framkom det, precis som i motionsresultatet, att 89 
procent ansåg att den mest framträdande orsaken till att man utnyttjar friskvårdstimmen är 
”för att hålla sig i form”. 63 procent angav ”för att förebygga sjukdomar/skador” som en av 
orsakerna. Ser vi till könsfördelningen har kvinnor angivit detta skäl i högre utsträckning än 
vad män har gjort. Denna könsskillnad kan vi även se i svarsalternativ ”för att må bra 
psykiskt” där två tredjedelar av de 60 procenten som angivit det som en orsak är kvinnor. 
Ytterst få anser att ”för gemenskapens skull” är en orsak till varför man utnyttjar 
friskvårdstimmen.   

Tabell 12. Orsaker till varför man utnyttjar friskvårdstimmen. Mer än ett alternativ kan anges. 
Andel i procent. N = 116   

Man Kvinna Totalt 
För att hålla mig i form 41 59 89 

 

För att må bra psykiskt  40  60  60  

För att förebygga 
sjukdomar/skador  

37  63  68  

För att det är roligt  40  60  47  

För gemenskapens skull  31  69  14 

 

48 respondenter i undersökningen tillhör kategorin Intet, det vill säga de som aldrig använder 
sig av friskvårdstimmen. Vi ska nedan studera de framkomna orsakerna till varför man inte 
nyttjar friskvårdstimmen. I frågan ”Om Aldrig , vad begränsar användandet?” kunde man 
precis som i motionsutövande ha låtit de som tillhör kategorin Emellanåt fått besvara orsaker 
till varför de inte utnyttjar friskvårdstimmen och därmed fått ett bredare underlag för 
resultatet. Dock anser vi att det i första hand är de som aldrig utnyttjar friskvårdstimmen som 
vi mest vill fokusera på för att se vilka tänkbara motivationsfaktorer som finns.  

Tabell 13. Orsaker till varför man inte nyttjar friskvårdstimmen. Mer än ett alternativ kan 
anges. Andel i procent   

Män Kvinnor Totalt N 
Har inte tid 45 56 65 31 

 

Får tillräckligt 
med motion på 
fritiden  

82  18  23  11  

Annat  39  61  25  12 
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Även här var den framträdandet orsaken till att man inte använde sig av friskvårdstimmen 
tidsbrist. 65 procent av Intet angav det som en av orsakerna. Vi har även valt att redovisa två 
andra orsaker till varför man inte använde sig av friskvårdstimmen, ”Får tillräcklig med 
motion på fritiden” samt ”Annat”. Vi är medvetna om att antalet respondenter här för få för 
att kunna göra några generaliseringar men finner trots det att detta är intressant att redovisa. 
Av dem som angivit att de får tillräcklig med motion på fritiden, var 82 procent män vilket är 
intressant eftersom de i minde utsträckning än kvinnor motionerar på fritiden. ”Annat” som 
svarsalternativ väljer vi att redovisa då vi anser att det framkom bra och tydliga orsaker. Av 
de 25 procent som uppgav ”Annat” som ett alternativ till att de inte nyttjade 
friskvårdstimmen, framkom det att 10 procent ansåg att man inte prioriterade 
friskvårdstimmen. 8 procent ansåg att de inte fanns någon motionsform som passade. Vi är 
medvetna om att det inte går att göra några generaliseringar utifrån dessa siffror eftersom det 
även här endast är en bråkdel som har angivit detta som en orsak. Men likväl är de av intresse 
för studien anser vi.   

Av dem som använder sig av friskvårdstimmen, kategorierna Emellanåt och Reguljären, kan 
vi se att 34 procent anser att friskvårdstimmen har lett till att de motionerar mer på fritiden, 
medan 66 procent inte anser det. Samtidigt har inte heller friskvårdstimmen lett till en 
minskad motion, då 89 procent inte hade dragit ner sin motion på fritiden i och med att de fått 
en ”gratistimma” varje vecka.   

Tabell 14. Emellanåt och Reguljärens ökning eller minskning av motion till följd av 
friskvårdstimmen. Andel i procent. N = 119   

Instämmer Instämmer inte Totalt  
Friskvårdstimmen gör att 
jag motionerar mer på min 
fritid   34   66   100  

 

Jag motionerar mindre på 
fritiden eftersom 
friskvårdstimmen ger mig en 
gratis timma     11     89     100  

 

4.6.1 Kategorin ingalunda  
Vi kommer nu lite mer ingående att studera gruppen Ingalunda, alltså de som motionerar noll 
till tre gånger i månaden, då vi anser att denna grupp på 37 respondenter är förhållandevis 
stor. På frågan ”Jag skulle motionera mer om…”, har vi totalt sett fått ett högt internt bortfall i 
undersökningen. Frågans konstruktion var utformad så att respondenten behövde ta ställning i 
några olika påståenden. Många verkar emellertid inte ha velat ta ställning utan istället struntat 
i att fylla i någonting alls eftersom de förmodligen kände att inget av svarsalternativen 
passade. Därför har vi valt att redovisa endast Ingalunda respondenternas svar. Skälet till 
detta är dels på grund av att denna kategori har besvarat frågan i hög utsträckning, men också 
därför att vi anser att motivationsfaktorerna till motion hos denna kategori är intressanta för 
undersökningen. Av de 37 respondenterna i motionskategorin Ingalunda, anger 67 procent av 
dem att de skulle motionera mera om de fick personliga mål framtagna. 56 procent skulle 
motionera mera om de fick personlig rådgivning. Information om motion kunde dock inte få 
kategorin Ingalunda att börja motionera mer, angav 85 procent. På svarsalternativet ”Annat”, 
där respondenten själv kunnat fylla i vad som skulle kunna få de att börja motionera mera, 
svarade 10 procent att de såg sig själva öka sin motion om de började prioritera den. 8 procent 
menade att mer tid skulle kunna få dem att öka sin motionsfrekvens.   
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Tabell 15. Hur kategorin Ingalunda har svarat på ”Jag skulle motionera mer om…” utan 
bortfall. Andel i procent.   

Instämmer Instämmer inte Totalt 
Fick personliga mål framtagna 67 33 100 
Fick personlig rådgivning 56 44 100 
Information om motion 15 85 100 
Annat 24 76 100 

  

Vidare märkte vi att fråga 17 hade ett högt internt bortfall bland respondenterna. Detta tror vi 
beror på att de som redan motionerar på en stadig basis hade svårt att besvara påståendena. 
Därför har vi i denna fråga valt att endast behandla de som tillhör kategorin Ingalunda när vi 
redovisar resultatet av fråga 17. Över 60 procent av de 37 respondenterna i kategorin 
Ingalunda ansåg att de borde börja motionera men kände att de inte hade tid. Vidare kan vi se 
att över 70 procent av Ingalunda inte heller har en plan eller mål med sin motion. Dock är det 
intressant att drygt 80 procent av Ingalunda har funderat på att börja motionera samt vet 
vilken motionsform som passar dem bäst.  

Tabell 16. Hur kategorin Ingalunda instämmer med påståendena om motion. Andel i procent.   

Instämmer Instämmer inte Totalt 
Jag vet att jag borde motionera 
men har tid  55  45  100 

 

Jag ska börja motionera men vet 
inte vilken form som passar mig   18   82   100  

Jag ska börja motionera, jag har 
en plan och ett mål    30   70   100 

  

På frågan ”Har du motionerat större delen av ditt liv”, fann vi att 10 procent av kategorin 
Ingalunda angav att de har motionerat mycket under större delen av sitt liv. 29 procent har 
motionerat ganska mycket under större delen av sitt liv. Detta innebär att nästan 40 procent av 
dem som aldrig eller sällan motionerar idag, hävdar att de har varit aktiva motionärer.   

Tabell 17. Hur kategorin Ingalunda har motionerat i större delen av deras liv. Andel i 
procent.   

Ja mycket Ja, ganska Nej inte särskilt

 

Nej, inte alls 
Ingalunda 10 29 59 2  

     

4.6.2 Yttre faktorer 
Eftersom tid har varit en av de framträdande orsakerna till att man inte motionerar samt inte 
använder sig av friskvårdstimmen har vi valt att studera de kategorier av respondenter som 
kan anses ha en begränsning när det gäller tid. En småbarnsförälder kan tyckas ha ont om tid 
på fritiden och därmed svårt att hinna med att motionera. En chef tror vi kan känna tidsbrist 
på arbetet och därför hoppa över friskvårdstimmen. Vi ska nu studera dessa grupper lite 
närmare för att se om så är fallet.  
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Av respondenterna med hemmaboende barn under sju år visar det sig att man är mer benägen 
att använda friskvårdstimmen än att motionera på fritiden. 47 procent av de 32 respondenterna 
som har hemmaboende barn under sju år tillhör kategorin Reguljären. Det är en hög andel om 
vi sedan jämför och studerar deras motionsvanor på fritiden. Här tillhör istället 45 procent 
kategorin Ingalunda, det vill säga de som aldrig eller sällan motionerar. Vi ser alltså en 
benägenhet bland våra respondenter att utnyttja friskvårdstimmen mer jämfört med hur 
mycket man motionerar på fritiden, då tid för vård av barn kan vara en begränsande faktor.  

Tabell 18. Nyttjande av friskvårdstimmen av respondenter med hemmaboende barn under sju 
år. Andel i procent.                             

Intet Emellanåt Reguljären Totalt N 
22  31 47  100 32 

  

Tabell 19. Motionsvanor av respondenter med barn under sju år. Andel i procent  

Ingalunda Strömotionär Regelbundna Elit N 
45 26 29 0 32  

 

Studerar vi sedan personer med chefsbefattning lite närmare ser vi här att det är nästintill raka 
motsatsen till respondenterna med hemmaboende barn under sju år. Här kan vi utläsa att av de 
22 respondenter med chefsbefattning tillhör 68 procent kategorin Intet, det vill säga dem som 
aldrig utnyttjar friskvårdstimmen. Dock är siffran betydligt högre när det gäller att motionera 
på fritiden, 54 procent.    

Tabell 20. Nyttjandet av friskvårdstimmen för respondenter med chefsbefattning. Andel i 
procent.  

Intet Emellanåt Reguljären N 
68 18 14 22  

  

Tabell 21. Motionsvanor för personer med chefsbefattning. Andel i procent.  

Ingalunda Strömotionär Regelbundna Elit N 
32 14 54 0 22  

 

4.6.3 Organisationskulturen 
Eftersom vi anser att organisationskulturen kan påverka de anställdas motionsvanor samt 
nyttjandet av friskvårdstimmen, har vi valt att redovisa detta som en motivationsfaktor. Vi 
menar således att vi här delvis redogör för frågeställningen om hur anställda kan motiveras 
till motion och nyttjandet av friskvårdstimmen. Vad som framkom i våra resultat var att man 
inom organisationen hade en positiv syn på friskvårdstimmen. Uppfattningen bland 
majoriteten av personalen var att man självklart ska använda friskvårdstimmen. Nyttjandet av 
friskvårdstimmen är alltså i hög grad accepterat bland de anställda.   
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Tabell 22. Hur friskvårdstimmen uppfattas bland personalen på avdelningen/enheten. Andel i 
procent.   

Instämmer Instämmer 
inte 

Totalt N 

Det är bara ”hurtbullar” som 
använder sig av 
friskvårdstimmen   12   88   100   165 

 
Vi nyttjar gärna 
friskvårdstimmen tillsammans   32   68   100   164  

Man skyltar inte med att man 
använder sig av 
friskvårdstimmen    10    90    100    167  

Självklart sak man använda sig 
av friskvårdstimmen   82   12   100   164  

Friskvårdstimmen ska inte 
användas om man har mycket att 
göra   

18   82   100   166 

 

I påståendena ovan kan vi se att inom organisationen råder en kultur som är positiv till 
friskvårdstimmen. 85 procent håller inte med om att det bara är ”hurtbullar” som använder sig 
av friskvårdstimmen. Vidare verkar friskvårdstimmen vara allmänt accepterat då nio av tio 
anser att det är okej att visa att man använder friskvårdstimmen. Detta bekräftas även i 
påståendet ”Friskvårdstimmen ska inte användas om man har mycket att göra” där endast 20 
procent instämmer med detta. 83 procent av de anställda framhåller att man inte nyttjar 
friskvårdstimmen tillsammans.    

4.7 Sammanfattning av resultat 
Vi kan se att det finns en positiv inställning till motion och friskvårdstimmen inom 
organisationskulturen samt bland de anställda. Denna inställning finns både på generell- och 
specifik nivå. Respondenterna upplever att de har en omgivning som är motionsfrämjande och 
kvinnor är i viss mån bättre än män på att motionera samt att använda sig av 
friskvårdstimmen. Yngre och Äldre motionerar ungefär i samma utsträckning, medan Medel är 
den kategorin som motionerar minst. När det kommer till användandet av friskvårdstimmen 
finner vi att majoriteten av Yngre nyttjar den till fullo medan de Äldre här inte kommer upp i 
samma nivå. Fördelning mellan de Äldre och Medel i nyttjandet av friskvårdstimmen är till 
stor del uppdelad till att man antingen nyttjar den regelbundet eller så gör man det inte alls.  

Framträdande orsaker till varför man inte motionerar eller använder sig av friskvårdstimmen 
var tidsbrist och prioriteringar. Av dem som inte nyttjar friskvårdstimmen eller motionerar 
framkom det att man vill ha personlig rådgivning och framtagna mål, och inte information om 
motion, för att öka sina motionsvanor.   

De tre frågeställningarna vi utgår ifrån är: 

 

Vilken kategori av människor, sett till kön, och ålder är det som motionerar och 
använder sig av friskvårdstimmen?  

 

Vad motiverar de anställda till detta? 

 

Hur kan individer motiveras till motion och till att utnyttja friskvårdstimmen?  
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När de gäller den första frågeställningen kan vi se att kvinnor i stora drag motionerar i större 
utsträckning än män. Yngre och Äldre ligger på samma motionsnivå, medan Medel har ett 
lägre motionsutövande. Yngre nyttjar dock friskvårdstimmen betydligt mer än de övriga två 
kategorier, Medel och Äldre.   

Respondenterna motionerar och använder friskvårdstimmen främst av anledning att hålla sig i 
form, må bra psykiskt samt för förebygga skador och sjukdomar. Något som verkar kunna 
motverka motivationen är tidsbrist.  

Av resultaten kan vi utläsa att de främsta motivationsfaktorerna är hur organisationskulturen 
är utformad, samt en ökad personlig rådgivning istället för information.  
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5 Diskussion 
Vi kommer nedan att utifrån våra frågeställningar diskutera och reflektera kring resultaten 
som vi behandlat ovan. I diskussionen kommer vi att ge en förklaring till det redovisade 
resultatet. Egna slutsatser kommer att göras med utgångspunkt i hur vi har tolkat resultatet 
men även sammankopplat med den presenterade  teoridelen.  

5.1 Inställning 
En orsak som kan vara en bidragande motivationsfaktor till de anställdas motionsutövande är 
inställningen till motion (Faskunger, 2001). I vår undersökning blev resultatet att den 
ideologiska inställningen till motion är positiv både på en generell samt specifik nivå, hos 
kvinnor och män, ung som gammal. Detta överraskade oss positivt. Kanske beror denna 
inställning främst på att det idag finns så mycket information och fakta om betydelsen av en 
god hälsa att det inte går att undvika. Att så många som nio av tio vet att motion är bra 
allmänt sett är nämnvärt, men trots det så har inte mer 65 procent av respondenterna 
motionerat större delen av deras liv. Idag är vi väl medvetna om motionens effekter på vår 
hälsa och därmed motionerar vi inte omedvetet. Att motionera och hålla sig fysiskt aktiv är 
begripligt, hanterbart och meningsfullt för de flesta av våra respondenter enligt Antonovskys 
(2001) teorier. Vi kan alltså se att respondenterna anser motion vara begripligt eftersom de har 
en hög medvetenhet om vilken effekt motion har och varför man ska motionera. Motionen är 
även hanterbar då respondenterna säger sig veta vilken form av motion som passar. Vidare ser 
respondenterna motionen som meningsfull eftersom de anger att de vet att detta kan leda till 
bättre hälsa. Detsamma gäller för friskvårdstimmen där 9 av 10 anställda anser 
friskvårdstimmen som förmån vara betydelsefull, men när det sedan kommer till användandet 
av den minskar intresset i praktiken jämfört med den ideologiska synen på den.   

Förutom att det framkommer att man är medveten på ett generellt plan om vad motion 
innebär, kan vi även se att respondenterna är väl medvetna om vikten av motion för egen del 
(Faskunger, 2001). Det är lätt hänt att man kan tycka någonting är bra i generella termer, men 
en annan sak när det handlar om vad man ser som nödvändigt för sig själv. Med detta menar 
vi att man kan tycka att motion är bra allmänt sett, men samtidigt anse att det inte behövs för 
en själv. Så var dock inte fallet hos våra respondenter, vilket vi finner intressant. Vi tror att 
detta till stor del beror på det konstanta flödet av information om hälsa och motion som vi 
varje dag stöter på. Dessa budskap menar vi inte bara ses från en objektiv synvinkel, utan att 
de faktiskt också har ”sjunkit in” och blivit till någonting man begriper. Man har alltså på ett 
personligt plan tagit till sig av det som förmedlas. Även de som befinner sig i kategorin 
Ingalunda är medvetna om att motion är någonting fördelaktigt för deras hälsa. Trots detta 
motionerar dessa individer inte, vilket vi anser vara egendomligt. Vi, liksom Faskunger 
(2001), tror att det är när man är medveten om problemen och felen i sin levnadsstil som man 
också kan göra någonting åt det. Medvetenhet och självinsikt är de första stegen som måste 
tas för att kunna förändra sin levnadsstil. Organisationen ligger följaktligen i en bra position 
gällande friskvårdsarbetet eftersom de anställda säger sig vara medvetna om motionens 
positiva effekter på hälsan. Därför anser vi att information om motion i detta fall inte är en 
motivationsfaktor.   

Av kategorin Ingalunda påstår nästan 40 procent att de motionerat större delen av sitt liv. Då 
de som befinner sig i kategorin Ingalunda aldrig, eller sällan motionerar kan vi fråga oss hur 
det då kommer sig att man har angett att man motionerar större delen av livet. Vi ser här två 
möjliga förklaringar till dessa värden. Antigen är det så att respondenterna än idag vill se sig 
själva som aktiva motionärer, men troligtvis handlar det nog snarare om att de faktiskt har 
trappat ner på sin motion, av olika anledningar.   
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5.2 Användandet 
Ser vi till vår första frågeställning om vilka det är som motionerar och använder 
friskvårdstimmen, finner vi ett något oväntade resultat. Detta eftersom vi i inledningsfasen av 
denna undersökning inte trodde att siffran för de som aldrig eller sällan motionerar skulle bli 
så hög som 20 procent. Att kvinnor motionerar i högre utsträckning än män fann vi också 
intressant eftersom ett av våra antaganden var att kvinnor fortfarande har mindre tid på 
fritiden än män till följd av att gamla värderingar om att kvinnans roll i hemmet kan ligga 
kvar. Vi fann även att kvinnor är bättre än män på att nyttja friskvårdstimmen regelbundet, 
medan majoriteten av män befinner sig i kategorin Intet och därmed inte använder sig av 
friskvårdstimmen. Kanske finns här en större medvetenhet bland kvinnor om motionens roll 
för hälsan, eller också kan det handla om samhällets starkare press på kvinnans skönhetsideal 
då fler kvinnor än män angav ”att hålla sig i form” som anledning till motion. Vi kan i studien 
se att två av skälen till varför kvinnor motionerar och nyttjar friskvårdstimmen mer än män, är 
för att förebygga sjukdomar och skador samt må bra psykiskt.   

Vad som fortsättningsvis framkom i studien var att Yngre och Äldre angav näst intill samma 
siffror angående motionsvanorna. Däremot var Medel sämre på att motionera. Vi antog att 
man med ökad ålder skulle bli sämre på att motionera, men det visade sig att detta endast 
gäller när man är i kategorin Medel. I kategorin Äldre ökar nämligen siffrorna för hur mycket 
man motionerar. Vi kan även se i undersökningsresultatet att kategorin Elit till största delen 
består av Äldre. Varför resultatet ser ut som det gör tror vi delvis har att göra med att man 
som ung prioriterar motionen framför annat, men också att man motionerar för att hålla sig i 
form och få en snygg kropp. Möjligen har man mer tid när man befinner sig i kategorin Yngre. 
Detsamma gäller för Äldre. Kanske har barnen flyttat hemifrån och man har mer tid för sig 
själv. Här tror vi dock att man byter fokus till orsakerna varför man tränar från att behålla 
formen, till att hålla sig frisk från skador och sjukdomar då risken för dessa faktorer är större 
när man blir äldre. Vi anser att man som ung har en högre prioritet när det gäller motion. Vi 
kan se att Medel inte motionerar lika mycket som de Äldre gör. Kanske beror 
motionsminskandet i kategorin Medel på en ovilja till motion till följd av att man prioriterar 
annat. När man lämnar Yngre kanske man känner en viss ”nöjdhet” med tillvaron och därmed 
väljer att nyttja sin tid till andra saker istället för motion. Eventuellt lägger man inte lika stort 
fokus på att se bra ut och hålla sig i form som när man är ung. Om dessa antagande stämmer 
är svårt att avgöra, men de kan troligen vara en av flera tänkbara orsaker.  

Något som vi fann märkligt i studien var att fördelningen på vilka som använder 
friskvårdstimmen såg jämförelsevis annorlunda ut mellan ålderskategorierna. En stor 
majoritet av kategorin Yngre nyttjar friskvårdstimmen regelbundet. En av orsakerna till detta 
tror vi kan bero på att man är inskolad med friskvårdstimmen och därmed har den som en 
vana, men även att man har växt upp med mycket information om vad motion gör för hälsan. 
Då friskvårdstimmen är en relativ ny form av friskvård, kanske personer i kategorierna Medel 
och Äldre inte haft denna förmån från början i sitt arbetsliv och därmed inte fått samma tankar 
kring dess användning. Kanske är det så att det finns kvar, vad vi kan kalla för ”gamla” 
värderingar, hos de Äldre, i vilka man framhåller att på arbetstid då skall det arbetas, och 
motionerar gör man på fritiden. Om det är så, kan säkerligen denna förlegade åsikt vara svår 
att förändra. Vidare använder Yngre friskvårdstimmen flitigt, medan vi kan se att när det 
gäller kategorierna Medel och Äldre så är det ett ”antingen eller” förhållande, det vill säga att 
fördelningen i nyttjandet av friskvårdstimmen ligger mellan kategorierna Intet och 
Reguljären. I stort använder alltså Medel friskvårdstimmen förhållandevis lite. För att 
förbättra dessa värden tror vi att man i första hand bör koncentrera sig på dem som inte 
använder sig av friskvårdstimmen, för att på så sätt både nyttja de humana resurserna 
maximalt, men även för att i slutändan få en ekonomisk profit. Genom att kanalisera 
friskvårdsinsatserna till de anställda som inte motionerar, kan arbetsinsatserna höjas eftersom 
den fysiska arbetskapaciteten växer i relation med ett ökat motionerande 
(Arbetsskyddsstyrelsen, 1997). 
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Tendensen bland våra respondenter är således att man antingen motionerar och nyttjar 
friskvårdstimmen eller så gör man det inte. Av respondenterna finns det också en andel som 
gör det sporadiskt. Givetvis skall eventuella insatser för att förbättra utnyttjandet av 
friskvården innefatta alla anställda, men i ett första steg bör man kanske rikta in sig på dem 
som befinner sig i kategorierna Intet och Ingalunda. På så sätt kan man utröna i vilket stadium 
de befinner sig i, och därigenom anpassa motionsnivån (Faskunger, 2001).   

Utifrån vår andra frågeställning kan vi se att orsakerna till varför man motionerar och nyttjar 
friskvårdstimmen är likartade hos våra respondenter. Majoriteten av dem som använder sig av 
friskvårdstimmen anger ”för att hålla mig i form” som en orsak till varför man motionerar 
och nyttjar friskvårdstimmen. I resultatet kan vi utläsa att kvinnor anger ”för att förebygga 
sjukdomar och skador” samt ”för att må bra psykiskt” i högre utsträckning än vad män gör. 
Vi kan här inte göra något uttalande huruvida det beror på att kvinnor i allt högre utsträckning 
är sjuka och skadedrabbade, eller om de mår psykiskt dåligt i högre utsträckning än vad män 
gör, eftersom vi inte har några uppgifter om detta. Det vi dock kan spekulera i är ifall det kan 
vara så att kvinnor är mer medvetna om riskerna med att inte motionera och därmed anger 
detta som en orsak. Anledningen till att det skulle vara så finns det givetvis inget korrekt svar 
på, men en tänkbar orsak kan vara att kvinnor kanske reflekterar mer över sin omgivning än 
vad män gör vilket skulle kunna leda till en större medvetenhet eller en högre grad av oro.  

5.3 Personlig rådgivning 
Det finns ingen tvekan om att medvetenheten bland våra respondenter är hög gällande 
motionens inverkan på deras hälsa. Detta tyder på att individen är upplyst både på ett generellt 
och specifikt plan om att ett fysikt aktivt liv är bättre än ett stillasittande. 
Undersökningsresultatet visade att av de som aldrig eller väldigt sällan motionerade så fanns 
det inget intresse att erhålla mer information kring motion. Vi tror att detta kan bero på att 
respondenterna kan känna en mättnad av all den information om hälsa och motion, som i 
dagens samhälle är ganska påtaglig. Det kan även tolkas som att respondenterna kanske inte 
får rätt information, det vill säga anpassad till deras förutsättningar för att förändra sin 
levnadsstil. Vi kan se att respondenterna är medvetna på ett generellt och specifikt plan, vilket 
innebär att de vet vad motion kan innebära för dem i hälsosamanhang, men ändå ser vi att det 
i praktiken inte utövas i relation till medvetenheten. Därmed kan vi konstatera att väldigt få av 
de respondenter som aldrig eller väldigt sällan motionerar, befinner sig i vad Faskunger 
(2001) kallar för förnekelsestadiet. De som befinner sig i Ingalunda och Intet kategorierna är 
mycket väl medvetna om att de lever ett inaktivt liv och måste ändra sin levnadsstil, men de 
verkar inte göra någonting åt det. Därför anser vi att mer information inte skulle öka 
motivationen till motion, eftersom denna medvetenhet redan existerar.  

Istället för information har vi i vår undersökning kunnat se att man hellre vill ha personlig 
rådgivning och personligt framtagna mål för sin motion. Detta anser vi vara en av de 
framträdande motivationsfaktorerna som skulle kunna få respondenterna att börja motionerna 
mera. Man har insett fördelarna med motion men frågan är om man är beredd att handla och 
förändra sin levnadsstil. Vi ser att respondenterna har angivit tidsbrist och prioritering som 
orsaker till att man inte motionerar eller använder sig av friskvårdstimmen. Här menar vi att 
de flesta av respondenterna i Ingalunda och Intet kategorierna därmed befinner sig i 
begrundande- eller förberedelsestadiet (Faskunger, 2001). Respondenterna har olika 
förutsättningar till motion, men vad vi kan se är att deras omgivning generellt sett är 
motionsfrämjande vilket borde bidra till att de också har bra förutsättningar för ett motionsrikt 
liv. Genom friskvårdstimmen har också organisationen bidragit till att ge en omgivning som 
är motionsfrämjande. Rydqvist och Winroth (2002) menar att omgivande faktorer har en 
inverkan på oss och våra vanor. Fyra av fem respondenter i vår undersökning hävdade att de 
hade en motionsfrämjande omgivning. Trots alla dessa faktorer ser vi att det relativt sett inte 
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motioneras tillräckligt bland respondenterna. Vi finner detta märkligt, framför allt då 
friskvårdstimmen är så individanpassad som den är. Detta innebär att de anställda i stor 
utsträckning själva kan bestämma hur, var och när friskvårdstimmen skall nyttjas, vilket gör 
att förutsättningarna är riktigt bra. Motivet till dessa uteblivna motionsvanor grundar sig alltså 
i andra omständigheter. En av flera tänkbara orsaker kan vara hur vår levnadsstil ser ut. 
Mycket verkar handla om inställning och kanske är det lättare att leva ett liv anpassat till 
motion om man har haft en trygg och säker uppväxt vilket kan ha genererat i en positiv 
självbild (Rydqvist, Winroth, 2002). Vi menar inte att en trygg uppväxt och en bra självbild 
automatiskt leder till bra motionsvanor, men troligen är det någonting som skapar 
gynnsammare förutsättningar. Vidare kan det vi biologiskt ärvt av våra äldre generationer 
också inverka på vilka förutsättningar vi har för att vara fysiskt aktiva (Rydqvist, Winroth, 
2002). Dessa aspekter anser vi dock inte vara av en så pass avgörande karaktär att man helt 
kan avstå från att motionera. Menar vi alltså att alla de som inte motionerar har en dålig 
självbild och en förkastlig livsstil? - givetvis inte. Men faktorer som dessa spelar, liksom 
många andra, säkerligen en betydelsefull roll i hur vi lever våra liv, och därmed också hur 
våra motionsvanor praktiseras.  

Vi är medvetna om att friskvårdstimmen i sig inte förändrar en individs beteende eller 
levnadsstil, men det kan vara en inkörsport till att påbörja och få mersmak till ett mer fysikt 
aktivt liv. I vårt resultat framgick det att friskvårdstimmen inte ökat motionsvanorna på 
fritiden nämnvärt. Bara 30 procent av dem som använder sig av friskvårdstimmen har ökat sin 
motion på fritiden. Vi ser visserligen att friskvårdtimmen inte heller har minskat motionen när 
man är ledig. Fyra av fem respondenter minskade inte sin motion under ledigheten även fast 
de har en ”gratis” timma avsatt för motion på arbetstid. En av fördelarna vi kan se, om man 
från organisationens sida skulle erbjuda personlig rådgivning i samband med 
friskvårdstimmen, är att hälsan på dem respondenter som aldrig eller sällan motionerar skulle 
kunna förbättras. Genom att man flyttar problemet från att vara på en kollektiv nivå till att bli 
individuellt och på så sätt ser till varje anställds behov. Granbom (1998) menar att 
förändringen kommer då individen av eget intresse hittar sin utgångspunkt och detta anser vi 
går att göra genom att ge personlig rådgivning och enskilt framtagna mål. Organisationen 
verkar vara medveten om att friskvårdstimmen kan nyttjas efter individuell förmåga eftersom 
man har en ganska fri policy om hur den skall bedrivas. Fördelen blir således att individen kan 
känna efter vilken motionsform som passar bäst och därmed utnyttja friskvårdstimmen efter 
egen förmåga. Vi anser förvisso att man skulle kunna gå steget längre genom att börja erbjuda 
personlig rådgivning till sina anställda och då främst till dem som aldrig eller sällan 
motionerar eller använder sig av friskvårdstimmen. På så sätt skulle man troligen öka 
motionsvanorna och hälsan hos sina medarbetare. Vi förstår att det är en kostnadsfråga, men 
tror dock att denna kostnad i slutändan skulle vara lönsam för både personalen och 
organisationen eftersom den fysiska, och därmed också den arbetsmässiga, kapaciteten skulle 
öka, vilket i sin tur kan generera en effektivare arbetsinsats, mindre stress samt ett bättre 
arbetsklimat (Arbetsskyddsstyrelsen, 1997). Givetvis beror allt detta på vad organisationen är 
ute efter och frågan man kan ställa sig är vad som är målet med friskvårdstimmen? Om målet 
är att alla skall använda den och följaktligen skapa god hälsa på arbetsplatsen behövs det 
eventuellt läggas resurser på att åtgärda detta. Men om hälsonivån i organisationen uppfattas 
som tillräcklig, där man räknar med att en tredjedel inte utnyttjar friskvårdstimmen, behöver 
man ur ett ledningsperspektiv, inte belysa problemet. Friskvårdstimmen är en 
personalvårdsförmån då organisationen vänder sig till samtliga anställda, men även om 
erbjudandet finns så kanske det inte motiverar de anställda till att nyttja friskvårdstimmen 
(Antonson, 2003). Här bör kanske organisationen som vi tidigare diskuterat just gå in på 
individnivå och motivera till motion.  
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5.4 Organisationskultur 
Vi kan se att den rådande kulturen är positiv till friskvårdstimmen vilket vi tror kan vara en 
bidragande effekt till att 71 procent använder sig av friskvårdstimmen i någon mån. Av detta 
kan vi anta att organisationskulturen är en bidragande motivationsfaktor till motion. Det är 
genom kulturen som vi får vår acceptans och tillhörighet (Alvesson, 2001). Förespråkar 
organisationskulturen motion på arbetstid och man som anställd känner att det är accepterat 
att motionera under arbetstid, gynnar det nyttjandet av friskvårdstimmen. Vi ser här att 
organisationen har lyckats bra med att förmedla en positiv syn hos medarbetarna när det gäller 
friskvårdstimmen. Men även om användandet av friskvårdstimmen är bra i organisationen 
som helhet, anser vi att man kan beakta att eventuellt fokusera en del av insatserna på att 
anställda med chefsbefattning inte bara innehar denna uppfattning, utan att de själva också 
använder friskvårdstimmen. Detta eftersom chefernas roll kan ha stor betydelse för hur de 
anställda nyttjar av friskvårdstimmen. Ledare kan ha ett högt inflytande när det gäller att 
fastställa värderingar och uppfattningar inom organisationer (Alvesson, 2001). I 
undersökningen såg vi visserligen att chefens syn på motion inte uppfattas ha någon särskild 
inverkan för hur friskvårdstimmen nyttjas av personalen, men vi tror att denna faktor ändå kan 
ha en omedveten betydelse hos medarbetarna. Kulturen är inte alltid lätt att se när man 
befinner sig inne i den. Arbetar chefen över så händer det att medarbetarna också gör det, och 
struntar chefen i att motionera på arbetstid tror vi risken finns att det kan påverka övriga 
anställda till att också hoppa över friskvårdstimmen. Då respondenterna uppgav att chefens 
åsikt om friskvårdtimmen var oväsentlig kan vi fråga oss vilken egentlig ledarroll chefen har 
inom de olika avdelningarna. Självklart är det säkerligen olika från chef till chef, men att 
chefens roll inte var en orsak till huruvida man nyttjar friskvårdstimmen eller ej, tror vi har att 
göra med att kulturen inom organisationen är positiv till friskvårdstimmen vilket medför att 
cheferna kan ha svårt att förändra denna bild (Alvesson, 2001). Vi ska ändå ha i åtanke att 
som chef är man i en ledarställning och har möjlighet att påverka sina medarbetare i hög grad. 
Sättet att agera på kan därmed påverka de anställda och även om man själv är positivt inställd 
till friskvårdstimmen så kan ens handlingar inverka på medarbetarna mer än man tror (Bang, 
1999).  

Vidare anser vi att en av anledningarna till att friskvårdstimmen brukas i den mån den gör, är 
att både ledning och de anställda delar en gemensam positiv syn kring friskvårdstimmen. 
Företagskultur och organisationskultur skiljer sig, det vill säga vad ledning säger att kulturen 
är och vad den rådande kulturen i själva verket är (Alvesson, 2001). Det är den rådande 
organisationskulturen som avgör vilken egentlig syn man har på motion och vilken acceptans 
den har i organisationen. Vi ser att ledningen och medarbetare delar den ideologiskt generella 
och specifika inställningen till friskvårdstimmen, alltså vad man anser om friskvårdstimmen. 
Däremot skiljer det sig i praktiken mellan ledning och medarbetare. Även om antalet 
respondenter med chefsbefattning endast är representerade av 22 personer så finner vi 
resultatet av intresse. Vi ser att respondenter med chefsbefattning är mer benägna att 
motionera på fritiden än att använda sig av friskvårdstimmen. Detta tror vi till stor del har att 
göra med att man som chef har högre arbets- och prestationskrav under sin arbetstid. Kanske 
är arbetstiden här mer begränsad vilket medför att man inte hinner nyttja de förmåner som 
ges.  

På liknande sätt bygger kulturen på att man vill känna gemenskap och tillhörighet i ens 
handlande (Alvesson, 2001). Detta är tämligen intressant då vi i våra resultat kunnat utläsa att 
man inte känner gemenskap som en motivationsfaktor till motion (Almvärn, Fäldt, 2001). Vi 
ser att kulturen inom organisation är positiv till nyttjandet av friskvårdstimmen. Därför finns 
det möjligen en grundläggande acceptans till att man inte behöver använda den tillsammans 
för att känna tillhörighet, utan gemenskapen kommer istället i de ömsesidiga värderingarna. 
Möjligtvis blir friskvårdstimmen ett avbrott, det vill säga ett sätt att komma ifrån arbetet och 
tänka på någonting annat för ett tag. Genomför personalen friskvårdstimmen tillsammans med 
andra medarbetare så kanske man inte kommer ifrån ”arbetssnacket” vilket kan leda till att 
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motionen inte får den avkopplande effekt som det är tänkt. Även om det kan tyckas underligt 
att en fysisk aktivitet ger en avkopplande effekt så gör motion att man i längden slappnar av 
psykiskt, något som verkar blir mer och mer viktigt i dagens samhälle (Halling, 2002). I 
resultaten kan vi se att utav de som motionerar har 60 procent angivit att de tränar för att må 
bra psykiskt. Att man inte anser att gemenskap är en motivationsfaktor till motion eller 
friskvårdstimmen kan också grunda sig i att vi idag lever i ett allt mer individualiserat 
samhälle. Idag kanske människor inte känner gemenskap som något lika viktig som tidigare, 
utan i vissa fall, snarare som ett nödvändigt ont. Samtidigt menar många av ovanstående 
författare att den sociala delen av våra liv är av stor vikt för vår hälsa (Almvärn, Fäldt, 2001). 
Bara för att respondenterna inte har angivit att de motionerar eller använder friskvårdstimmen 
på grund av de vill känna gemenskap, betyder det inte att de saknar behovet av det sociala. 
Men av resultaten kan vi likväl anta att gemenskap idag inte anses ha samma innebörd som 
det tidigare haft, utan att vi helt enkelt går mot en alltmer särpräglad tillvaro.   

I vår undersökning uppger många att tidsbrist är en av orsakerna till att man inte motionerar 
eller använder sig av friskvårdstimmen. Tidsproblemet är troligen ännu en anledning till att 
man inte motionerar mer tillsammans. Detta eftersom det både kan vara svårt att enas om en 
tid som passar alla, men också om man har en fast tid varje vecka så försvinner flexibiliteten i 
friskvårdstimmen vilket många säkert uppskattar. Vidare kan det även vara så att man känner 
att man sviker de andra varje gång men inte hinner till motionstillfället, vilket i så fall 
resulterar i någonting negativt i samband med friskvårdstimmen.  

5.5 Tidsbrist 
Som vi tidigare nämnt är tidsbrist en av de främsta orsakerna som framkom till varför man 
inte motionerar. Tid verkar vara ett generellt problem i dagens samhälle. Varför man anger 
tidsbrist som en orsak tror vi handlar mycket om vad respondenterna prioriterar. Prioritering 
framkom även som en Annan av orsakerna till att man inte motionerar eller nyttjar 
friskvårdstimmen. Vi ser att det finns en koppling mellan tidsbrist och prioritering. Att ange 
tidsbrist som orsak tror vi många gånger handlar om att man prioriterar andra saker framför 
motionen. Dock menar vi inte att motion alltid ska prioriteras i första hand, men det förefaller 
inte som försvarbart att sålla bort motion helt och hållet ur sin agenda, speciellt inte när man 
är medveten om vilka konsekvenser detta kan få. Organisationen försöker här göra någonting 
åt deras anställdas tidsproblem på fritiden, genom att låta dem avsätta en arbetstimma i 
veckan åt fysik aktivitet. Därför tycker vi inte att de anställda nödvändigtvis kan uppge 
tidsbrist som en av orsakerna till varför man inte motionerar. Visst kan känslan av tidsbrist 
även infinna sig under arbetstid, då man har mycket man ska hinna med innan dagen är slut. 
Men eftersom friskvårdstimmen är en frivillig förmån för de anställda handlar det om hur de 
prioriterar denna. Vi har som åsikt att om man inte har tid att avsätta en timme i veckan åt 
fysisk aktivet, kan man inte heller ha en sund arbetssituation. Att prioritera fysisk aktivet 
framför att arbeta under sextio minuter, åtminstone en gång i månaden, uppfattar vi som något 
som samtliga anställda borde ha möjlighet till, i synnerhet då det är till att främja sin egen 
hälsa.  

Ett tydligt exempel när det gäller prioritering kan vi se hos de anställda med hemmaboende 
barn under sju år. Då tiden är knapp på fritiden kan vi se att få av dem motionerar på fritiden 
men betydligt fler nyttjar friskvårdstimmen. Detta tycker vi är ett bra exempel på hur man 
prioriterar och nyttjar sin tid. För organisationen kan det vara svårt att förändra 
förutsättningarna och levnadsvanorna hemma i hushållet, men det man kan göra är att sträva 
efter att minska kategorin Intet och därmed öka användandet av friskvårdstimmen.  

Våra respondenter har en hög förståelse för hur motion påverkar deras hälsa. Det finns en 
medvetenhet gällande tankegången att om man inte motionerar så kan resultatet leda till 
ohälsa, både på en generell- och en individuell nivå. Detta gör att respondenterna uppfattar 
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motion som vad Anotnovsky (2001) kallar för begripligt. Vi kan alltså se att respondenterna 
förstår betydelsen av att motionera. Som vi tidigare diskuterat är det viktigt att man befinner 
sig på individuell nivå när det gäller att motivera till motion. Precis som Faskunger (2001) 
skriver gäller det att utarbeta en individuell plan över hur motionen skall läggas upp. Något 
som vi även kunde se att våra respondenter efterfrågar när det gäller att öka sin motion. För 
att motionen ska ge respondenterna något, och för att man ska kunna motivera dem på rätt 
sätt, måste motionen vara hanterbar för respondenten och inte innehålla alltför stora krav 
(Antonovsky, 2001). Detta är speciellt vikigt gällande de som aldrig eller sällan motionerar. 
Risken finns att man känner sig otillräcklig när någonting inte blir hanterbart, och får vi höga 
krav på oss som upplevs ligga över vår förmåga, kan denna känsla av otillräcklighet framträda 
(Almvärn,  Fäldt, 2001). Individanpassad motivation till motion anser vi därför vara av största 
vikt. Vidare kan vi se att nästan hälften av respondenterna motionerar för att de tycker det är 
roligt, vilket innebär att respondenterna också känner någon form av meningsfullhet och att 
motionen fyller en positiv funktion. Vi skulle kunna påstå att det finns en hög känsla av 
sammanhang bland våra respondenter när det gäller motion. Motionen och friskvårdstimmen 
är begriplig, den innebär en meningsfullhet för våra respondenter och den är till viss del 
hanterbar (Almvärn,  Fäldt, 2001). På samma gång är det är något som skulle kunna bli ännu 
bättre då respondenterna vill ha den mer hanterbar genom att få personlig rådgivning om 
motion.  

Vi har i vår studie härmed kommit fram till följande saker:  

 

Motionsvanorna i allmänhet skiljer sig inte åt mellan kategorierna Yngre och Äldre. 
Dock har Medel ett något lägre motionsutövande. 

 

Av våra respondenter motionerar kvinnor mer än män. 

 

Friskvårdstimmen nyttjas till störst del av kategorin Yngre. 

 

Våra respondenter motionerar mestadels av anledningarna för att hålla sig i form och 
för att förebygga skador och sjukdomar. 

 

Tidsbrist är främsta orsaken till att man inte motionerar. 

 

Respondenterna uppger att de vill ha personlig rådgivning istället för mer information 
om motion.   

5.6 Avslutning   
I vissa fall har undersökningen bekräftat de antaganden som vi hade innan vi påbörjade 
studien avseende motion och nyttjande av friskvårdstimmen. Dock har studien i många fall 
visat resultat som inte stämde överens med de tankar vi hade innan. Att motionsvanorna är 
likartade mellan kategorierna Yngre och Äldre finner vi överraskande då vi inte trodde att det 
skulle vara fallet. Vi antog att Yngre skulle ha en mycket högre andel som motionerar på 
fritiden än vad de Äldre hade. Det framkom emellertid att så inte var fallet utan att de 
motionerade i nästan samma utsträckning. Något som fångade vårt intresse var att denna 
likartade fördelning av motionsnivå inte speglade nyttjandet av friskvårdstimmen. Här 
använde majoriteten inom kategorin Yngre friskvårdstimmen vilket inte var fallet i de övriga 
ålderskategorierna. Att det var en sådan markant skillnad från att motionera på fritiden till att 
nyttja friskvårdstimmen, mellan kategorierna Yngre och Äldre fann vi beaktansvärt.   

Faktorer till varför man motionerar och nyttjar friskvårdstimmen var på det stora hela 
desamma. Man framhöll att orsakerna för att hålla sig i form var att förebygga skador och 
sjukdomar, må bra psykiskt samt för att det är roligt. Anledningarna till varför man inte 
nyttjade friskvårdstimmen eller motionerande var även de av samma karaktär. Här framhölls 
tidsbrist som en av de främsta orsakerna. Tidsbristen hos våra respondenter kan till stor del 
handla om hur man prioriterar i sin tillvaro, framförallt när det gäller friskvårdstimmen.  
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Vad vi även såg som intresseväckande med studien var att oväntat många av respondenterna 
hade en uppenbart positiv inställning till motion. I och med detta verkar förutsättningar finnas 
för att förändra levnadsmönster och beteenden som inte är hälsosamma. Detta gör att vi anser 
att organisationen har goda chanser för att lyckas när det gäller att motivera dem som aldrig 
eller sällan motionerar. Vi tror att detta kan göras genom att erbjuda personlig rådgivning och 
hjälp att sätta upp personliga mål. Information om motion kan eventuellt få en motsatt effekt 
hos respondenterna då det framkom att denna form inte ansågs som motiverande. Vi menar att 
en viss informationsmättnad kan infinna sig, och således ha en motsatt effekt.   

Vi tycker oss se att det finns en positiv inställning till motion i organisationen och bland 
respondenterna. Motionsvanor och friskvårdstimmens nyttjande är relativt goda, då hälften 
motionerar regelbundet. Dock finns det en kategori på nästan 30 procent som aldrig eller 
sällan motionerar, och det organisationen kanske bör uppmärksamma är att i första hand 
koncentrera sig på kategorin Intet, det vill säga, de som aldrig nyttjar friskvårdstimmen. Att 
erbjuda personlig rådgivning om motion anser vi skulle kunna gynna både individen och 
organisationen i stort. Ett bra sätt skulle kunna vara att försöka få igång personalen som aldrig 
eller sällan motionerar till att nyttja friskvårdstimmen, och genom detta eventuellt skapa en 
förändring till ett sundare liv och en bättre levnadsstil.   
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Bilaga.1   

Till dig som är anställd hos XXX i Karlstad.       

Vi är två studenter vid Karlstads universitet som skriver C-uppsats i ämnet 
arbetsvetenskap. Vi gör en studie kring friskvårdstimmen, och vill undersöka 
varför vissa använder sig av timmen och andra inte. Vi avser även att undersöka 
motivationen bakom användandet av friskvårdstimmen samt vilken inställning 
folk har till motion i övrigt. Observera att det inte är en undersökning om hur 
mycket man motionerar, utan varför.  

Vi hoppas att ni under dagen har möjlighet att fylla i denna enkät och sedan 
lämna den till oss under dagen, i bifogat kuvert. Vi kommer att befinna oss i 
receptionen hela dagen fram till kl 17:00, dock ej mellan 13-14.   

Det är givetvis frivilligt att delta i undersökningen, men vi hoppas att ni vill ta 
del av denna enkät och att ni svarar så ärligt som möjligt. Alla enskilda svar är 
anonyma och behandlas konfidentiellt. När studien är klar kommer en resultatet 
delges XXX.    

Tack för er medverkan!   

Med Vänliga Hälsningar  

Daniel Harrison & Emilie Ernstson 
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1. Vilket kön har Du?      Man      ?

          
Kvinna      ?

        
2. Hur gammal är Du?         ____________ år    

3. Vilket civilstånd har Du?     Gift/Sambo   ?

          
Ensamstående   ?

          

Annat (ex: bor hos föräldrar, särbo) ?

   

4. Har Du (hemmaboende) barn under 7år?   Ja    ?

          

Nej    ?

   

5. Vilken anställningsform har Du?    Tillsvidareanställning  ?

          

Visstidsanställning  ?

          

Annan    ?

   

6. Vilken tid omfattar din anställning?    Heltid     ?

          

Deltid    ?

          

Övrig     ?

   

7. Har Du någon form av chefsbefattning?   Ja    ?

          

Nej    ?

   

8. Har Du motionerat större delen av Ditt liv?  Ja, mycket   ?

          

Ja, ganska   ?

          

Nej, inte särskilt  ?

          

Nej, inte alls   ?

    

9. Tycker Du (allmänt sett) att motion är viktigt?   Ja, mycket   ?

          

Ja, ganska   ?

          

Nej, inte särskilt  ?

          

Nej, inte alls   ?

   

10. Är Din omgivning motionsfrämjande (detta kan innefatta synen bland familj, vänner, kollegor samt 
närhet till motionsfaciliteter)?           

Ja    ?

          

Nej    ?
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11a. Hur många gånger i månaden motionerar Du (Motion är fysisk aktivitet i 30 min,  
       ej friskvårdstimmen inräknad)?       

                                                                                      Antal:________ ggr   

Aldrig  ?

       
b. Om Aldrig, vad begränsar Ditt motionerande?  
(Flera alternativ kan anges).  

 
Har inte tid    ?

   

Motion behövs inte för min del ?

   

Ingen motionsform passar mig ?

   

Jag tycker inte det är kul.  ?

   

Annat _________________  ?

    

12. Varför motionerar Du? Flera alternativ kan anges.  

Jag motionerar inte   ?

  

För att det är roligt   ?

   

För att hålla mig i form   ?

   

För att förebygga sjukdomar/skador ?

  

För att ha/få en snygg kropp  ?

  

För gemenskapen skull  ?

  

För att minska ”stresskänslan” ?

  

För att må bra psykiskt  ?

  

Annat _________________  ?

   

13. Tycker Du (allmänt sett) att friskvårdstimmen är viktig?   

Ja    ?

         

Nej    ?

         

14a. Hur ofta använder Du dig av friskvårdstimmen?   ____________ ggr/månad            

Aldrig  ?

   

b. Om Aldrig, vad begränsar användandet?  
    (Flera alternativ kan anges).  

 

Har inte tid    ?

   

Motion behövs inte för min del ?

   

Ingen motionsform passar mig ?

   

Jag tycker inte det är kul.  ?

  

Får tillräcklig motion på fritiden ?

   

Chefens syn på motion  ?

   

Mina kollegors syn på motion ?

  

Annat _________________  ?

   

15. Varför nyttjar Du friskvårdstimmen? (Flera alternativ kan anges). 
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Jag nyttjar inte friskvårdstimmen   ?

  
(Nyttjar du inte friskvårdstimmen gå direkt till fråga 17)  

 
För att det är roligt   ?

   
För att hålla mig i form   ?

   
För att förebygga sjukdomar/skador ?

  
För att ha/få en snygg kropp  ?

  
För gemenskap med arbetskamrater ?

  

För att minska ”stresskänslan” ?

  

För att må bra psykiskt  ?

  

Annat _________________  ?

  

16. Hur har friskvårdstimmen påverkat Din motion i allmänhet? Markera varje påstående med det 
svarsalternativ som stämmer bäst.              

 Instämmer  Instämmer  Instämmer Instämmer    
                                       helt och hållet    till stor del       till viss del       inte alls 

                                   
Friskvårdstimmen har lett till att jag motionerar 
vid fler tillfällen på min fritid    ?

  

?

  

?

  

?

  

Jag motionerar mindre på min fritid än  
tidigare eftersom friskvårdstimmen ger  
mig en ”gratis” timma varje vecka   ?

  

?

  

?

  

?

  

Numera motionerar jag bara på  
friskvårdtimmen      ?

  

?

  

?

  

?

   

17. Vilka av följande påståenden håller Du med om? Markera varje fråga med det alternativ som stämmer 
bäst.   

Instämmer  Instämmer  Instämmer Instämmer    
                                       helt och hållet    till stor del       till viss del       inte alls  

I dagens samhälle behöver man inte  
vara fysiskt aktiv.      ?

  

?

  

?

  

?

  

Vad skulle motion kunna ge mig? Den positiva  
effekten är så liten att den knappt märks ändå  ?

  

?

  

?

  

?

  

Jag behöver inte motionera, har alltid  
mått bra ändå.      ?

  

?

  

?

  

?

  

Jag vet att jag borde motionera men känner  
att jag inte har tid      ?

  

?

  

?

  

?

  

Jag har funderat på att börja motionera  
men vet inte vilken form som skulle passa mig  ?

  

?

  

?

  

?

  

Det finns många fördelar med motion som  
borde få mig att börja motionera.    ?

  

?

  

?

  

?

  

Jag ska börja motionera, jag har en plan 
och ett mål med min motion.    ?

  

?

  

?

  

?

  

Instämmer  Instämmer  Instämmer Instämmer 
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helt och hållet    till stor del       till viss del       inte alls  

Jag hoppar lätt över en träning om det dyker  
upp hinder på vägen, så som dåligt väder,  
mycket på jobbet etc.     ?

  
?

  
?

  
?

  
Träning är en del av min vardag. Jag tränar trots  
att jag har ont om tid, det är dåligt väder,  
mycket på arbetet.      ?

  
?

  
?

  
?

    

18. Du skulle motionera mera om Du:  
(Markera med ett eller flera kryss)       

Ja  Nej  

 

Fick mer information om motion      ?

  

?

  

Fick personlig rådgivning om motion     ?

  

?

  

Kände gemenskap i utförandet      ?

  

?

  

Fick personliga mål framtagna       ?

  

?

  

Annat__________________________   

19. Ta ställning till följande sju påståenden om hur ”friskvårdstimmen” uppfattas bland personalen på din 
avdelning/enhet. (Markera varje fråga med det alternativ som stämmer bäst)  

Instämmer  Instämmer  Instämmer Instämmer    
                                       helt och hållet    till stor del       till viss del       inte alls  

Det är bara ”hurtbullar” som  
använder sig av friskvårdstimmen   ?

  

?

  

?

  

?

  

Vi utnyttjar gärna friskvårdstimmen 
tillsammans      ?

  

?

  

?

  

?

  

Man skyltar inte med att man  
använder sig av friskvårdstimmen   ?

  

?

  

?

  

?

  

Friskvårdstimmen ska inte användas om  
man har mycket att göra      ?

  

?

  

?

  

?

  

Någon gång ibland är det ok 
att utnyttja friskvårdstimmen     ?

  

?

  

?

  

?

  

Självklart ska friskvårdstimmen användas.  ?

  

?

  

?

  

?

  

En gång i veckan ger ju ändå  
ingenting.       ?

  

?

  

?

  

?

    

Tack för Din medverkan! 


