
 

Individens perspektiv på friskvård – 
möjligheter och begränsningar 

En kvalitativ studie om anställdas uppfattningar av friskvård 

Linn Hilstad 
Emma Johansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vt 2015 
Examensarbete i idrottspedagogik med praktik 
Idrottsvetenskapliga programmet 
Pedagogiska institutionen 



Hilstad, Linn, och Johansson, Emma. (2015). Individens perspektiv på friskvård – 
möjligheter och begränsningar: En kvalitativ studie om anställdas uppfattningar av 
friskvård. (Individual perspectives on wellness in the workplace: A qualitative investigation of 
employees’ opinions about workplace health.) Examensarbete i idrottspedagogik, 15 Hp 
Idrottsvetenskapliga programmet. Pedagogiska institutionen. Umeå universitet. 

 

Abstract 
 
The study was about employees’ perception of wellness in the workplace, where a company 
had to exemplify the workplace as an arena for health promotion. The study was conducted 
to provide more knowledge about how the wellness in the workplace can be developed to 
change exercise habits and increase physical activity. The aim of the study is to 
investigate how the wellness is carried out at a midsize company and also on this basis 
to analyze and propose actions in the purpose to activate all the employees in a 
workplace. The questions that were asked were how the wellness in the workplace is being 
used, the employees’ perception of wellness in their workplace, and how actions for 
wellness can be developed in purpose to increase employees’ physical activity. The 
methodology of the study was based on a qualitative methodology with semi-structured 
interviews on ten employees in various professional groups. The study concluded that three 
main obstacles to employees ‘participation in wellness programs, and physical exercise 
exist. These were time, motivation and work situation. The results also show that there are 
certain factors that can reduce these barriers. 

 

Nyckelord: Friskvård, fysisk aktivitet, friskvårdspeng, friskvårdsaktiviteter, hälsofrämjande 
och motionsvanor 
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Inledning 
Rydqvist och Winroth (2004) beskriver att fysisk inaktivitet har ökat, 25 % av 
befolkning i Sverige har ingen- eller mycket liten fysisk aktivitet i arbetslivet och på fritiden. 
Josefsson (2009) beskriver att det finns många arenor där insatser kan ske för att öka fysisk 
aktivitet, en av dessa är arbetsplatsen. Rydqvist och Winroth (2004) beskriver ett sätt för 
arbetsplatsen att arbeta med att öka den fysiska aktiviteten är genom friskvård, där fokus, 
enligt författarna, bör vara på levnadsvanor och livsstil. Under senare år har nya livsstilar 
utvecklats på grund av förändringar i samhället som på olika sätt gör att fysisk aktivitet 
prioriteras bort, detta kan exempelvis förklaras utifrån den tekniska utvecklingen, och det 
höga tempot i vardagen (Rydqvist och Winroth, 2004). Angelöw (2002) förklarar att: 

“För att skapa friskare arbetsplatser behövs ett nytänkande. Det handlar om 
att försöka hitta nya infallsvinklar, nya tankemodeller och metoder för att 
lösa existerande problem. Albert Einstein betonade vikten av att vi behöver 
ett nytt sätt att tänka, när han skrev följande: “Vi kan inte lösa ett problem 
om vi inte tänker på det sätt som orsakade problemet” (s.14-15). 

Idag ser många individer svårigheter med förändring och har ett tankesätt som bara 
fokuserar på problem, detta kan bidra till en utmaning att se de möjligheter som finns. Det 
krävs vilja och motivation från individen för att påverka sin hälsa genom att förändra sin 
livsstil och levnadsvanor (Rydqvist och Winroth, 2004). Josefsson (2009) förklarar att det 
även finns andra faktorer som begränsar individens möjlighet att förändra sin livsstil, 
exempelvis tid och energi. Det poängteras att arbetsplatsen har möjlighet genom 
hälsofrämjande insatser att påverka hälsorelaterade levnadsvanor (Statens folkhälsoinstitut, 
2010). I ett hälsofrämjande arbete är det individens eget ansvar att förändra sin livsstil, 
det behövs även förändringar i miljön som inte kräver något från den enskilda 
individen. Forskning har kommit långt när det innebär att identifiera ohälsans utbredning 
och orsaker, det finns kunskap om vad som orsakar ohälsa respektive främjar hälsa. Det som 
saknas är kunskapen om implementeringsarbete och dess effekter samt vad som leder till 
vad i vilka sammanhang (Bjurvald, Schærström, Schelp och Unge, 2004). 

Watkins, Lartey, Golla och Khubchandani (2008) har gjort en sammanställning av flera 
studier på anställdas uppfattningar av arbetsmiljöns påverkan på fysisk aktivitet. Utifrån 
detta framträder ett antal faktorer som påverkar ökad fysisk aktivitet. Några faktorer är 
individens karaktär, färdighet och kunskap samt de sociala relationerna med anställda och 
arbetsledare. Andra faktorer är organisationens strävan att främja hälsa, hur arbetsplatsen 
interagerar med samhället, riktlinjer för fysisk aktivitet på arbetsplatsen samt den fysiska 
miljön som byggnader och arbetsplatsens omgivande områden som ger möjlighet till fysisk 
aktivitet. Denna utgångspunkt visar på att faktorer i miljön som ökar fysisk aktivitet utgår 
från flera nivåer det vill säga individens nivå, genom relationer mellan individen och 
medarbetare, den fysiska miljön på arbetsplatsen och genom organisationens-
/arbetsplatsens intresse att främja hälsa (Watkins et al. 2008). 

Enligt Josefsson (2009) finns det flera studier som visar på positiva fördelar för en 
arbetsplats att arbeta med hälsofrågor. Ur ett fysiskt perspektiv minskar motion 
sjukskrivningar, ur andra perspektiv bidrar det även till minskad stress, bättre humör och 
förbättrad livskvalitet. 

Arbetsgivaren har goda möjligheter att skapa stödjande miljöer för motionsfrämjande 
verksamhet och har även en del att vinna på en personal som är regelbundet fysiskt 
aktiv. Författaren menar däremot att det inte är en enkel uppgift att påverka människors 
motivation och att främja initiativtagande av- och upprätthållandet av regelbundna 
motionsvanor. Det är därför viktigt med forskning kring ämnet och att arbetsgivaren har en 
förståelse av att använda evidensbaserad kunskap (Josefsson, 2009). 
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Som tidigare nämnts är det svårt att påverka individers levnadsvanor och för att arbetsplatsen ska 
bli en bra arena för att till exempel öka den fysiska aktiviteten bland individer behöver de också 
veta hur de ska gå tillväga. Eftersom levnadsvanor handlar om individens sätt att leva är det även 
viktigt att en arbetsplats ser till vad individen får ut av den friskvård som bedrivs, det vill säga om 
det blir påverkade av det. Det finns många olika faktorer som möjliggör eller begränsar för en 
individ att förändra sina levnadsvanor. Ett sätt för arbetsplatsen att utveckla friskvård är att utgå 
från hälsorelaterade levnadsvanor så som motionsvanor och fysisk aktivitet. 

Denna studie fokuserade därför på individens perspektiv och genom intervjuer få en djupare 
förståelse för faktorer som påverkar en individs användning av friskvård utifrån motionsvanor och 
fysisk aktivitet. För att få fram individers uppfattningar om befintliga friskvårdssatsningar 
användes en arbetsplats som ett exempel på en arena där sådana satsningar sker. Studien faller 
inom ramen för det idrottspedagogiska forskningsområdet där arbetsplatsens friskvårdsarbete kan 
förstås som en påverkansprocess. Genom olika stöd från arbetsplatsen kan friskvårdsarbetet bidra 
till att individen förändrar sina motionsvanor och sin fysiska aktivitet då nya värderingar uppstår, 
vidmakthålls och förändras.  Studien behandlar framförallt kunskap om de processer där vuxnas 
motionsvanor formas och förändras.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur friskvård genomförs vid ett mellanstort företag samt 
utifrån detta analysera och föreslå åtgärder i syfte att aktivera alla medarbetare på arbetsplatsen. 

 

Frågeställningar 
 

• Hur används den befintliga friskvården av de anställda i företaget? 

• Vad är det anställdas uppfattning av friskvårdsinsatserna på företaget? 

• Kan friskvårdsinsatserna utvecklas för att aktivera de anställda i större 
utsträckning, och hur ska det i så fall ske? 
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Bakgrund 
Viktiga begrepp 
Friskvård och friskvårdsaktiviteter 
Friskvård kan definieras som fysiska aktiviteter och andra aktiviteter som åsyftar till att behålla 
eller utveckla hälsan. Friskvård omfattar således de aktiviteter som syftar till att förändra enskilda 
individers livsstil i frågor som rör fysisk aktivitet/motion, rökning, alkohol, droger, kost och 
avslappning (Angelöw, 2002). 
 
Friskvårdstimme 
Arbetsplatser och organisationer kan erbjuda sina anställda en timmes friskvård i veckan på betald 
arbetstid (Angelöw, 2002). 
 
Friskvårdsbidrag 
Arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda friskvårdsbidrag som kan användas till 
friskvårdsaktiviteter. Hur mycket de anställda får i bidrag är upp till arbetsgivaren själv. Vilka 
aktiviteter som bidraget kan användas till är bestämt av skatteverket. Några exempel är 
badminton, gym, fotboll, innebandy samt kostrådgivning. Några aktiviteter som friskvårdsbidraget 
inte kan användas till är exempelvis golf, ridning och segling (Skatteverket.se). 

Om företaget 
Företaget grundades på 80-talet och finns representerat på olika håll i Norden. Idag har företaget 
totalt 150 anställda i hela koncernen. Företagets affärsidé är att köpa in-, processa- och distribuera 
kemiska produkter till basindustrin i Europa. Företaget består av åtta bolag där det ingår 
försäljning, import, produktion, utveckling, service och underhåll, lagring samt distribution av 
kemiska produkter. 

Friskvårdserbjudanden 
Utifrån företagets policydokument framgår det att företaget arbetar med friskvård som syftar till 
att arbeta hälsofrämjande för att stärka hälsan hos medarbetarna. Friskvårdsarbetet ska öka 
motivationen, intresset och det egna ansvaret för hälsa och välbefinnande. Det ska ske genom 
aktiva åtgärder som genomförs för att främja hälsan med fokus på levnadsvanor och livsstil. 
Företaget har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön, Vd:n har det högsta ansvaret för det 
hälsofrämjande arbetet. Personalchefen ansvarar för att följa upp friskvårdsarbetet och den 
anställde har själv ett eget ansvar för sin hälsa. 
 
De friskvårdsinsatser som erbjuds på företag är friskvårdspeng och friskvårdsaktiviteter: 
 
Friskvårdspengen är individuell och utbetalas som engångsbelopp för en aktivitet alternativt för 
en- eller olika aktiviteter. Dessa aktiviteter ska ske på fritiden och det kan vara aktiviteter som 
träning på träningsanläggningar, motionsdans, kostrådgivning samt att en procentuell del av 
beloppet kan användas till massage. Några specifika aktiviteter är också yoga, gymnastik, spinning 
och styrketräning. 
 
Friskvårdsaktiviteterna som bedrivs på företaget ska vara hälsofrämjande aktiviteter där 
målsättningen är att få ett ökat deltagande. Företaget erbjuder ett bidrag per anställd per år för 
dessa aktiviteter. Styrningen av aktiviteterna sker genom en aktivitetsgrupp som ansvarar för 
genomförande och uppföljning. 
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Hälsoundersökningar 
Via personlig kommunikation med personalansvarig framgår det att företaget utför 
hälsoundersökningar via olika företagshälsor. Syftet med dessa är att det ska vara en förmån som 
utgår från individen. Det ska även vara hälsofrämjande utifrån att de anställda får kunskap om sin 
hälsostatus vilken kan tänkas höja motivationen. Undersökningarna innehåller bland annat samtal 
kring individen, individens hälsa och arbetsmiljö. De innefattar även provtagningar för att 
kartlägga allmän medicinsk status. Hälsoundersökningarna utförs en gång var tredje år, från 50 år 
utförs de en gång varje år och deltagandet är frivilligt. 
 
I en sammanställning av hälsoundersökningar från 2014 där 24 anställda deltog framgår det att de 
anställda trivs bra och har en bra arbetsinställning men det finns också några indikationer på 
ohälsosamma vanor. Ungefär en tredjedel av personalen upplever att de inte har bra hälsa, och 
hälften av personalen motionerar för lite. I hälsoprofilbedömningarna som företaget gjort framgår 
det olika hälsovanor där majoriteten av de anställda var sämre på att promenera eller cykla till och 
från arbetet. De visar också på att majoriteten hade en lägre nivå av vardagsmotion. Den fysiska 
aktiviteten visade dock på ett positivare resultat där lite mer än hälften hade bra fysisk aktivitet. 
Det som framgick av hälsoprofilbedömningarna var att ungefär hälften var i behov av någon form 
av livsstilsförändring eller åtgärd. 

Tidigare forskning 

Prevention och promotion 
När vi talar om hälsa och ohälsa är prevention och promotion två viktiga begrepp att lyfta fram, 
dessa är också synonyma med förebyggande och främjande. Den traditionella synen på hälsa var 
mer inriktad mot prevention och begreppet promotion slog igenom på 1980-talet (Korp, 2004). 
Definitionen på prevention är att det i stor utsträckning riktas mot en specifik riskgrupp och 
innebär att identifiera, utesluta och/eller minska risker för skador och ohälsa i denna grupp. 
Promotion definieras som att skapa stödjande miljöer där det finns möjligheter och förutsättningar 
till en bättre hälsa för alla. Viktigt att notera är att det ena begreppet inte utesluter det andra, de 
kompletterar varandra (Folkhälsoinstitutet, 2004). 
 
Hälsopromotion är ett begrepp med flera olika definitioner. En definition är att hälsopromotion 
kan ses som allt som främjar hälsa, det inrymmer hälsa som klinisk status till hälsa som 
välbefinnande, detta gör att i princip allt som bidrar till en bättre hälsa är hälsopromotion. Ett 
annat perspektiv på begreppet hälsopromotion är att det inte går att blanda ”det hälsosamma” och 
”det goda”,  där  hälsa  handlar  om  funktionalitet  och  har  ingenting  att  göra  med etiska 
diskussioner om vad som är gott och vad som är ont. Vidare finns det även en definition som 
beskriver att hälsopromotion måste bygga på empowerment (Korp, 2004). 

Delaktighet och empowerment 
Korp (2004) beskriver att inom hälsopromotion framgår det att delaktighet och empowerment är 
två viktiga begrepp. Inom hälsopromotion betonas individens kunskaper och erfarenheter och dess 
betydelse för den enskildes hälsa och välbefinnande. Författaren menar att delaktighet kan förstås 
utifrån att människor är delaktiga i frågor som har med deras hälsa och välbefinnande att göra. Att 
individer är delaktiga kan beskrivas ur två olika perspektiv. Det ena är att det finns andra sätt att se 
på vad som är legitim kunskap och det är inte bara experterna inom området som har den legitima 
kunskapen. Det andra perspektivet är att delaktighet har i syfte att ge mer förändringsbenägna 
individer. För att en verksamhet ska vara hälsopromotiv betonar Korp (2004) att den ska innefatta 
empowerment. Empowerment innebär i stora drag att en individ ska känna makt över sin situation 
och inom hälsoområdet handlar det om att ha makt över sin egen hälsa. Medin och Alexandersson 
(2000) beskriver, för att åstadkomma empowerment ska individen känna sig som en deltagare och 
inte som en mottagare. 
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Hälsofrämjande insatser 
Framväxten av livsstilssjukdomar har lett till att långtidssjuka, sjukpensionerade och 
arbetshandikappade blir allt fler. Detta har lett till att dagens folkhälsoarbete fokuserar allt mer 
mot hälsofrämjande insatser som synonymt med promotiva insatser. Med enklare ord kan det 
hälsofrämjande arbetet beskrivas som att ”få människor att ta hand om sig själva” vilket kan liknas 
med hur det moderna samhället växte fram och där människor exempelvis skulle ta hand om sin 
egen hygien. Detta hälsofrämjande arbete kan även benämnas som organisering av den 
hälsosamma kroppen (Holmqvist och Maravelias, 2006). Hälsa och välmående ska förstås i 
relation till det sammanhang som individer lever sina liv och är en viktig del i hälsopromotion som 
diskurs. Den hälsopromotiva diskursen innebär att individen är ett subjekt som har frihet att själv 
bestämma över sitt liv men ska även fostras till att vara självständig och ta eget ansvar. Arbetslivet 
anses vara ett av de mest betydelsefulla sammanhangen i samhället som påverkar en individs 
livsstilsval och med det även individens hälsotillstånd (Holmqvist och Maravelias, 2006). Det 
förklaras även att individer tillbringar mycket tid på arbetet och att det därför blir en betydelsefull 
arena för att arbeta med hälsa (Josefsson, 2009). 
 
Hälsofrämjande är en strategi för hälsoarbete och syftar till att med en tydlig utgångspunkt 
långsiktigt utveckla en verksamhet (Hanson, 2004). För att en hälsofrämjande strategi ska bli 
framgångsrik behövs det en förståelse för att det är individen som bär på beroendevariabeln. Det 
vill säga att det är på individnivå som upplevelsen av hälsa finns, ett individfokuserat insatsarbete 
är ett effektivt sätt att påverka förutsättningar för hälsa. Det är även hos individerna som intresset 
och engagemanget för insatser finns, om det inte finns någon vilja hos en individ kan det vara svårt 
att lyckas med en hälsofrämjande insats (Hanson, 2004). 

Hälsofrämjande i arbetslivet 
Något som lyfts fram inom hälsopromotion är att skapa stödjande miljöer där individen själv kan 
ta ansvar för faktorer som är avgörande för sin egen hälsa. Stödjande miljöer innebär den fysiska 
och sociala omgivning där människan lever, det innebär omgivande resurser och förhållanden som 
möjliggör för en individ att påverka sin situation. Stödjande miljöer är ett begrepp som ska utgå 
från en helhetssyn på människan och där individen kan ta beslut som främjar den egna hälsan. En 
hälsofrämjande arena kan vara skolor, arbetsplatser och bostadsområden och där hälsa ska bli en 
“naturlig” del av verksamheten. Arenan ska syfta till att öka inflytande, förstärka vardagsmakt 
samt självförtroende (Medin och Alexandersson, 2000). 
 
Hanson (2004) beskriver att arenatänket bidragit till ett fokus på den kontext som individen lever i 
och där hälsofrämjande omfattar det sociala, kulturella, politiska och ekonomiska sammanhang 
som människan lever i. Detta synsätt på hälsofrämjande bidrar till att flytta individens ansvar och 
villkor till det sociala sammanhanget och de organisatoriska villkoren. Författaren menar vidare 
att fokus på den hälsofrämjande arenan är en strategi som bidrar till att flera systemnivåer 
omfattas för individ-, grupp- och organisationsfrågor. Detta skapar bättre förutsättningar för 
villkoren för hälsa (Hanson, 2004). När hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen är framgångsrika 
kan det förändra en arbetsplats och bidra till en positivare och gynnsammare miljö att vistas i och 
där det är lättare att uppnå god hälsa. Arenatänkandet är ett bra fokus för att nå långsiktiga 
förändringar till skillnad från att erbjuda enstaka aktiviteter (Hanson, 2004). 
  
Författaren beskriver arbetsplatsen som en plats där många människor vistas under vissa 
gemensamma förutsättningar. Arbetsplatsen består av en organisatorisk struktur och en 
uppsättning människor med olika bestämda roller. Hanson (2004) beskriver att arbetsplatser kan 
skilja sig från varandra till exempel kan verksamheten vara på en ort samt fördelade på flera 
lokaler och orter. Varje arbetsplats har specifika förutsättningar och vilka dessa är har personalen 
mest koll på. Att överföra färdiga lösningar från ett annat företag är en stor chansning. Detta kan 
leda till att arbetsplatsen går miste om varför en förändring behöver genomföras på just den 
arbetsplatsen. Detta eftersom alla arbetsplatser är olika uppbyggda och kräver olika typer av 
förändringar.  
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Som tidigare nämnts beskriver Hanson (2004) tre nivåer som ingår i det hälsopromotiva arbetet, 
individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Med dessa tre nivåer går det att ställa frågor om 
vilket företagets ansvar är, vilket chefens ansvar är, den gemensamma gruppens ansvar och den 
enskilde medarbetarens ansvar, för att hälsan ska förbättras eller bevaras. För att få ett lyckat 
hälsopromotivt arbete är det viktigt att samtliga nivåer omfattas av det hälsofrämjande arbetet på 
något sätt (Hanson, 2004). 
 
Angelöw (2002) nämner delaktighet och inflytande som två viktiga komponenter för  att utveckla 
en bättre arbetsmiljö. Genom att företaget ger den anställde en möjlighet till att vara delaktig kan 
detta främjas och den anställde kan ta kontroll över sin arbetssituation. Inflytande beskriver 
Hanson (2004) som att kunna påverka villkor för att arbetet ska genomföras och hur det ska 
genomföras. Författaren menar att inflytande handlar om att individen ska fatta egna beslut och få 
delta i de beslut som fattas gemensamt på arbetsplatsen. Författaren skriver samtidigt att 
människor blir mer motiverade när det får komma med förslag (Hanson, 2004). 

Friskvård 
Friskvårdsbegreppet växte fram och utvecklades från 60-talet och framåt, och än idag diskuteras 
innebörden av begreppet. Förut var begreppet mer inriktat mot hälso- och sjukvården och sågs 
som preventiva insatser (Angelöw, 2002). Eftersom sjukfrånvaron har ökat kraftigt i Sverige sedan 
1990-talet har friskvård blivit mer inriktat på främjande insatser (Bjurvald et al. 2004). Friskvård 
är ett uttryck som numera syftar till hälsofrämjande åtgärder som en individ själv kan vidta för att 
förbättra sin hälsa. Friskvård handlar om aktiviteter och handlingar där individen kan förbättra 
eller bibehålla sina hälsa. Det innebär även att informera och påverka människor till att förbättra 
sin hälsa (Korp, 2004). 
 
Idag har arbetsplatser och organisationer ökat sitt intresse för friskvård och det prioriteras allt mer 
på arbetsplatsen. Om personalen inte mår bra och har en god hälsa så kommer sjukskrivningarna 
att öka (Rydqvist och Winroth, 2002). Friskvård är ett sätt för företag att ge en morot till de 
anställda för att hjälpa dem att arbeta mer aktivt med sin hälsa (Andersson, Johrén och Malmgren, 
2004). Friskvård innebär utifrån det att minska ohälsan och få friskare och hälsosammare 
anställda som är långtidsfriska (Rydqvist och Winroth, 2002).  
 
Rydqvist och Winroth, (2002) pratar om friskvårdens påverkan på individnivå, gruppnivå och 
organisationsnivå. Friskvården på individnivån handlar om värdet att må bra. Det kan vara att 
individen utvecklat sina resurser så att vardagen klaras av på ett bättre sätt. Friskvård på 
gruppnivå kan skapa ökad trivsel och gemenskap som leder till en förbättrad arbetsmiljö. 
Författarna beskriver att friskvård på organisationsnivå kan bidra till en fungerande personal som 
påverkar produktivitet, effektivitet och kvalitet positivt (Rydqvist och Winroth, 2002). Hanson 
(2004) beskriver att friskvårdssatsningar är ett förebyggande och främjande arbete som långsiktigt 
leder till fördelar på en arbetsplats. Det finns flera olika studier som har visat på att personalen har 
blivit mer produktiv och att sjukskrivningar minskat. 
  
Friskvård kan bidra med fördelar på en arbetsplats men författaren menar att det kan vara ett 
problem att få alla att använda friskvård, vilket är en förutsättning för att utfallen ska bli 
gynnsamma. Friskvård når i störst utsträckning de som redan är aktiva och inte de som är inaktiva. 
För att lyckas nå alla beskriver Hanson (2004) att delaktighet är av vikt då det handlar om 
individens ansträngning och vilja för att förändra sin vardag. Holmqvist och Maravelias (2006) 
beskriver att hälsoinsatser som fokuserar på att förändra individers vanor genom 
självdisciplinering och individuella val kan vara problematiska. Vidare förklaras det att individer 
låter bli att till exempel följa rekommendationer och det kan bero på att hälsosamma val krockar 
med ohälsosamma vanor och levnadssätt som dessa individer tycker är mer tilltalande. En individ 
kan även vara motiverad till att förbättra sin hälsa men är inte kapabel till det, till exempel kan det 
vara tillräckligt svårt att enbart ändra några få vanor (Holmqvist och Maravelias, 2006). 
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Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet är en förutsättning för hälsa och välbefinnande och är en viktig del i människans 
vardag (Schäfer, Elinder och Faskungar, 2006). Fysisk aktivitet kan ses som en enkel metod för en 
ökad hälsa och friskare människor genom en förändrad livsstil (Angelöw, 2002). 
Folkhälsomyndigheten (2013) refererar till en definition ur boken ”Vårt behov av rörelse - en idé 
skrift om fysisk aktivitet och folkhälsa”: 
 

”Fysisk aktivitet innefattar kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika 
former av kroppsövningar, till exempel idrott, lek, kroppsövning, gymnastik, 
motion och friluftsliv” 

 
Fysisk aktivitet kan enligt Rydqvist och Winroth (2002) bedrivas med olika ambitionsnivåer och 
syften vilket påverkar människans val av intensitet och aktivitet. Författarna menar att i början 
innebär det ett stort motstånd för människan att vara fysiskt aktiv. Förr var det nödvändigt med en 
fysisk aktiv livsstil för att överleva, idag har vi därför inbyggt i oss att spara på energin. Motståndet 
gör att det blir allt viktigare att välja en aktivitet som både känns givande och rolig. Fysisk aktivitet 
kan även bidra till att tillgodose de sociala behoven en människa har genom att vara fysisk aktiv 
tillsammans med vänner, familj och arbetskamrater (Rydqvist och Winroth, 2002). 

Livsstilens betydelse för hälsa 
Begreppet livsstil är en beteckning för beteendemönster bestämda av personliga egenskaper, motiv 
och värderingar (Nationalencyklopedin, 2015). Enligt Andersson et al. (2004) har livsstilen stor 
betydelse för hälsan. Idag har människor kunskap om betydelsen av en sundare livsstil för att få en 
ökad och bättre hälsa. Dock menar författarna att trots medvetandet är det många människor som 
är fysisk inaktiva (Andersson et al. 2004). 
 
Hassmén, Hassmén och Plate (2003) beskriver att den främsta orsaken till att människor idag är 
fysiskt inaktiva är att de inte har tillräckligt med tid. Den vanligaste förklaringen enligt Andersson 
et al. (2004) när det gäller tidsbrist är att individen inte motionerar så mycket som önskas. 
Författarna menar att med alla dagens krav och påfrestningar så är det många som inte har tid för 
att motionera. Hassmén et al. (2003) förklarar även familjesituationen som ett hinder och att 
dagens arbetsmarknad innebär att minskad personal ska göra mer. Detta leder till att 
prestationskravet ökar hos individen och egenkontrollen minskar. Andersson et al. (2004) 
beskriver också arbetslivet som ett hinder. Det blir allt större krav, högre arbetstakt och 
återkommande förändringar i arbetsorganisationen. Författarna menar att detta försvårar 
balansen mellan familj, fritid och arbete (Andersson et al. 2004) 
  
Folkhälsoinstitutet FHI (2007) beskriver att hur miljön är byggd påverkar människors vanor och 
hälsa. De menar hur bostadsområden, lokala platser och städer är utformade påverkar människors 
hälsa och välbefinnande på olika sätt. Detta beror på att vi lever, arbetar och interagerar oss i de 
olika miljöerna. Bostadsområdets utformning beskrivs som en stor betydelse för människors hälsa 
och förutsättningar för att vara fysiskt aktiv. I de olika bostadsområdena finns många platser som 
tillexempel motionsanläggningar och gång- och cykelbanor, vilket blir en förutsättning för att 
motionera (FHI, 2007). 
 
FHI (2007) menar att det finns ett antal biologiska, demografiska och livsstilsmässiga faktorer som 
påverkar hur individen använder sin tid och därmed påverkar att fysisk aktivitet utövas. Vissa 
individer väljer att ha en fysiskt aktiv livsstil genom att till exempel använda cykelbanor, medan 
andra gör ett eget medvetet val att inte aktivera sig på grund av olika faktorer som till exempel 
tidsbrist. FHI (2007) skriver att individen är omsluten av den byggda miljön och den sociala 
miljön med ekonomiska och samhälleliga påverkansfaktorer. Dessa faktorer skapar förutsättningar 
eller hinder till att vara fysiskt aktiv (FHI, 2007). 
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Motionsvanor 
Engström (2010) beskriver att livsvillkoren är av stor betydelse för motionsvanor. Författaren 
förklarar vidare att en individs val att utöva olika former av motionsaktiviteter beror också på 
individens smak för motion. Förenklat innebär det att individen har en känsla för vad som är 
passande, intressant och smakfullt vid val av vilken motionsaktivitet som utövas och vad det går ut 
på. Det kan vara till exempel om en individ vill tävla, anstränga sig eller ha roligt för stunden. 
Smak för motion påverkas enligt författaren av en individs habitus, begreppet kan förstås som ett 
system i sinnet som utvecklas av vanor och erfarenheter. En individs habitus är det som påverkar 
de val som görs och som känns helt naturligt för varje enskild individ. Habitus beskrivs som något 
som sträcker sig bortom kunskap och vad som är inlärt. Det kan förstås som att det får individer 
att förstå sin omvärld, det gör den begriplig och att individer kan tänka och handla i helt nya 
situationer (Engström, 2010). 
 
Motionsaktivteter genomsyras enligt Engström (2010) av olika logiker. De innebär att en 
motionsaktivitet genomsyras av sättet-, villkoren- samt i vilket sammanhang den utövas. 
Logikerna kan användas för att förstå varför individer väljer att utöva eller avstå från olika former 
av motion. Det finns tre övergripande kategorier som logikerna delas in i, dessa är upplevelse, 
träning och prestation. Upplevelse är den enda kategorin som inte baseras på ett investeringsvärde 
och där meningen med utövande av motion är upplevelsen för stunden. Träning som logik innebär 
att utöva motion för att förbättra fysik eller psykisk förmåga. Det vill säga att innebörden av 
aktiviteten är inte att få ut något i nuet utan att det framöver ska ge effekt. Logiken prestation 
innebär att en individ vill visa sig framgångsrik för andra eller för sig själv. Logikerna innebär 
alltså vad olika motionsaktiviteter har för innebörd. Vidare kan individer som utövar samma 
aktivitet se skilda logiker till exempel att en individ utövar skidåkning för upplevelsen i nuet och en 
annan utövar skidåkning för den fysiska träningen. En individ kan även uppleva flera logiker i en 
aktivitet. Exempelvis att upplevelsen för stunden och den fysiska träningen upplevs samtidigt i 
skidåkningen (Engström, 2010). 

Motivation 
Hassmén et al. (2003) skriver att motivation handlar om krafter som startar, styr och upprätthåller 
beteenden. Människor är olika och kan bli motiverade i alla möjliga situationer medan vissa 
personer aldrig blir motiverade. Författaren menar att graden av motivation beror på individens 
värderingar och den aktuella situationen som personen befinner sig i (Hassmén et al. 2003). 
 
Enligt Prochaska, Di Clemente och Norcross, (1992) behöver individer passera olika typer av 
förändringsstadier för att förändra sitt beteende från att vara fysisk inaktiv till att utöva 
regelbunden motion. Prekontemplationsstadiet innebär att individen inte har några tankar på att 
förändra något. Författarna berättar här om förnekelse och att individen inte har någon avsikt att 
ändra sitt beteende. Individen kan se en lösning på förändringen men enligt Prochaska et al. 
(1992) handlar det oftast om att de inte kan se problemet. Det andra stadiet Kontemplationsstadiet 
handlar om att individen är medveten om att det finns ett problem och funderar på en förändring, 
men har inte tagit sitt ansvar att vidta åtgärderna.  Författarna nämner att i detta stadie är det en 
viktig aspekt att väga för- och nackdelar samt en lösning av problemet. 
 
Förberedelsestadiet skriver författarna som att individen är redo för en förändring. I det här 
stadiet har individer avsikt att vidta åtgärder inom en snar framtid.  Individen kan ha minskat sitt 
problembeteende men har inte vidtagit åtgärderna fullt ut. Det fjärde stadiet, handlingsstadiet, 
innebär att individen ändrar och engagerar sig aktivt i det nya beteendet för att övervinna sina 
problem. För att beteendeförändringen ska ske krävs stort engagemang av tid och energi. Femte 
och sista stadiet är kontinuitetsstadiet där författarna beskriver stadiet som att det nya beteendet 
ingår och är en naturlig del i individens liv. I stadiet behöver individen underhålla beteendet och 
förebygga återfall (Prochaska et al. 1992). 
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Faktorer för fysisk aktivitet på individ- och gruppnivå 
För att främja fysisk aktivitet på individ- och gruppnivå menar Schäfer Elinder och Faskunger 
(2006) att det finns olika bestämningsfaktorer som påverkar. En sammanställning av flertalet 
studier har visat på interventioner som ökat fysisk aktivitet genom en minskning eller ökning av 
vissa faktorer. Dessa var framförallt självförtroende, upplevda hinder, förväntade fördelar, 
förändringsstrategier och socialt stöd (Schäfer Elinder och Faskunger, 2006). 
 
I en studie av Khan et al. (2002) beskrivs en sammanställning av några effektiva tillvägagångssätt 
för att öka den fysiska aktiviteten. Det ena resultatet var att verksamheter använder sig av att 
informationsspridning. Detta var i form av att informera om olika hälsofördelar med fysisk 
aktivitet och att öka medvetenheten om vilka möjligheter det är att vara fysiskt aktiv i ett samhälle. 
Det handlade även om att förklara metoder för att överkomma hinder och negativa attityder till 
fysisk aktivitet samt att öka deltagandet i gemensamma aktiviteter. En specifik intervention som 
visat sig vara effektiv var till exempel att ha skyltar vid hissar som beskriver att det finns trappor i 
närheten. Detta för att motivera personer att ta trapporna istället och vilka hälsofördelar det fanns 
med detta. Det visade sig vara effektivt då personer blev påminda om vad de kan göra och varför. 
Det gav också en möjlighet att vara fysiskt aktiv för stunden (Khan et al. 2002). 
 
Ett resultat som också visat sig effektivt för att öka den fysiska aktiviteten bland individer var 
insatser med fokus på beteende och sociala tillvägagångssätt. Det handlade om att utbilda för att 
öka färdigheter och förmåga att leda insatser som fokuserar på beteenden. Vidare innebar det 
också att strukturera en social miljö för att ge stöd till individer som försöker ta initiativ till en 
beteendeförändring eller behålla ett redan befintligt beteende. Ett specifikt exempel på detta var 
att på en arbetsplats bygga upp, förstärka och behålla sociala nätverk som skapar stödjande 
relationer för beteendeförändringar. Det kunde vara att sätta upp ett nytt socialt nätverk för 
gemenskap, skapa ett kontrakt med andra för att uppnå vissa nivåer av fysisk aktivitet eller att 
sätta ihop promenadgrupper eller andra grupper som bidrar med kamratskap och stöd vid 
utövandet av fysisk aktivitet (Khan et al. 2002). 
 
Ett annat resultat som presenteras i studien är att det är effektivt för verksamheter att utveckla 
möjliggörande miljöer och strategier för att hjälpa personer till att utveckla hälsosamma 
beteenden. Ett exempel på en lyckad intervention var att utveckla ett strukturerat program för att 
öka fysisk aktivitet bland anställda på en arbetsplats. I detta program ingick kontinuerliga 
friskvårdsklasser, olika seminarier och ett specifikt arbete för att minska stress bland de anställda. 
Författarna förklarar vidare att skapandet av- eller ökad tillgänglighet till platser för fysisk 
aktivitet, tillsammans med deltagande i informativa aktiviteter har ett starkt samband med ökad 
fysisk aktivitet bland individer (Khan et al. 2002). 

Metod 
Denna studie skedde inom ramen för en utbildning där vi blev tilldelad ett företag, detta för att 
företaget skulle vara ett exempel på en friskvårdssatsning. Företag tilldelades för att det skulle 
finnas kontakt med en extern uppdragsgivare och inslag av praktik i studien. Anledningen till att 
det blev detta företag var att det fanns ett behov av att undersöka friskvården på företaget. Studien 
genomfördes i ett antal steg som kommer presenteras i det här avsnittet. 

Kvalitativ metod 
I denna studie ville vi förstå vad det är som påverkar, möjliggör och begränsar användningen av 
friskvårdsinsatser. Vi ansåg att det var intressant att undersöka uppfattningar och upplevelser 
bland de anställda på företaget. För att få reda på tankar och känslor hos individer valdes en 
kvalitativ metod, detta för att individer är olika och uppfattningar skiljer sig åt. Gratton och Jones 
(2010) beskriver kvalitativ metod som relevant att använda vid sådana undersökningar. Det 
förklaras också som en induktivt tillvägagångssätt som innebär att samla in data och analysera 
data för att utveckla en förklaring (Gratton och Jones, 2010).  
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Under studiens utförande har vi tagit hänsyn till att studien ska vara trovärdig. Gratton och Jones 
(2010) förklarar att reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp för att argumentera hur 
trovärdig en studie är. I en kvalitativ studie går det att ta hänsyn till några andra kriterier för att 
förstärka reliabiliteten och validiteten i arbetet. Det innebär att utgå från att studien ska vara 
rimlig, sann samt trovärdig (Gratton och Jones, 2010). 

Urval 
Tio anställda som arbetar på företaget intervjuades (sex killar och fyra tjejer). Det finns två 
yrkesgrupper bland de anställda: tjänstemän som innefattar kontorsarbetare, och 
kollektivanställda som innefattar chaufförer, produktion, industri och fordonsverkstad. I den 
utsträckning det var möjligt fördelades intervjupersoner ut mellan yrkesgrupperna för att de skulle 
kunna beskriva och förklara olika situationer. Fördelningen mellan yrkesgrupperna var fem 
kollektivanställda och fyra tjänstemän varav tre stycken arbetade på annan ort. Syftet med 
fördelningen var att få en spridning i företaget. Det fanns inga förutbestämda kriterier gällande 
exempelvis ålder, kön och aktivitetsnivå vid urvalet. Den utgångspunkt som stod till grund för valet 
av intervjupersonerna var att friskvårdssatsningar är riktade mot alla anställda. De som har hand 
om hur friskvården bedrivs på företaget uteslöts. Anledningen till detta var att minimera faktorer 
som kunde påverka resultatets relevans, det vill säga faktorer som till exempel företagets ekonomi 
och styrande. 
 
För att få kontakt med det anställda tilldelade vår externa uppdragsgivare kontaktinformation till 
de anställda i de olika yrkesgrupperna, som sedan slumpmässigt kontaktades. Totalt kontaktades 
18 personer, sex personer tackade nej medan 12 ville ställa upp i intervjuerna. I urvalet utgick vi 
ifrån de individer som var tillgängliga och hade möjlighet att delta. Enligt Gratton och Jones 
(2010) är fokus i kvalitativa undersökningar att urvalet utgår från att välja individer som kan 
beskriva, förklara samt belysa fenomenet som undersöks. Det innebär mindre eller ingen betydelse 
på generaliserbarhet och urvalet kan exempelvis ske genom ett bekvämlighetsurval (Gratton och 
Jones, 2010). 

Forskningsetiska principer 
Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns det forskningsetiska principer att följa vid en undersökning. 
Syftet med dessa principer är att det ska finnas normer över hur undersökningen ska gå till mellan 
forskare och undersökningsdeltagare. Det finns fyra huvudkrav, där informationskravet handlar 
om att informera undersökningsdeltagaren om studiens syfte och personens deltagande. I 
samtyckeskravet godkänner undersökningsdeltagaren sin medverkan. Konfidentialitetskravet 
innebär att undersökningsdeltagaren är anonym och att inga uppgifter om personen förs vidare. 
Det sista kravet är nyttjandekravet där den insamlade data endast används i undersökningens syfte 
(Vetenskapsrådet, 2011). 
 
Forskningsetiska principer har legat till grund för de etiska övervägandena i genomförandet av 
undersökningen. När intervjudeltagarna kontaktades fick de muntlig information om att 
undersökningen var anonym, frivillig och att de fick avbryta när det ville under intervjun. De som 
intervjuades på arbetsplatsen fick börja med att läsa ett informationsbrev (bilaga 1) om de fyra 
forskningsetiska kraven. Vid telefonintervjuerna presenterades kraven muntligt samt skickades ut 
via mejl. Inga uppgifter om intervjupersonerna fördes vidare det var enbart vi som 
undersökningsledare som hade tillgång till intervjumaterialet. Deltagarna fick även information att 
de kunde ta del av studien där den publiceras samt via en presentation av studiens resultat. 

Datainsamling 
Intervjupersonerna kontaktades via telefon där de tillfrågades om de ville ställa upp på en intervju 
som handlade om de anställdas uppfattningar av friskvården på företaget. När personerna 
kontaktades fick de själva avgöra om de ville delta i en telefonintervju eller delta i en intervju på 
företaget. Efter samtalet fick de personer som valt att delta i intervjuerna ett bekräftelse mejl om 
tid och plats där intervjun skulle äga rum. De intervjuer som inte utfördes via telefon ägde rum på 
ett kontor på företagets huvudkontor.  
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Denna plats valdes för att det var belagt på en avskild del av arbetsplatsen som minimerade 
störande moment. Intervjupersonerna hade möjlighet att delta i intervjuerna under arbetstid för 
att de inte skulle behöva avlägga tid från sin fritid och då förhoppningsvis vara mer intresserade av 
att delta. I denna studie användes en semi-strukturerad intervju som metod. Detta för att kunna 
vara flexibel i vilken ordning frågorna ställdes och hur intervjun utvecklades under tiden. En semi-
strukturerad intervju användes även för att kunna ställa olika följdfrågor för att följa upp svar. 
Kvale och Brinkmann (2009) förtydligar att det är bra att arbeta med semi-strukturerade 
intervjuer vid denna typ av undersökningar. Vi framställde en intervjuguide (bilaga 2) genom att 
formulera ett antal frågor som stämde överens med syftet och tidigare forskning, dessa delades 
sedan upp i olika huvudfrågor. Frågorna framställdes även med utgångspunkt att ge bra 
formuleringar för att intervjupersonerna skulle ha lätt att förstå frågorna samt att teman var 
strukturerade i en relevant ordning. Detta förklarar även Kvale och Brinkmann (2009) som ett bra 
arbetssätt vid semi - strukturerade intervjuer för att också ta hänsyn till den kunskap som 
efterfrågas samt för att skapa en god intervjuinteraktion (Kvale och Brinkmann, 2009). 
  
Två pilotintervjuer genomfördes i syfte att testa frågorna i en preliminär intervjuguide. Detta för 
att se om dessa var begripliga samt relevanta och därmed ha möjlighet att ändra i intervjuguiden. 
Ett annat syfte var även att vi som intervjuare skulle ha möjlighet att göra en genomgång av 
intervjun för att känna oss säkrare i de intervjuer som sedan skulle användas för datainsamling. 
Efter pilotintervjuerna fick några av frågorna formuleras om för att få svar på det som skulle 
undersökas. Gratton och Jones (2010) beskriver att ett sådant arbetssätt är bra för att öka 
möjligheten till att säkerställa att intervjuerna besvarar syftet i en studie. 
 
Utformningen av intervjuguiden gjordes för att minimera risken för spekulationer och 
misstolkning av frågor från intervjupersonen. Frågorna var utformade för att få rimliga svar om 
den aktuella situationen och tanken var att inte tidigare upplevelser skulle påverka 
intervjupersonerna. När intervjuerna pågick fanns det dock inslag av att intervjupersonerna 
beskrev tidigare upplevelser. Detta försökte vi som intervjuare förstå utifrån hur det såg ut i 
nuläget och ställa följdfrågor för att förtydliga situationen. Vidare svarade intervjupersonerna 
ibland utifrån vad de trodde att de skulle svara, till exempel att de trodde att deras svar kunde 
påverka till att få en friskvårdstimme för att det var efterfrågat av flera anställda på företaget. För 
att en studie ska vara trovärdig beskriver Gratton och Jones (2010) att det är viktigt att försöka få 
intervjupersonerna att tolka frågorna korrekt och berätta vad de faktiskt känner. Vidare förtydligar 
författarna att det är viktigt att intervjupersonerna inte blir påverkade av tidigare upplevelser och 
inte heller svarar utifrån vad de tror att de ska svara (Gratton och Jones, 2010). 
 
Intervjuerna spelades in med digital utrustning och samtalen varade cirka 30 minuter. Båda 
undersökningsledarna deltog under intervjun där den ena följde intervjuguiden och ställde 
följdfrågor. Den andra undersökningsledaren förde anteckningar för att kunna följa upp relevant 
information för studien. Detta gjordes för att säkerställa kvaliteten på informationen då vi anser att 
intervju som metod kan vara en svår uppgift eftersom vi som intervjupersoner behöver erfarenhet. 
Gratton och Jones (2010) förtydligar att det är bra att spela in intervjuer för att information inte 
ska gå förlorad samt att genomföra intervjuer kräver goda färdigheter av intervjupersonerna. Vi 
transkriberade de inspelade intervjuerna för att få en tydlig översikt av de data vi fått ut av 
intervjuerna för att sedan kunna göra en analys. 

Analys av data 
En analys av data utfördes utifrån meningskoncentrering och kategorisering. För att få en tydligare 
översikt och underlätta arbetet av intervjuanalysen skrevs intervjuerna ut. En genomgång av de 
transkriberade intervjuerna gjordes där vi först läste igenom intervjuerna. Genom en 
meningskoncentering markerade vi svaren i kortare formuleringar som fastställde 
meningsenheter. Kvale och Brinkmann (2009) förtydligar att meningskoncentrering utförs för att 
sedan kunna skapa och kategorisera teman utifrån meningsenheterna. Den information som vi fick 
fram genom meningskoncentrering strukturerades upp i ett antal teman. Dessa teman skapades 
utifrån de frågor i intervjuguiden som olika intervjusvar ansågs höra till.  
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En kategorisering utfördes därefter genom att olika teman placerades under huvudkategorier som 
framställdes utifrån studiens tre frågeställningar. Kategorierna som framställdes var “Hur befintlig 
friskvård används på företaget”, “uppfattningar om friskvårdsinsatserna på företaget” samt “hur 
friskvårdsinsatserna kan utvecklas så att fler anställda blir aktiva”. I respektive huvudkategori 
skapades två till tre underkategorier som förklarade det som var mest framgående  i intervjuerna. 
Analysen av intervjuerna gjordes för att få fram ett resultat som var relevant i relation till studiens 
syfte. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att utföra en analys utifrån detta arbetssätt gör att 
teman skapas efter de mest framträdande och viktiga information som framkommit i 
datainsamlingen. 
 
För att öka trovärdigheten i studien gjordes en genomgående analys i flera steg där vi tog 
utgångspunkt i studiens syfte. Utifrån att det är en kvalitativ studie har vi fokuserat på de 
beskrivna situationerna och djupet av information för att få fram det som var mest relevant. 
Utifrån våra uppfattningar har några viktiga resultat sammanställts. Fejes och Thornberg (2015) 
förklarar att det är viktigt med fylliga och täta beskrivningar, det vill säga att en bra beskrivning av 
ett fenomen kan bidra till att det går att bedöma om det kan överföras till en annan miljö och 
situation. 

Resultat 
Den information som kom fram av intervjuerna har i detta resultat avsnitt sammanställts under ett 
visst antal rubriker. Intervjupersonernas namn har ersatts av anställd A,B,C,D och E. 

Hur anställda använder befintlig friskvård i företaget  

Användandet av företagets friskvårdssatsningar 
Utifrån intervjuerna framgick det att friskvårdspengen var ett av de erbjudanden som användes av 
de anställda som utnyttjade företagets friskvård. Det fanns en stor spridning hur mycket av pengen 
som togs ut bland intervjupersonerna. Det fanns de som inte använde, de som hade testat och de 
som i stort sett använde hela friskvårdspengen. Användningen var i huvudsak till gymkort men 
även till andra aktiviteter som badkort, personlig träning, löpning, tennis och yoga. Användningen 
av friskvårdspengen varierade bland intervjupersonerna, det kunde vara att en person använde det 
en gång i veckan medan en annan använde det fyra gånger i veckan. Dock menade de flesta som 
använde friskvårdspengen att användningsfrekvens varierade mellan olika perioder. Det innebar 
exempelvis att friskvården vissa veckor inte användes överhuvudtaget. 
 
Några av intervjupersonerna deltog på de friskvårdsaktiviteter som företaget erbjöd. Dessa var 
gemensamma aktiviteter så som brännboll, fjällresor och andra nöjen som är utspridda ett antal 
gånger under året. Aktiviteter som innebandy pågick två gånger i veckan och endast en av 
intervjupersonerna deltog i dessa. Cross fit var enbart en engångsaktivitet där bara ett fåtal på 
företaget kunnat delta. De som deltog på aktiviteterna var framförallt de som arbetade där 
aktiviteterna var förlagda, de som bodde på andra orter hade begränsad möjlighet att delta. 

Tiden kan innebära ett hinder för friskvård 
Orsaker till att intervjupersonerna inte hade tid att använda friskvården på fritiden var framförallt 
vardagssysslor, arbetstid, familj samt avstånd till träningsanläggningar. Många av 
intervjupersonerna ansåg att motion var viktigt men att det inte prioriterades på grund av tidsbrist 
i vardagen. Detta beskrevs av en intervjuperson som: 
 

“Hindret är väl att jag jobbar mycket, oftast övertid, idag jobbar jag 11 -12 timmar 
även fast jag har 10 timmar på schemat. Olika hinder är väl just att livet tar tid, 
åtaganden, barn, de tar väl upp den mesta energin och tiden som finns. Sedan 
även vardagssysslor, sådant som måste göras och de är väl det som är hinder för 
friskvården” (Anställd A). 
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För de flesta av intervjupersonerna beskrevs tid som ett stort hinder för att vara fysiskt aktiv och 
för att använda friskvården. Några av intervjupersonerna nämnde trots allt att tidsbrist inte 
behöver vara ett hinder då det är upp till en själv att hitta tid. Det kunde enligt dessa 
intervjupersoner vara att när de väl utövade motionsaktivitet i vardagen så var det för att de 
hittade tid eller prioriterade fysisk aktivitet. En intervjuperson som beskrev sig som en mindre 
aktiv person och som inte använde friskvården menade att annat på fritiden prioriterades framför 
träning. Även fast det fanns en tanke att det går att motionera direkt efter jobbet eller senare på 
kvällen så var det fortfarande inget som prioriterades av denna intervjuperson. 
 
De som ansåg att tid var ett hinder för att använda friskvårdspengen beskrev till exempel att det 
tog tid att ta sig till gymmet, vänta på pass samt att det var svårt att få in det i vardagen. Dessa 
intervjupersoner utövade fysisk aktivitet på fritiden då de inte behövde ta sig någonstans eller vara 
borta allt för länge. Aktiviteterna var även av enklare slag så som promenader med hunden och 
löpning. 

Betydelsen av motivation 
De intervjupersoner som ofta motionerade i vardagen och använde friskvården till 
motionsaktiviteter motiverades av att det var kul att träna och såg många positiva följder av fysisk 
aktivitet. Några av dessa var att må bättre, bli piggare, viktnedgång, ökad kondition, mindre ont i 
kroppen, minskad risk för skador och sjukdomar, bra mot stress, bättre sömn samt för att fungera 
och vara en trevlig person. 
 
I intervjuerna kom det fram att några av personerna utövad regelbundet fysisk aktivitet och där de 
utövade olika former av motionsaktiviteter. Detta var personer som både nyttjade och inte nyttjade 
friskvården och de menade att de hade varit aktiva även om friskvården på företaget inte fanns. 
Detta på grund av de överlag tyckte om att träna. Dessa intervjupersoner beskrev dock att 
motivationen påverkade att de ibland inte tog sig iväg för att träna, då de ofta hittade på ursäkter. 
En person menade även att motivationen kunde öka om det fanns någon som peppade en till att 
just ta sig iväg då det alltid kändes bra efter träningen. De som i mindre utsträckning utövade 
fysisk aktivitet sa sig vara svårmotiverade. En person beskrev att det inte fanns något intresse av 
att utöva motionsaktiviteter och att företaget inte kunde göra några insatser för att öka 
motivationen. Detta förklarades utifrån att att det var upp till en själv att ta tag i det. En annan 
person beskrev sig svårmotiverad och menade att: 
 

“Det ska vara roligt, det ska ge mig någonting mer än den fysiska aktiviteten, 
aktiviteten ska ge mig tillfredsställelse på något annat sätt” (Anställd B). 

 
Gemensamma aktiviteter nämndes som en faktor som motiverade några av intervjupersonerna att 
vara fysiskt aktiva. De menade att det är roligare med gemensamma aktiviteter och att andra 
personer kan få en att kämpa och bli motiverad. Exempelvis utövade en person innebandy istället 
för att gå till gym då vännerna spelade innebandy. 
 
I intervjuerna beskrev några av personerna att brännboll och andra typer av lagsporter inte 
motiverade dem till att delta i gemensamma aktiviteter. Detta beskrevs exempelvis utifrån att det 
inte fanns något sportligt intresse. De menade att andra gemensamma aktiviteter skulle vara av 
större intresse som inte behövde innebära lagsport. Det kunde vara andra former av aktiviteter så 
som cross-fit och gemensamma motionslopp där träningen sker tillsammans men på olika nivåer. 
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Arbetssituationen kan innebära ett hinder för friskvården 
I intervjuerna kom det fram att en specifik yrkesgrupp framförallt såg arbetssituationen som ett 
hinder för användandet av friskvård. Detta på grund av att deras arbetstider beskrevs som långa 
arbetsdagar och skifttider vilket gjorde att de hade svårt att använda sig av friskvården. Exempel 
på att skifttiderna sågs som ett hinder enligt en av intervjupersonerna var att kursverksamhet inte 
kunde utövas vid skiftgång. Några andra intervjupersoner menade att de varierade skifttiderna 
påverkade tid och att ha en kontinuerlig vardag. 
 
En intervjuperson beskrev att det finns många olika typer av anställningsavtal på företaget, avtalen 
innefattar olika arbetstider med oreglerad- och reglerad arbetstid. Det kan vara allt från dagtid, 
olika skifttider samt långa arbetstimmar exempelvis tio- till tolv timmars pass. Några av 
intervjupersonerna som hade oreglerad arbetstid såg inte arbetssituationen som ett hinder då de 
hade möjlighet att använda friskvården när det ville under dagen. Bland några av de som hade 
reglerad arbetstid ansågs arbetssituationen vara ett hinder på grund av långa dagar och att det då 
antingen inte fanns ork eller tid när arbetsdagen var slut. Exempelvis beskrev en intervjuperson 
som hade en tjänst som innebar att arbeta med transport och som inte vara stationerad på 
arbetsplatsen att under arbetsdagarna går det inte att stanna och utöva friskvård. En annan person 
med samma befattning beskrev att det blir lite tid till familjen så det optimala skulle vara att utöva 
friskvården under lediga veckor. Detta på grund av att personen hade arbetstider som medförde 
längre ledigheter. 

De anställdas uppfattningar om friskvårdsinsatserna på företaget 

Hur friskvårdsinsatserna påverkar de anställda 
Några av intervjupersonerna nämnde att de är bra att friskvårdsinsatserna finns rent generellt. 
Andra tankar var också att det är svårt att göra alla nöjda och att det skulle kunna gå att göra mer 
för att förbättra friskvården. Några av intervjupersonerna nämnde att företaget är generösa när det 
gäller friskvårdspengen och att det är ett bra initiativ av företaget. Det framgick att eftersom 
företaget bidrar med en friskvårdspeng är det lättare att använda friskvård eftersom det ger 
möjlighet att gå och träna. Ett exempel var att om företaget inte hade erbjudit detta så hade inte 
personen betalat för olika motionsaktiviteter eller annat som friskvårdspengen kan användas till. 
Något som framgick som negativt med friskvårdspengen var enligt en intervjuperson att utbudet 
till olika aktiviteter var för få och passade inte alla. I intervjuerna framgick det av flera personer att 
det saknades möjlighet att använda friskvård på arbetstid. En annan intervjuperson som inte 
vanligtvis motionerade beskrev även att friskvårdspengen inte bidrog till ett ökat utövande av 
motionsaktiviteter: 
 

“Man får en peng och det är väl bra men det är väl inte kanske summan som 
spelar någon roll, jag måste ju ändå ta mig för att träna, om jag har kommit mig 
för att börja träna då kanske det är intressant på hur mycket man får, men jag 
tror inte det har riktigt med pengarna att göra” (Anställd C) 

 
Ingen av intervjupersonerna såg friskvårdsaktiviteterna som friskvård, en intervjuperson beskrev 
det som att det är förenat med nytta och nöje, och några nämnde att det ofta är alkoholhaltiga 
drycker inblandat. En annan intervjuperson beskrev att aktivitetsgruppen inte fokuserade på 
friskvårdsaktiviteter, utan de anordnade två riktade aktiviteter en fjällresa och brännboll och att 
det är något som alltid har funnits. Däremot beskrev personen att exempelvis innebandy sågs mer 
som friskvård men detta anordnades av privatpersoner. Det betonades dock att de aktiviteter som 
fanns var viktigt för gemenskap och sammanhållning, och att de som arbetar inom de olika 
bolagen får möjlighet att träffa varandra. De intervjupersoner som inte arbetade på huvudkontoret 
hade inte möjlighet att ta sig till aktiviteterna då de bodde på annan ort. Det fanns dock ett inresse 
av att det skulle vara roligt med sådana aktiviteter. 
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Av de intervjupersoner som använt friskvården var det några som tyckte att friskvårspengen och 
friskvårdsaktiviteterna bidragit en viss del till deras välmående. Till exempel gav friskvårdspengen 
de möjligheter som behövs för att bidra till välmående och aktiviteterna som till exempel 
brännbollen ansågs vara kul och bra för gemenskapen. En av intervjupersonen beskrev specifikt att 
friskvårdsinsatserna bidragit till välmående genom att personen haft lättare att stiga upp på 
morgonen, orkade mer på kvällen och blivit piggare. För en annan intervjuperson var det också 
positivt för välmående att företaget generellt satsar på friskvård och att olika insatser ger en positiv 
upplevelse i företaget. Några av intervjupersonerna ansåg att det är bra med friskvård för att det 
kan öka välmående bland de anställda och företaget kan få friskare personal som blir mer 
produktiva. En person beskrev det som: 
 

“Eftersom företaget har många anställda och gör mycket avdrag så tror jag att i 
slutändan har företaget ändå igen det dubbla. Du får mer motiverade anställda 
om man vet att man får lite. Alltså det är ju en morot, ju större morot man får 
desto bättre jobbar ju folk och desto mer trivs man och det blir mycket lättare och 
mer positivt. Desto mer fördelar man får desto bättre blir det” (Anställd D). 

 
En person beskrev i intervjuerna att så som friskvården ser ut idag bidrar det inte till ett ökat 
välmående då denna person skulle röra på sig i alla fall. För välmående saknade denna 
intervjuperson fler sociala aktiviteter med arbetskompisarna. 

Hur företaget styr friskvården och de anställdas möjlighet att påverka 
Några av intervjupersonerna menar att det är viktigt att kunna påverka friskvårdsinsatserna men 
det är svårt att nå fram med förslag. En av intervjupersonerna beskrev att: 
 

“Jag kan komma med förslag men det är inte jag som bestämmer, de hade varit 
bra om vi kunnat påverka mer men det går inte eftersom det är toppstyrt. Det 
måste gå via rätt kanaler från en chef till en annan, det måste vara rätt person 
som tar upp det. Att bara enstaka anställda kommer med förslag har ingen styrka 
i sig, det måste ske på rätt sätt” (Anställd A). 

 
En intervjuperson beskrev att det sällan diskuteras om friskvård i företaget och det är svårt att 
driva frågor om friskvård framåt. Detta beskrivs vidare att ledningen inte prioriterar i sådan stor 
utsträckning och de måste framgå ur ett ekonomiskt perspektiv för att insatserna ska vara 
intressanta. Några tankar kring hur aktiviteterna på företaget styrs var att aktivitetsgruppen sköter 
det bra när det är något, det är bra information, lätt att anmäla sig när något sker samt att de 
välkomnar all form av engagemang och delaktighet i gruppen. En intervjuperson beskrev dock att 
de är svårt att påverka vilka aktiviteter som erbjuds eftersom aktivitetsgruppen måste se till alla 
anställda och inte bara till en enskild persons intresse. 
 
I intervjuerna framgick det att information om friskvården har svårt att nå alla på företaget. Några 
nämnde att det är upp till en själv att ta reda på information och att det kan vara svåråtkomligt för 
de som arbetar med transport. Detta på grund av att de måste gå in via ett intranät som bara finns 
på stationsorterna där de börjar och avslutar sin dag. Somliga intervjupersoner tyckte däremot att 
informationen var bra men att det går att göra mer. 

Hur kan friskvårdsinsatserna utvecklas för att aktivera de anställda i större 
utsträckning 

Friskvård på arbetstid  
Något som kom upp under intervjuerna och som nämndes av de flesta var ett önskemål om 
friskvård på arbetstid. Det fanns många olika exempel från intervjupersonerna på positiva utfall 
om det skulle finnas friskvård på arbetstid. Ett exempel var att i nuläget prioriterade inte vissa 
intervjupersoner friskvården på fritiden vilket gjorde att de inte motionerade. Med friskvård på 
arbetstid ansåg dessa att de skulle börja använda friskvården. 
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 Andra intervjupersoner som motionerade mer och redan använde friskvården på fritiden menade 
att de skulle prioritera friskvården i större utsträckning och ha mer tid över för annat efter 
arbetstid. 
 
Några av intervjupersonerna tyckte att friskvård på arbetstid kunde ske genom en friskvårdstimme 
som var belagd på en lunch. En intervjuperson menade att: 
 

“Om man lägger det efter arbetstid så kan många smita hem och inte utnyttja 
friskvårdstimmen. Men är det på arbetstid så far man inte hem under den timmen 
och gör något annat utan den som nyttjar den måste göra något, om än det bara 
är en promenad en timme eller så” (Anställd E). 

 
En intervjuperson beskrev att det skulle gå att använda en timme till motion när det finns tid 
innan eller efter arbetet. Ett fåtal nämnde att det skulle kunna gå att ställa lastbilen under tiden det 
är körning och utöva motion för att sedan ta igen denna timme senare. Vissa av intervjupersoner 
såg däremot en sådan lösning som ett problem och att det inte skulle fungera i praktiken. Ett 
exempel på varför de ansåg detta som problematiskt var att arbetstiden förlängs och att 
arbetstiden redan är väldigt lång. Ett annat exempel var att arbetet måste utföras och detta ses som 
ett hinder.  
 
Ett fåtal intervjupersoner hade från tidigare arbete erfarenhet att ha en friskvårdsaktivitet på 
arbetstid. Denna friskvårdsaktivitet var antingen obligatoriskt eller kopplad till en bonus och de 
menade att en sådan insats driver personer att medverka. En av personerna beskrev att det blir en 
inkörsport att fortsätta träna och att det på så sätt blir mer effektivt än träning på fritiden. 
 
Vidare beskrev personen att aktiviteterna kan ske i grupp och då blir det även positivt för 
gemenskapen och det går att dra nytta av det på mer än ett sätt. Det framgick av intervjuerna att 
det fanns vissa hinder med att ha friskvård på arbetstid, detta var att personer hade olika 
anställningsavtal som innebar olika arbetstider och arbetsuppgifter som försvårade för vissa att 
avlägga en obligatorisk timme till friskvård. En intervjuperson beskrev att alla inte kan nyttja det 
och ännu en intervjuperson beskrev: “Ska en få det så ska alla få det” (Anställd C). En 
intervjuperson beskrev att en lösning för att ha friskvård på arbetstid kunde vara att fördela 
friskvårdstimmen vid flera tillfällen under veckan. Detta för att fler ska ha möjlighet att kunna 
utnyttja det utifrån arbetstider och arbetssituation. Denna person nämnde även att det skulle vara 
fördelaktigt att ha tillgång till anläggningar i närheten där det går att utöva motionsaktiviteter. Det 
påpekades även att detta kan vara nödvändigt vid en timmes friskvård på lunchen då det är ont om 
tid att på en timme hinna äta, träna och byta om. 

Företagets engagemang för friskvård 
Under intervjuerna framgick det av några personer att företaget borde informera tydligare och mer 
om vad det finns för typer av friskvårdsinsatser. En person beskrev att de får ta reda på 
informationen själva och att det är många som inte vet vad friskvårdspengen kan utnyttjas till. 
Under intervjuerna berättade en person som arbetade på annan ort än huvudkontoret att företaget 
kunde ha informerat om friskvården vid början av anställningen. Personen menade att de kunde 
ha talat om att friskvård erbjöds eller skickat ut informationsblad om vad som erbjöds. Denna 
intervjuperson visste att det fanns någon form av friskvård på företaget men använde den inte och 
hade inte tagit sig tid att ta reda på villkoren för användandet av friskvården. En intervjuperson 
beskrev att en förbättring av hur informationen sprids på företaget kan vara att skicka ut 
information via mejl eller till telefoner. I nuläget sker mycket information via intranätet vilket var 
svåråtkomligt för de som inte vistas på arbetsplatsen. Det framkom även av en person att företaget 
borde marknadsföra friskvården mer, påminna om att det finns och vara noga med att informera 
när aktiviteter som är riktade mot friskvård väl sker. 
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En intervjuperson ansåg att det är upp till en själv att använda friskvården men menade också att 
företaget skulle kunna stödja individer mer genom att ha uppföljning där de fokuserade på att 
fråga: “Hur går det att träna?”, “Det går inge bra”, “Då gör vi såhär istället” (Anställd A). Detta 
förklarades vidare att företaget skulle avsätta tid till uppföljning och att de även kunde samla flera 
anställda samtidigt för att träna. Dock menade intervjupersonen att det kan bli för mycket ansvar 
från företaget och då framförallt att de inte ska bestämma vad en person ska göra på sin fritid. 
Detta beskrevs även som att det inte går att tvinga folk att träna för de kan ge motsatt effekt och att 
individer istället inte vill träna alls. En annan intervjuperson var positiv till att införa någon form 
av uppföljning för att se utfallen av olika friskvårdsinsatser och menade att: 
 

“Om man skulle ha friskvårdstimme skulle man kunna börja med att ha 
uppföljning eller något målarbete för att sedan kunna se vad utfallet blivit. Att 
man följer upp det kontinuerligt och att man arbetar med det långsiktigt eftersom 
det tar tid från början. Det kanske tar ett år innan man gör första uppföljningen 
och ser vad som hänt. En idé kan ju vara att till exempel göra det med 
sjukskrivningar och se om dem minskat” (Anställd E). 

 
Under intervjuerna nämnde en person att det är svårt att få gehör för sina synpunkter då det är 
otydligt vem som är ansvarig och menar att det går via flera personer innan besked ges. 
Intervjupersonen gav förslag att det skulle ge raka besked och att den enskildes chef ska kunna ge 
svar eller veta vart personen ska vända sig vid frågor om friskvård. Det ska vara tydligt vem som 
har ansvar för att kunna få gehör och kunna påverka friskvården. 
 
En intervjuperson beskrev även att det skulle kunna gå att göra så mycket mer med 
friskvårdssatsningarna på företaget och att det skulle behövas någon som engagerade sig i frågor 
om friskvård, exempelvis en person eller en friskvårdsgrupp. Vidare förklarades det att företaget 
har vuxit de senaste åren och att detta har medfört att det blir svårare att arbeta med friskvård. 
Detta beskrevs vidare som att friskvård lätt blir ett sådant ämne som inte prioriteras när det inte 
finns tid eller resurser. 
 
Under intervjuerna framgick det av några personer att det skulle vara intressant att ha en grupp 
som fokuserar specifikt på friskvårdsaktiviteter. Många av intervjupersonerna menade att i nuläget 
finns det endast en grupp som anordnar aktiviteter men att denna grupp inte fokuserar på 
friskvård. En person i intervjuerna beskrev att i en direkt grupp för friskvård kan de anställda få 
fram sina åsikter vilket skulle vara bra för att kunna påverka friskvårdssatsningarna. En annan 
intervjuperson tyckte att det skulle vara bra med två separata grupper, en för gemensamma 
aktiviteter där nöje och rekreation är i fokus och en för friskvårdsaktiviteter som fokuserar på 
motion. Det framgick av flera intervjupersoner att det var viktigt att ha kvar en grupp som 
anordnar de aktiviteter som redan sker idag eftersom det ansågs viktigt för sammanhållningen. 

Ökat utbud av friskvårdserbjudanden 
En intervjuperson beskrev att friskvårdssatsningarna kan blir bättre genom ett ökat utbud och en 
annan berättade att det alltid går att göra mer. Det framkom av de flesta i intervjuerna att de ville 
ha ett ökat utbud av friskvårdsaktiviteter, det kunde exempelvis vara motionslopp, skogsutflykter 
och gemensamma pass på träningsanläggningar. Det framgick även av en intervjuperson att 
lagsporter som till exempel innebandy inte var av intresse för denna person men såg samtidigt att 
det var många som deltog på innebandyn vilket var bra. Vidare förklarades, för att få fler att delta 
kunde företaget utöka utbudet av flera aktiviteter med fokus på friskvård. Personen deltog gärna 
om det sker aktiviteter som har fokus på friskvård och försökte alltid delta då det händer något. 
Friskvårdsaktiviteterna kunde enligt några intervjupersoner även förbättras genom att ha flera 
gemensamma aktiviteter, enligt några var det till exempel att gå i samlad trupp och motionera 
tillsammans. En intervjuperson menade att gemensamma aktiviteter är roligt och en annan 
förklarade även att det då finns folk att träna med. En intervjuperson såg vissa problem med att ha 
gemensamma aktiviteter på företaget, detta beskrevs som: 
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“Folk jobbar så olika, så det känns som att det bara skulle rinna ut i sanden. Jag 
tror det är väldigt svårt att få det att gå ihop, de som arbetar på kontoret kanske 
kan få ihop något då de har liknande arbetstider, men vi som inte arbetar på 
kontor och är ute och kör arbetar så olika. Under en vecka går det nog att få ihop 
en handfull människor på sin höjd, om ens en handfull är intresserade som är 
lediga samtidigt, så jag tror det blir svårt” (Anställd A). 

 
Under intervjuerna framgick det att de personer som arbetar på andra orter inte deltog i 
friskvårdsaktiviteterna. En person nämnde att idag sker alla aktiviteter vid huvudkontoret och att 
samtliga personer på andra orter blir inbjudna till aktiviteterna. Dessa personer menade att de inte 
deltog eftersom att det inte finns några aktiviteter på deras ort och att det befinner sig långt ifrån 
huvudkontoret. I en intervju menade en person att om det fanns förmåner att tillexempel få betalt 
för att åka till huvudkontoret eller kunna hoppa över en arbetsdag skulle personen kunna delta i 
aktiviteterna. Alternativt skulle vara om alla orter ordnar egna aktiviteter. En annan person som 
arbetar på en annan ort beskrev att det är mest folk som arbetar på huvudkontoret och att det blir 
svårare att hitta på något för en mindre grupp personer. Det är inget som hindrar dem från att 
hitta på aktiviteter men personen menar att det krävs engagemang och att det är någon som håller 
i aktiviteterna för att det ska bli av. 
 
Några av intervjupersonerna beskrev att det skulle vilja utöva motionsaktiviteter i närheten av 
arbetsplatsen och detta i form av närliggande anläggningar eller ett gym på företaget. En 
intervjuperson gjorde i nuläget styrkeövningar på arbetsplatsen och menade att ett gym hade varit 
en bra lösning för att kunna träna innan eller efter arbetet och sedan ha resten av dagen över till 
annat. Ännu en intervjuperson beskrev att någon form av kontorsträning hade varit en bra insats 
för de som arbetar administrativt, detta för att minska stillasittandet under arbetstid. 
 
En intervjuperson berättade att på grund av sitt stillasittande arbete användes en stegräknare. 
Detta för att komma igång och gå mer och försöka uppfylla kraven på stegräknaren. Att se i vilken 
utsträckning rörelse har skett och om kraven på stegräknaren har uppfyllts gjorde att denna person 
ville fortsätta och visste att: “nu behöver jag promenera”. Vidare beskrev personen att om företaget 
införskaffade en stegräknare till de anställda skulle det kunna vara en bra indikator på hur mycket 
en person rör sig, att de då vet när de behöver röra på sig mer samt att det skulle kunna ge 
liknande positiva utslag som det gjort för denna person. Vidare beskrev intervjupersonen att 
stegräknaren även kan ställas in efter sin egen nivå. 

Analys 

Hur befintlig friskvård används på företaget 
Resultatet visade att det fanns en spridning av användandet av friskvården på företaget där 
vissa medarbetare inte nyttjade friskvården. Tidigare forskning beskriver att alla ska ges 
förutsättningar att delta i hälsofrämjande insatser. Detta för att nå alla och ge de 
gynnsamma utfallen som friskvård kan bidra till (Hanson, 2004). En analys av detta är att det 
kan ske nya friskvårdsatsningar eller utveckling av befintliga satsningar. Detta för att  
bidra till att fler anställda på en arbetsplats börjar använda friskvården och kan därmed ge 
mer gynnsamma utfall. 
 
Resultatet visade på att motion var viktigt men prioriterades inte. Ett hinder för att 
använda friskvården i företaget var tidsbrist och det kom fram att orsaker till det var 
vardagssysslor, arbetstid, familj samt avstånd till träningsanläggningar. Tidigare forskning 
beskriver att den främsta orsaken till att människor är inaktiva är att de inte har tid och 
dagens krav och påfrestningar begränsar tid för motion (Andersson et al. 2004).  
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Tidsbrist är med andra ord ett betydande hinder och något som är viktigt att ta i beaktning 
vid planering av friskvårdsinsatser. En insats borde därmed utvecklas för att bidra till en 
ökad balans där motion prioriteras och begränsningarna i vardagen minimeras. Resultatet 
visade även att det fanns olika åsikter om att tidsbrist inte behöver vara ett hinder och att det 
är upp till en själv att hitta tid. Utifrån tidigare forskning kan detta förstås utifrån att 
människor är olika, de motiveras av olika faktorer, i olika situationer och detta beror på 
individens värderingar (Hassmén et al 2006). Frågan blir då vad det beror på att vissa ser tid 
som ett hinder och inte andra? En förklaring utifrån det som beskrivs i tidigare forskning är 
att eftersom människor är olika kan det påverka att vissa ser hinder till att motionera och 
andra inte. Det kan därför vara svårt att ha förståelse för varför inte alla prioriterar motion 
eftersom situationer kan se olika ut och därmed kan påverka att tid blir ett hinder. 
 
I resultatet framgick det att några personer utövade aktiviteter där de inte behövde 
transportera sig för att utöva motionsaktiviteter, att aktiviteterna inte tog för lång tid 
samt att dem var av enklare slag. Detta medförde att de hade tid för motion och att tiden 
inte uppfattades som ett lika stort hinder. Tidigare forskning beskriver att den byggda miljön 
påverkar människors vanor och förutsättningar för att vara fysiskt aktiva. Det kan därför 
vara bra att ta hänsyn till var personen bor och hur den omgivande miljön ser ut vid 
planering av friskvårdinsatser (Faskunger, 2007). Analysen av det som är beskrivet är att 
individer kan anse att det kan vara tidskrävande att transportera sig till olika ställen. Vid en 
friskvårdssatsning kan den byggda miljön vara en faktor som kan bidra till att satsningen blir 
framgångsrik. Vår studie visar att enkla aktiviteter som inte tar för lång tid att utöva kan minska 
känslan av tidsbrist och kan också vara en faktor för en framgångsrik friskvårdssatsning. 
 
Vår studie visade att några personer hade lättare för att bli motiverade till att träna medan andra 
var mer svårmotiverade. Det kom fram att personer som utövade fysisk aktivitet regelbundet i 
vardagen hade tränat oavsett om friskvård erbjöds, motivationen kunde dock påverka att de inte 
tog sig iväg och träna då de hittade ursäkter. Resultatet visade även att ett bristande intresse för 
motion kunde medföra att individer kände att en friskvårdsinsats inte kunde öka motivation. 
Tidigare forskning beskriver att motivation handlar om hur beteenden förändras och att det finns 
olika stadier som individen befinner sig i från att vara inaktiv till att utöva regelbunden motion 
(Prochaska et al. 1992). När en individ ska börja vara fysiskt aktiv finns det ett naturligt motstånd 
att spara på energi. Därför är det viktigt att välja aktiviteter som både känns givande och roligt 
(Rydqvist och Winroth, 2002). 
 
En möjlig slutsats av detta är att individer kan befinna sig i olika stadier där en insats kan motivera 
en person medan de inte motiverar en annan. Även fast individen befinner sig i ett stadie där det 
finns en förståelse att motion är viktigt kan det fortfarande finnas barriärer som gör det svårt att 
motivera. För att fysisk aktivitet ska bli en naturlig del i livsstilen behövs det en förståelse för dessa 
barriärer och vad som minskar känslan av motstånd. När en friskvårdssatsning utvecklas på en 
arbetsplats kan hänsyn därmed tas till att individer som befinner sig på olika stadier behöver bli 
motiverade. 
 
Resultatet visade att olika typer av motionsaktiviteter inte motiverade alla till exempel lagsporter, 
istället var andra former av gemensamma aktiviteter av större intresse. Tidigare forskning 
beskriver att på vilka livsvillkor en individ har vuxit upp, formats av samt lever i har betydelse för 
motionsvanor. De förklaras även att valet av motionsaktivitet beror på individens habitus. Det vill 
säga vad som är passande, intressant och smakfullt utifrån individens vanor och erfarenheter 
(Engström, 2010). Analysen av det som beskrivs är att arbetsplatser kan utveckla olika former av 
gemensamma aktiviteter, passande aktiviteter för alla eller någon annan insats som kan öka 
möjligheten att få varje individ att vilja delta. Detta utifrån två aspekter, det ena är att individer har 
olika intressen för motion och att olika aktiviteter inte tilltalar alla Individer. Det andra är att 
individer kan ha haft olika uppväxtförhållanden och lever utifrån olika förutsättningar och kan 
därför motiveras av olika motionsaktiviteter. 
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I vår studie framkom det att anställda hade många olika arbetssituationer i form av olika 
yrkesgrupper och olika anställningsavtal där arbetstiderna varierade. Arbetstiderna var ett hinder 
för att använda friskvården och det förklarades framförallt utifrån att det fanns lite tid till familjen. 
I tidigare forskning förklaras det att varje arbetsplats har specifika förutsättningar och kräver olika 
typer av förändringar (Hanson, 2004). Vidare beskrivs det att arbetslivet ses som ett hinder för att 
motionera. Detta beror generellt sett på att en hög arbetstakt, höga krav på de anställda och de 
anställdas kontroll över sin egen arbetssituation, som försvårar balansen mellan familj, arbete och 
fritid (Andersson et al. 2004).  
 
En sätt att förstå detta är att friskvårdssatsningar behöver utformas utifrån varje arbetsplats. Det 
kan vara att arbetet med friskvård på denna arbetsplats kan behöva ta hänsyn till den stora 
spridning som finns mellan yrkesgrupperna och anställningsavtal. Vidare kan även friskvården 
anpassas utifrån arbetslivets påverkan på individens livsstil. I och med att arbetet utgör en relativt 
stor och ibland krävande del i individens vardag blir familj och fritid en allt viktigare prioritering 
utöver arbetet. Dessa prioriteringar gör att motion är svårt att få in som en del i vardagen för att ha 
tid och ork för annat. 

Uppfattningar om friskvårdsinsatserna på företaget 
Att det generellt finns friskvårdsinsatser på arbetsplatsen framgick som positivt i resultatet. Det 
var bra att det fanns initiativ för friskvård och att det fanns möjlighet att gå och träna. I tidigare 
forskning framgår det att arbetslivet är ett betydelsefullt sammanhang för att påverka en individs 
livsstilsval för en bättre hälsa (Holmqvist och Maravelias, 2006). Vidare beskrivs det även att 
friskvård är ett sätt för företag att uppmuntra till en bättre hälsa (Andersson et al, 2004). Detta kan 
ske på olika nivåer, för individen kan det vara värdet i att må bra, på gruppnivå ökad trivsel och 
gemenskap och i en organisation en positiv och funktionell personal (Rydqvist och Winroth, 
2002). Analysen av detta är att friskvård kan vara en positiv faktor för ökat välmående bland de 
anställda på en arbetsplats. Det kan därför vara positivt och lönsamt för en arbetsplats att utveckla 
friskvård eftersom det finns en möjlighet att påverka välmående bland de anställda och att det blir 
gynnsamt på flera nivåer. Friskvård är inte bara gynnsamt för den enskilda individens hälsa utan 
det kan även skapa goda arbetsgrupper och arbetsplatser. Friskvårdssatsningar kräver 
engagemang och kan vara kostsamt men i slutändan kan det bidra till positiva utfall som 
kompenserar detta. 
 
Resultatet visade att den friskvård som erbjöds inte var tillräcklig för vissa. Det vill säga att det inte 
bidrog till ett ökat utövande av motionsaktiviteter för individer som var mindre intresserade av att 
träna. Utbudet av aktiviteter var även för litet och passade inte alla vilket påverkade viljan att 
motionera. Som beskrivet i tidigare forskning kan det vara svårt att nå alla individer vid 
friskvårdssatsningar då det i största utsträckning bara når de som redan är aktiva. Det förklaras 
även att individens vilja och ansträngning är viktigt för förändring av vanor (Hanson, 2004). 
Vidare kan en individ vara motiverad att förbättra sin hälsa men att det krockar med ohälsosamma 
vanor som är mer tilltalande (Holmqvist och Maravelias, 2006). 
 
Analysen av de som beskrivs är att det kan vara svårt att implementera en friskvårdssatsning som 
når alla. Detta kan vara att ett erbjudande inte ökar motivationen hos en person som inte har ett 
intresse att motionera och att det då behövs något mer för att personen överhuvudtaget ska börja 
motionera. Det kan därför vara nödvändigt att öka och utveckla utbudet i syfte att individer ska 
utveckla en egen vilja att förändra vanor. Den enskilde individen kan genom ett förbättrat utbud få 
möjlighet att använda friskvård utifrån sitt eget intresse, vilket kan bidra till en ökad vilja att 
motionera. Friskvårdssatsningar når oftast bara de som redan är aktiva och det kan därmed bli en 
risk att arbetsplatsen inte når de som kan ha ohälsosamma vanor. 
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Vår studie visade att aktiviteter var viktigt för gemenskap och sammanhållning då det gav 
möjlighet att träffa andra anställda. Något som framgick som negativt med nuvarande aktiviteter 
var att de inte uppfattades som friskvård och den grupp som hade ansvar och planerade 
aktiviteterna inte fokuserade på friskvård. Enligt tidigare forskning är fokus på beteende och 
sociala tillvägagångssätt effektivt för att öka den fysiska aktiviteten hos individen. Kamratskap och 
stöd är positivt vid utövandet av fysisk aktivitet. En arbetsplats kan bygga upp, förstärka och 
behålla sociala nätverk för att skapa stödjande relationer för beteendeförändring (Khan et al. 
2002). En möjlig slutats av detta är att friskvård på arbetsplatser kan utvecklas med fokus på 
sociala faktorer eftersom detta kan vara effektivt för att öka fysisk aktivitet hos de anställda. På 
arbetsplatsen finns det även möjlighet till gemenskap och sammanhållning och kan vara 
fördelaktigt att ta vara på. Gemensamma aktiviteter kan bidra till en ökad social miljö där 
relationer skapas och samtidigt som den fysiska aktiviteten hos individen kan öka. Att rikta 
aktiviteterna mot friskvård och aktiviteter för nöje kan vara viktigt för gemenskap och 
sammanhållning och samtidigt ge möjlighet att vara fysiskt aktiv. 
 
I resultatet framgick det att friskvården på arbetsplatsen har till en viss del bidragit till några av de 
anställdas välmående. Det kunde vara att känna sig piggare i form av att det blev lättare att stiga 
upp på morgonen och att orka mer på kvällen. Friskvården bidrog även till välmående genom en 
mer positiv upplevelse på arbetsplatsen, friskare personal samt en mer produktiv personal. I 
tidigare forskning beskrivs det, för att en hälsofrämjande strategi ska bli framgångsrik är det 
viktigt att förstå att individen bär på beroendevariabeln och att det är den enskilde individen som 
upplever en ökad hälsa eller inte (Hanson, 2004). En individ ska även ha frihet att själv bestämma 
över sina val men ska “fostras” till att göra hälsosamma val (Holmqvist och Maravelias, 2006). I en 
hälsofrämjande insats ska det även finnas stödjande miljöer som ger förutsättning till ökad hälsa 
för alla (FHI, 2004). 
 
En analys av detta är att utvecklandet av hälsofrämjande insatser kan få en individ att välja själv 
att ha en hälsosam livsstil. Individen ska känna att den får ut någonting av insatsen för att också 
frivilligt välja att använda sig av det som erbjuds. För att friskvård ska bli mer framgångsrikt på en 
arbetsplats behövs det en förståelse för de anställda. Detta eftersom det är de själva som känner 
om de har en ökad hälsa och mår bra. Arbetsplatsen ska ge möjligheter som gör att de anställda 
har de förutsättningar som behövs för att ta de hälsosamma valen och därmed öka sin hälsa. 
Insatser bör riktas mot varje enskild individ eftersom att individer påverkas av olika typer av 
insatser som bidrar till en ökad hälsa och ökat välmående. Friskvård kan bidra till de anställdas 
välmående och där med en god arbetsmiljö på hela arbetsplatsen. 
 
I vår studie framgick de att det var viktigt att vara med och kunna påverka friskvårdsinsatserna 
dock var det svårt att nå fram och få gehör för sina förslag och åsikter. Det var även problematiskt 
att driva friskvårdsfrågor framåt och påverka vilka typer av aktiviteter som ska genomföras. I 
tidigare forskning beskrivs att delaktighet och inflytande är viktiga komponenter för att utveckla en 
god arbetsmiljö (Angelöw, 2002). Individer får då möjlighet att vara delaktiga och ta kontroll över 
sin arbetssituation samtidigt som de får vara med i de beslut som fattas gemensamt på företaget 
(Hanson, 2004). Att hälsofrämjande innefattar empowerment förklaras som viktigt då individen 
ska känna att den har makt över sin situation (Korp, 2004). Individen ska känna sig som en 
deltagare och inte som en mottagare (Medin och Alexandersson, 2000). En möjlig förklaring är att 
anställda kan få möjlighet att känna sig delaktiga i friskvårdsinsatser på arbetsplatser genom ökad 
lyhördhet från de som har hand om friskvården. Om de anställda inte kan påverka och driva 
friskvårdsfrågor framåt är det svårt för de anställda att känna sig delaktiga. Genom ökad 
delaktighet kan det bidra till att de anställda får en känsla av empowerment och känner att deras 
förslag och åsikter har någon betydelse. 

Hur friskvårdsinsatserna kan utvecklas för att anställda ska bli mer aktiva 
Resultatet visade att det fanns många positiva utfall med att ha friskvård på arbetstid. Orsaken till 
detta var att i nuläget prioriterades inte friskvården på fritiden och därmed ansågs det vara bra 
med att lägga det på arbetstid, detta för att det då fanns mer tid över till annat på fritiden.  
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Som tidigare beskrivet är tidsbrist ett hinder för att använda friskvård. Det framgick även i 
resultatet att de anställda efterfrågade motionsaktiviteter i närheten av arbetsplatsen som till 
exempel närliggande anläggningar, ett gym eller kontorsträning. Något som beskrevs som en 
fördel med detta var att det skulle underlätta träning innan eller efter arbetet.  Tidigare forskning 
beskriver att individer spenderar mycket tid på arbetsplatsen och att det är ett bra sammanhang 
att arbeta för att öka hälsa (Josefsson, 2009). Vissa individer väljer att ha en fysisk aktiv livsstil 
medan andra gör ett medvetet val att inte aktivera sig på grund  av till exempel tidsbrist (FHI, 
2007). 
 
En sätt att förstå detta är att friskvård på arbetstid kan vara en lösning för att minska krav på 
fritiden. Detta kan medföra att minska krav på ett till moment efter arbetstid, det vill säga att 
individer inte i lika stor utsträckning behöver tänka på att träna på fritiden. Genom att erbjuda 
närhet till gym eller annan träningsanläggning kan det förenkla träning på arbetstid eller i 
anslutning till arbetstiden. Att lägga friskvård på arbetstid kan göra att det blir en naturlig del 
under arbetsdagen. En fördel med friskvård på arbetstid är att arbetsplatsen är en plats där 
individer spenderar mycket tid. Det går därför att avvara tid för friskvård då de anställda har en 
paus i arbetet eller en möjlighet att röra på sig vid stillasittande arbete. Ett problem med att lägga 
friskvård på arbetstid kan vara att det inte är en tillräcklig insats för att individer ska välja att börja 
motionera om de redan gjort ett medvetet val att inte motionera. 
 
I resultatet kom det fram att det fanns hinder med att ha friskvård på arbetstid på grund av att det 
fanns olika yrkesgrupper. Att ha en friskvårdstimme på arbetstid var i praktiken komplicerat för de 
som arbetade med transport. Detta för att de hade arbetsuppgifter som inte gjorde det möjligt att 
utöva friskvård på arbetstid då de inte kunde avvara tid till detta för att arbetet behövde utföras 
inom en viss bestämd tid. Det framgick även att det fanns en erfarenhet från tidigare arbeten att ha 
friskvård på arbetstid. Tidigare forskning beskriver att arbetsplatser kan skilja sig från varandra 
eftersom det oftast finns en uppsättning av människor med olika bestämda roller. Det kan vara 
svårt att överföra en färdig lösning från en arbetsplats till en annan. Det kan medföra att 
arbetsplatsen går miste förändringar som behövs för den specifika arbetsplatsen (Hanson, 2004). 
Analysen av det som är beskrivet är att vid en implementering av friskvårdssatsningar kan det vara 
bra att ta hänsyn till de anställdas arbetssituationer. En friskvårdssatsning kan fungera för en 
yrkesgrupp men inte för en annan. Detta gör att insatsen bör anpassas till hela arbetsplatsen eller 
att ha olika insatser för olika yrkesgrupper. När arbetsplatser implementerar nya 
friskvårdssatsningar bör insatserna vara utformade specifikt för varje arbetsplats. Detta eftersom 
varje anställd ska få den möjlighet som behövs utifrån förutsättningarna i deras arbetssituation för 
att öka sin hälsa. 
 
I vår studie framgick det att informationen på företaget behöver bli tydligare för att få en spridning 
som når alla på företaget. I nuläget var informationen svåråtkomlig för de som arbetade med 
transport då informationen bara var tillgänglig i början och i slutet av arbetsdagen. Det är många 
som inte vet vad friskvården kan användas till och menar att arbetsplatsen kunde ha informerat 
om friskvården i början av anställningen. Det framgick att företaget behöver marknadsföra mer, 
påminna och vara noga med att informera då friskvårdaktiviteter sker. I tidigare forskning beskrivs 
att det är viktigt att skapa stödjande miljöer i ett hälsofrämjande arbete. I stödjande miljöer finns 
resurser som möjliggör för individen att påverka sin situation (Medin och Alexandersson, 2002).  
 
Ett sätt att tolka detta på är att det behövs information om de olika insatserna för att en 
friskvårdssatsning ska fungera. Arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande ska skapa stödjande 
miljöer för att ge förutsättningar för individer att öka sin hälsa där information kan ses som en 
resurs. Arbetsplatser bör informera om friskvården i form av att marknadsföra, påminna och göra 
informationen tillgänglig för alla. Om individer inte vet vad de kan använda sina 
friskvårdsförmåner till kan det även minska möjligheten att påverka sin situation. I resultatet 
framgick det att valet att använda friskvård är upp till varje enskild individ men att det fanns en 
efterfrågan att arbetsplatsen ska ge mer stöd på individnivå. Det var viktigt för de anställda att veta 
var de skulle vända sig men de menade att i nuläge var det otydligt vem som hade ansvar för olika 
frågor. Något som dock ansågs problematiskt var hur stort ansvar olika områden hade.  



 23 

Det var till exempel att en arbetsplats inte kan ta för mycket ansvar i form av att börja bestämma 
över anställdas fritid. Resultatet visade även på att en bra lösning på hur friskvårdsaktiviteterna 
skulle styras var att ha en grupp som specifikt fokuserade på friskvård. Tidigare forskning 
beskriver att det ingår tre nivåer som ska omfattas av olika ansvar i ett hälsofrämjande arbete, 
individ-, grupp- och organisation. Det kan på dessa nivåer ställas frågor vilket företagets, ägarens, 
chefens, den gemensamma gruppens samt individens ansvar är för att öka eller bevara hälsa 
(Hanson, 2004). 
 
En möjlig förklaring av detta är att om de är otydligt vem som har ansvar försvårar det processen 
att ge förslag. Om en individ däremot vet vem som är ansvarig kan det bidra till möjligheten att 
komma med förslag. Då arbetsplatsen är otydlig med vem och på vilken nivå som har ansvaret för 
en insats ligger försämrar det möjligheten till en bra och hälsofrämjande friskvårdssatsning. Det 
vill säga att olika satsningar krävs på olika nivåer för att det ska omfatta hela arbetsplatsen som 
arena. Arbetsplatsen bör även ta hänsyn till vem som har ansvar för vad. Att en arbetsplats börjar 
bestämma vad en individ gör utanför arbetstiden kan till exempel vara att gå över gränsen vad som 
är individens ansvar samt arbetsplatsens ansvar. En friskvårdsgrupp för de anställda kan bidra till 
att friskvårdsaktiviteterna utvecklas då de har ett ansvar och specifikt arbetar för denna del i 
friskvården. Det bidrar även till att det finns ett ansvar på en nivå och att de anställda vet vem de 
ska vända sig till när det handlar om friskvårdsaktiviteter. 
 
I resultatet beskrevs det att friskvårdssatsningarna kunde förbättras genom ett ökat utbud av 
aktiviteter exempelvis motionslopp, skogsutflykter samt gemensamma pass på 
träningsanläggningar. Det fanns olika aktiviteter som intresserade och lagsporter som innebandy 
var till exempel inte intressant för en person som istället ville ha andra typer av aktiviteter som 
cross-fit. För att också öka intresset för olika aktiviteter kom det fram att flera gemensamma 
aktiviteter och att gå i samlad trupp och motionera skulle vara bra insatser. Något annat som 
beskrevs som bra för att komma igång eller att blir mer fysiskt aktiv var att ha en stegräknare. Det 
är även en indikator på när en individ behöver röra på sig mer. I tidigare forskning beskrivs det att 
motionsaktiviteter utövas på olika sätt, med olika villkor och i olika sammanhang. För att förstå 
varför en individ väljer att utöva en viss typ av motion används de tre logikerna prestation, 
upplevelse och fysisk träning (Engström, 2010). En analys av detta är att aktivitetsutbudet kan 
anpassas för att tillgodose så många intressen som möjligt. Till exempel att det finns aktiviteter 
som är för nöje, aktiviteter där det handlar om tävling och aktiviteter där det handlar om fysisk 
träning. Det kan även vara en kreativ idé som att införa stegräknare eller att hitta på något nytt 
som lockar eller motiverar individer till fysisk aktivitet. Eftersom individer har olika intressen kan 
det vara bra att kombinera olika intressen i en aktivitet som upplevelse för stunden och samtidigt 
utöva fysisk träning. 
 
Vår studie visade att personer som arbetade på andra orter inte deltog i friskvårdsaktiviteter. Detta 
eftersom att alla aktiviteter sker i nuläget vid huvudkontoret samtidigt som det inte finns några 
aktiviteter på andra orter. För att dessa personer skulle delta i aktiviteterna var önskemålet att få 
någon typ av förmån, antingen färdersättning eller hoppa över en arbetsdag. Det framgick att alla 
orter hade kunnat ordna egna aktiviteter, men eftersom det var få antal anställda krävdes det 
engagemang och någon som höll i aktiviteterna för att dessa skulle bli av. Som tidigare forskning 
beskriver kan arbetsplatser skilja sig från varandra tillexempel kan en verksamhet vara på en ort, 
fördelade på flera lokaler och orter. Om en arbetsplats ska vara en arena för hälsofrämjande 
insatser ska ansvar flyttas från individen till det sociala sammanhanget och organisatoriska villkor 
(Hanson, 2004). Ett sätt att förstå detta är att det kan anses problematiskt hur en 
friskvårdssatsning är organiserad. Det vill säga om vissa anställda inte kan ta del av insatsen är 
friskvården inte organiserad på ett bra sätt. I en hälsofrämjande arena har organisationen ansvar 
att utveckla insatser som ger möjlighet för individen att öka sin hälsa och att det inte är individens 
ansvar. Det vill säga att det är individens ansvar att öka sin egen hälsa medan arbetsplatsens 
ansvar är att skapa möjligheter för att individen ska kunna uppnå det. 
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Diskussion 

Studiens resultat 
Studien har visat på olika faktorer som påverkar en individs användande av friskvård. Det som 
uppfattades som de tre största hindren för att använda friskvård och utöva fysisk aktivitet var 
tidbrist, ingen motivation samt arbetssituation. Utifrån de anställdas uppfattningar såg vi ett 
samband mellan dessa tre faktorer och att olika typer av insatser kan bidra till att dessa hinder 
minskar. 
 
Tid var ett hinder där det fanns några faktorer som orsakade tidsbrist vilket  medförde att motion 
inte prioriterades i vardagen. Det var till exempel att det fanns för lite tid på fritiden då det 
tillbringades mycket tid på arbetet. Om det fanns tid för att motionera på fritiden fanns det andra 
hinder som att transportera sig till olika aktiviteter samt att träningen tog lång tid. Något som kan 
underlätta att tid blir ett mindre hinder är att ha friskvård på eller i anslutning till arbetstid, att ha 
närhet till aktiviteter och anläggningar samt att aktiviteterna är av enklare slag. En insats som tar 
hänsyn till detta kan underlätta att motion inte anses vara ett krävande moment i vardagen. 
Tidsbrist kan vara ett stort hinder för vissa individer medan det kan vara ett mindre hinder för 
andra. Detta kan bero på olikheter mellan individer och i vilken situation som individen befinner 
sig i. Det kan därför krävas andra insatser än bara underlättande av praktiska skäl till tidsbrist. 
Exempelvis att individer motiveras att förändra sina vanor eller att individer får ett ökat intresse 
för motion om arbetsplatsen lyckas öka anställdas delaktighet i friskvården. Det handlar om att 
hitta en balans där motion prioriteras och begränsningar i vardagen minimeras. 
 
Något som också var ett hinder för att individer ska använda sig av friskvård var att de hade dålig 
eller ingen motivation. Det vill säga att individer inte är motiverade till att generellt utöva fysisk 
aktivitet eller enbart för stunden, till exempel att en individ hittar på ursäkter istället för att gå och 
träna. För att öka intresse till att motionera kan arbetsplatser se till individers motionsvanor där de 
utvecklar friskvård för olika intressen. Något annat som även ökar intresset för motion och även 
bidrar till motivationen är gemensamma aktiviteter. Arbetsplatsen har möjlighet att utveckla 
sociala nätverk som är effektivt för att öka fysisk aktivitet. Friskvårdssatsningar når i princip bara 
de som redan är aktiva vilket kan ses som ett problem då det antagligen redan når de som har en 
hälsosam livsstil. Vi anser att det kan bidra till att de anställdas hälsa inte ökar då de som är 
inaktiva som egentligen behöver friskvårdssatsningarna, är de som inte använder sig av insatserna. 
En insats för detta är att individer behöver olika typer av stöd som påverkar på olika sätt, 
exempelvis bidrar inte en friskvårdspeng till att öka vilja och ansträngning att förändra vanor 
medan en uppföljning kan vara ett alternativ till det. För att öka intresset för friskvård behöver 
individerna känna att det får ut något av insatserna, tillexempel att de känner att de får en ökad 
hälsa. För detta kan det finnas ett behov att de anställda känner delaktighet och att det är tydligt 
med vem som har ansvar för vad på arbetsplatsen. Till exempel om det finns en friskvårdsgrupp 
kan individen ha någonstans att vända sig och komma med förslag. Idag ses arbetsplatsen som en 
bra arena för hälsoarbete men det finns en gräns i vilket utsträckning en arbetsplats har ansvar. Ett 
problem med att arbeta på individnivå på arbetsplatser kan vara en fråga om resurser och i vilken 
utsträckning en arbetsplats har ansvar. Det vill säga hur mycket en arbetsplats ska göra för att 
motivera varje individ till att öka sin hälsa. Arbetsplatsen ska verka som en stödjande miljö till att 
öka viljan att vara hälsosam, individen ska fortfarande känna att de själva väljer att ha en hälsosam 
livsstil eller inte. 
 
Arbetssituationen på arbetsplatsen är ett hinder för användandet av friskvård och det kan vara 
olika svårt att arbeta med detta på olika typer av arbetsplatser. I denna studie ges det en inblick i 
att det kan finnas många olika yrkesgrupper och vid en friskvårdsinsats behöver arbetsplatsen ha 
detta i åtanke. Vi uppfattade att det var svårare att nå en yrkesgrupp som arbetade med transport 
då de hade svårt att använda friskvård på grund av långa dagar och att de inte hade möjlighet att 
använda friskvård under arbetstid. Friskvårdsinsatser och information om friskvård bör utformas 
efter varje arbetsplats det vill säga utformas utifrån var alla anställda arbetar och med vad.  
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Vi anser att en förbättring av information är en enkel insats som kan bidra till ett ökat användande 
av friskvården. Det är en del i en friskvårdssatsning för att göra den mer tillgänglig och kräver inte 
utveckling av en ny insats. 
 
För att en arbetsplats ska ha förståelse för allas arbetssituation kan en viktig del vara att ta hänsyn 
till delaktighet. Detta kan leda till att individer kan vara med och påverka friskvården utifrån sin 
arbetssituation. Om en arbetsplats inte får de anställda att känna sig delaktiga kan individer känna 
att det inte har kontroll över sin situation. Detta uppfattade vi som att det medför att inga åsikter 
och förslag når arbetsgivaren vilket begränsar möjligheten att se till hela arbetsplatsen. Även om 
delaktighet framgår som en positiv faktor för ett mer framgångsrikt hälsoarbete går det att 
problematisera. Det vill säga om en arbetsplats ger alla möjlighet till att vara delaktiga och påverka 
friskvården kan detta leda till att det blir många olika åsikter och svårt att tillgodose allas behov. 
Det kan handla om att hitta rätt nivå och arbetssätt för att få alla att känna sig delaktiga utan att 
det blir individuella förslag som är irrelevanta och som inte går att genomföra. En annan aspekt är 
att ledningen i en organisation tar de slutgiltiga besluten. Det kan därför vara svårt för enskilda 
anställda att få mer möjlighet att påverka då ledningen har flera faktorer att ta hänsyn till. Till 
exempel att ledningen behöver se till hela företaget, att friskvården ska omfatta alla samt andra 
faktorer som företagets ekonomi och ändamål. 
 
Vi anser utifrån resultatet av denna studie att ett strategiskt hälsoarbete på en arbetsplats kan utgå 
från de tre hinder som tidigare framgått och de faktorer som bidrar till att minska dessa. Det kan 
medföra att friskvårdsinsatserna bidrar till gynnsamma utfall på flera nivåer. På individnivå kan 
det vara att må bra, på gruppnivå kan det öka sammanhållning och goda arbetsgrupper och på 
organisationsnivå kan det bidra till en positiv arbetsplats med en funktionell personal. 

Metoddiskussion 
Fördelen med att vi har använt oss av intervju som metod är att vi fick fram en  djupare förståelse 
till varför individer väljer att använda sig av friskvård. Hade vi valt att använda oss av en 
kvantitativ metod hade vi inte kunnat följa upp svar och undersökningspersonerna hade inte 
kunna förklarat deras olika situationer och andra faktorer som påverkar. I intervjuerna bidrog 
olika beskrivningar och förklaringar till att vi kunde se samband och till exempel i en enkät hade vi 
antagligen inte fått djupgående beskrivningar som ger mer kunskap om varför det ser ut som det 
gör. Nackdelen med att använda intervju som metod är att personen inte är anonym för 
intervjuledaren och kan påverkas till att bara beskriva sådant som tillexempel är socialt accepterat. 
Detta kan ha lett till att viktiga åsikter inte kom fram och att det blev bortfall av resultat som kunde 
ha varit intressant. Något som även kan ha lett till bortfall av information är vår färdighet som 
intervjuare exempelvis att vi missat att följa upp intressanta- eller otydliga svar. 
 
En fördel med vår studie var att vi intervjuade personer i olika yrkesgrupper vilket bidrog med en 
inblick i hur friskvård uppfattas på en arbetsplats där de anställda har många olika 
arbetssituationer. Detta var intressant då vi fick höra allas åsikter utifrån deras olika 
arbetssituationer och att till exempel en insats ansågs väldigt bra för en yrkesgrupp medan för en 
annan fungerade det inte alls. Det bidrog med kunskap om hur komplicerat det är att införa 
friskvårdssatsningar som kan användas av alla och inte bara finns till för vissa anställda. Vid 
datainsamlingen var användningen av semi-strukturerade intervjuer en fördel eftersom vi inte var 
helt bundna till ett manus. Detta gav oss möjlighet att ha ett öppet samtal med intervjupersonerna. 
Under datainsamlingen var det svårt att få en personlig kontakt och ett bra samtal vid 
telefonintervjuerna vilket vi anser var en nackdel. Detta på grund av att det inte finns möjlighet 
med ett icke-verbalt språk som ett leende eller ett visat intresse med kroppsspråket som kunde gett 
upphov till att personen blev lockad att berätta mera. En intervju skedde även i produktionsmiljö 
som innebar flera störande moment som vi kände påverkade personen och samtalet. Att ha 
intervjuerna på ett kontor i en avskild miljö var till en fördel då det minimerade risken för störande 
moment. 
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I denna studie valde vi att vara två personer under intervjuerna. Detta fungerade bra eftersom vi 
inte gick in på känslor och känsliga ämnen. En fördel med att ha två personer var att det var lättare 
att följa upp svar som den person som styrde intervjun missade. Detta kan ha bidragit till att 
minimera de bortfall av information som kan ske om en intervjuare inte har erfarenhet. Något som 
kan ha lett till bortfall av intressant information kan bero på att allt eftersom vi utförde 
intervjuerna blev dem bättre och mer innehållsrika. Detta kan ha bidragit till att vi inte fick ut lika 
mycket av intervjuerna i början till skillnad från de vi fick ut i slutet av intervjuerna. Om vi hade 
fått möjlighet att utföra undersökningen en gång till så skulle vi ha detta i åtanke och öva på våra 
färdigheter som intervjuare. 
 
En faktor till studiens resultat är att vi har tolkat den data som samlats in. Om någon annan hade 
gjort studien hade det sannolikt blivit liknande resultat, detta eftersom vi fokuserade på det som 
var mest framträdande. När det kommer till intervjupersonernas enskilda åsikter som vi tyckte var 
intressant kan det dock finnas olika tolkningar beroende på vem som utför studien. Det som 
resultatet visar är personers uppfattningar och kan därför inte ses som osanna, det som kan skilja 
är därför bara vad vi som undersökningspersoner väljer att lyfta fram.  

Studiens bidrag till det vetenskapliga fältet och vidare forskning  
Vår studie har bidragit med kunskap för att öka förståelsen för vuxnas motionsvanor. Det är 
fortfarande ett område där det behövs mer kunskap och som behöver utvecklas med tanke på 
dagens levnadssätt som bidragit till ohälsa och livsstilssjukdomar. Det kan till exempel vara 
stillasittande arbeten och dagens utveckling av teknik som gör det allt viktigare att förstå hur 
människor kan aktiveras och få in motion naturligt i vardagen. Vidare bidrar studien till en djupare 
förståelse varför vuxna individer väljer att motionera med hjälp av olika insatser exempelvis 
friskvårdspeng och friskvårdsaktiviteter. Idag finns det ett problem att många människor har 
mindre hälsosamma livsstilar och att arenor som främjar hälsa blir allt viktigare, exempelvis 
arbetsplatsen. Denna studie ger ett bidrag till en djupare förståelse hur individer aktiveras genom 
friskvård. Vid hälsofrämjande insatser ser situationer olika ut, exempelvis som i företaget som 
exemplifierar friskvårdssatsningar i denna studie där det fanns många olika yrkesgrupper att ta 
hänsyn till. Utifrån detta bidrar studien till att ha undersökt hur befintliga friskvårdserbjudanden 
faktiskt används. Studien bidrar även till kunskap om hur problematiskt det är att arbeta med 
friskvård i ett mellanstort företag där det finns många olika yrkesgrupper och där anställda arbetar 
på olika orter.  
 
Vår studie bekräftar delvis tidigare forskning inom området för hälsofrämjande insatser på 
arbetsplatser och olika strategier för att få människor mer fysisk aktiva. Studien ger även ett vidare 
bidrag genom djupare kunskap om hur olika situationer kan förstås utifrån olika individer och 
arbetssituationer. Resultatet i studien är ingen lösning men det bidrar till mer kunskap hur arbetet 
för friskvård kan utvecklas för att få individer att använda det och där med även ökad kunskap om 
vuxnas motionsvanor. 
 
Som tidigare nämnt finns det forskning inom området för hälsofrämjande insatser och friskvård. 
Det är fortfarande ett problem att utveckla framgångsrika satsningar som når alla individer. Det 
kan därför behövas vidare forskning för att fortsa ̈tta hitta funktionella och gynnsamma lösningar. 
En ide ́ utifrån vår studie är att fortsa ̈tta undersöka specifika grupper så som olika åldrar, kön, 
inaktiva- och aktiva personer samt olika yrkesgrupper för att förstå unika situationer och att olika 
insatser kan fungera på olika sätt beroende på situationen. 
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Bilaga 1  
 
 
 

 
 

Informationsbrev 
 
 
Idag satsar arbetsplatser på friskvård, dock är det svårt att implementera dessa och svårt att få 
alla anställda att använda friskvården. 
 
Syfte med undersökningen är därför att få en djupare förståelse för anställdas uppfattning av 
friskvårdssatsningar. 
 
Genomförande: Samtalet kommer att spelas in för att senare kunna analysera materialet. 
Intervjun kommer att ta ca 40 minuter. 
 
Konfidentialitetskravet: Det är endast undersökningsledarna som kommer att få ta del av 
materialet och det kommer endast att vara åtkomligt för oss. I rapporteringen av resultatet 
kommer ert deltagande vara anonymt. 
 
Frivillighetskravet: Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. 
 
När examensarbetet är färdigställt kommer du att kunna ta del av resultatet, antingen via muntlig 
presentation på företaget eller publicerat material. Om intervjuerna behövs kompletteras ser vi 
gärna att vi kan kontakta dig via telefon eller mail för en uppföljning. 
 
 
 

Tack för att du vill delta! 
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Bilaga 2  
Intervjuguide 

 

Bakgrund 

 

v Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen? 
 

v Som vi har förstått är det ett stort företag med olika bolag, vilken avdelning tillhör du? 
 

§ Vad innebär din tjänst? 
§ Jobbar du heltid?   
§ Vad är dina arbetstider? 

 

v Vad gör du på din fritid? 
v Hur värderar du motion i ditt liv? 
v Hur värderar du välmående i ditt liv? 

 
§ Kan du beskriva hur din livsstil ser ut utifrån det du precis beskrev?  

 

Del 1 

Fråga 1: Använder du friskvården som erbjuds?  

JA: 

v I vilken utsträckning använder du den? (Användningsfrekvens) 
o Hur använder du friskvården på fritiden? 
o Vad för typ av motionsaktivitet? 

 

o Beskriv en typisk dag utöver din arbetstid? 
 

JA/NEJ:  

 

o Ser du några hinder med att använda friskvården på fritiden? 
o Kan du tänka på något som aktiverar dig som du inte ser som friskvård? (Ex. 

gruppaktiviteter) 
v Ger företaget dig möjlighet att använda friskvården utifrån din arbetssituation? 

 
o Hur möjliggör företaget det? 
o Skulle du kunna utveckla vad du menar med det?  
o Om det fanns friskvård på arbetstid, hur tänker du kring det? 
o Hur påverkar din arbetstid att du använder friskvården? 
o Finns det några fler orsaker som hindrar/möjliggör utifrån din arbetssituation? 

 
v Vad tycker om redan befintlig friskvårdsinsatser?   
v Saknar du något vad gäller företagets friskvårdssatsningar? 

 

§ Vad skulle det kunna vara? Skulle du kunna utveckla? 
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§ Vad för problem/hinder kan en sådan insats medför? 
 

§ Av de friskvårdserbjudande som redan finns, vad skulle göra att du 
skulle börja använda det mer.  

 

NEJ: 

 

v  Beskriv en typisk dag utöver din arbetstid? 

Under den tiden du nyss beskrev, hur ser du på att motionera eller använda 
friskvården under den tiden.  

 

Fråga 2: På företaget erbjuds olika friskvårdsaktiviteter, har du deltagit i dessa? 

 

JA: 

v Vilka kollektiva friskvårdsaktiviteter har du deltagit i? 
 

§ Hur kommer det sig att du deltagit i just dessa? 
§ Vad är det som motiverar dig till det? 

 
v Vad skulle få dig att delta mer i friskvårdsaktiviteterna? 

 

 

§ Går det att genomföra/på vilket sätt kan man förändra det? 
 

NEJ eller EJ KOLL: 

v Hur kommer det sig att du inte deltar i just dessa? 
o Skulle det intressera dig att delta i sådana aktiviteter? 

 

o Vad för aktiviteter skulle det kunna vara? 
 

v Vad skulle få dig att delta mer i friskvårdsaktiviteterna? 
 

§ Går det att genomföra/på vilket sätt kan man förändra det? 
 

Fråga 3: Använder du friskvårdspengen som erbjuds på företaget? 

 

JA: 

v Till vad använder du den? 
 

§ Hur kommer det sig att du använt friskvårdspengen till det? 
 

§ Vad är det som motiverar dig till det? 
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§ I vilken utsträckning utnyttjar du det (ex. gymkort) du använt 
friskvårdspengen till? 

 

v Vad skulle få dig att använda friskvårdspengen mer? 
 

§ (Ex. Aktivitet/ Erbjudande/insats) 
§ Går det att genomföra/på vilket sätt ka man förändra det? 

 

NEJ: 

 

v Hur kommer det sig att du inte använder friskvårdspengen? 
 

v Vad skulle få dig att använda friskvårdspengen mer? 
 

§ (Ex. Aktivitet/ Erbjudande/insats) 
§ Går det att genomföra/på vilket sätt ka man förändra det? 

 

Fråga 4. På vilket sätt har friskvårdsinsatserna som erbjudits på företaget bidragit 
till ditt välmående?  

 

BIDRAGIT:  

Hur har det påverkat dig? 

 Hur har det påverkat ditt arbete? 

 Hur har det påverkat din fritid? 

Hur kan företaget påverka ditt välmående mer? 

 

INTE BIDRAGIT :  

Vad beror det på? Utveckla 

Hur kan företaget påverka ditt välmående mer? (Stöd och 
insatser)  

 

Fråga 5. Tycker du att friskvårdsinsatserna styrs på ett bra sätt? 

 (Information, ansvar)  

v Hur skulle det kunna se ut? 

 

Fråga 6. Hur anser du att du kan påverka och ha inflytande över 
friskvårdsinsatserna?  

 

v Kan du beskriva hur det skulle kunna gå tillväga om du fick möjlighet att påverka 
friskvårdsinsatserna? / Hur går du tillväga då?  
 

v Hur viktigt är det för dig att ha inflytande eller att kunna påverka? 
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v INTE FYSISK AKTIV: Vad skulle du behöva för att vara mer fysisk aktiv? 
 

 
Del 2 (Friskvård generellt) 

 

Fråga 7: Rent generellt, vilka fördelar finns det att företag satsar på friskvård för 
sina anställda?  

 

BRA: 

 

v Vad mer specifikt tycker du det är som fungerar bra med det? 
 

Fråga 8: Rent generellt, vilka nackdelar finns det att företag satsar på friskvård för 
sina anställda?  

 

DÅLIGT: 

 

v Vad är det som gör att du inte tycker att det fungerar? 
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