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ABSTRAKT 

 

Hälsofrämjande åtgärder så som fysisk aktivitet är viktigt i syfte att främja folkhälsan. Detta 

bör ligga i arbetsgivarens intresse eftersom hälsosam personal har starkt samband med ett 

lönsamt företag. Administrativ personals arbetställningar är fysiskt påfrestande. Syftet med 

studien var att beskriva administrativ personals upplevelser av fysisk aktivitet som 

hälsofrämjande åtgärd och hur fysisk aktivitet kan stimuleras på eller i anslutning till arbetet. 

Metod: Sju personer med administrativa arbetsuppgifter intervjuades. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades genom en manifest innehållsanalys. Resultat: Första 

frågeställningen: Hur upplever de anställda att olika faktorer inverkar på deras fysiska 

aktivitetsnivå idag utföll i tre kategorier; upplevda effekter, egen motivation och medvetenhet 

och arbetskamraters attityder. Andra frågeställningen: Hur kan personalens fysiska aktivitet 

stimuleras med arbetsplatsen som arena utföll i fyra kategorier: socialt och praktiskt stöd, 

utökade resurser, anpassade aktiviteter och egen motprestation. Konklusion: Informanterna 

motiveras till motion genom att de är medvetna om sambandet mellan fysisk aktivitet och 

hälsa, trots detta så har arbetskamraternas attityder en negativ inverkan. Det är viktigt med 

individanpassade fysiska aktiviteter på arbetsplatsen eftersom informanterna upplever skilda 

behov. Uppföljning och att arbetsgivaren är engagerad är viktiga åtgärder, men allt ansvar kan 

inte läggas på företaget för personalens välmående. 

 

Nyckelord: Administrativ personal, arbetsplats, fysisk aktivitet, hälsofrämjande åtgärder, total 

arbetsbelastning.   
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Hälsofrämjande åtgärder inkluderar allt som underlättar till individers välmående på fritiden 

och på arbetsplatsen, vilket har stor betydelse för folkhälsan (Bjurvald m.fl., 2004). Eftersom 

de flesta av oss tillbringar cirka en tredjedel av den vakna tiden med förvärvsarbete så får 

hälsokonsekvenser som felaktig kosthållning och låg fysisk aktivitet stor betydelse för 

arbetslivet och de anställdas hälsa (Arbetslivsinstitutet, 2005). Ett företag med friskare personal 

har starkt samband till effektivitet och lönsamhet (Andersson m.fl., 2004). Arbetsplatsen ska 

fungera som arena för hälsofrämjande åtgärder där företaget ska bidra med resurser som 

stimulerar personalens hälsa på såväl organisations-, grupp och individnivå (Eriksson m.fl., 

2003). Enligt Folkhälsovetenskapligt lexikon (2000) syftar friskvård till att 

individen/arbetstagaren har ett eget ansvar att påverka sin hälsa. Ordet friskvård ”syftar på 

hälsofrämjande åtgärder som den enskilde själv kan vidta för att behålla eller förbättra sin 

hälsa (t ex att äta näringsrik kost, motionera och sova ordentligt” (Janlert, 2000). 
 

Fysisk aktivitet är en viktig hälsofrämjande åtgärd. Med fysisk aktivitet avser rörelser som 

resulterar i en ökad energiomsättning. Det inkluderar all typ av planerad muskelaktivitet så som 

någon slags motionsform, städning, eller någon hobbyverksamhet (Ekblom & Nilsson, 2001). 

Statens folkhälsoinstitut gör årligen en nationell undersökning om svenskars levnadsvanor och 

hälsa. 2006 års resultat visade att 64 % av Sveriges vuxna befolkning ägnar sig i genomsnitt åt 

30 minuters fysisk aktivitet per dag. Personer mellan 16-29 år är den åldersgrupp som är mest 

aktiva på sin fritid. Aktivitetsgraden har visat sig minska i och med att personer blir äldre. Män 

ägnar sig åt minst fysisk aktivitet vid 45-64 års åldern. Kvinnor aktiverar sig minst när de är 

mellan 65-84 år. Fysisk aktivitet utförs i större utsträckning hos personer med högre utbildning 

och bland högre uppsatta tjänstemän, samtidigt så har de färre frånvarodagar från arbetet på 

grund av fysisk ohälsa. Det är 15 % av männen och 13 % av kvinnorna som har en 

stillasittande fritid. Statens folkhälsoinstitut menar att stillasittande fritid består i huvudsak av 

stillasittande sysselsättning som läsning och TV-tittande, och utför aktiviteter exempelvis 

promenader mindre än två timmar per vecka (Statens folkhälsoinstitut, 2006).  

 

På arbetet finns det många faktorer som påverkar arbetstagarens hälsa. Positiva faktorer i den 

fysiska miljön kan vara lämpliga arbetslokaler med behaglig ljudnivå och rätt belysning men 

även att datautrustning och möbler är anpassade utifrån individen. Även arbetsorganisationen 

och psykosociala förhållanden, som arbetspassens längd och möjligheten att påverka sitt eget 

arbete spelar också stor roll för den anställdes välmående (Cohen m.fl., 2005).  
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Arbetslivet har förändrats till att innehålla färre tyngre arbetsmoment med ökat behov av 

datoranvändande. Idag är arbete framför datorn den vanligaste förekommande arbetsplatsen 

(Arbetslivsinstitutet, 2005). Administrativ personal är ett exempel på en yrkesgrupp som har ett 

stillasittande arbete med datorn som verktyg, vilket ökar risken för fysiska påfrestningar 

(Cohen m.fl., 2005). Vanligast förekommande är att administrativ personal får besvär i axlar 

och armar. Många får också besvär i rygg och nacke. De arbetsrelaterade besvären hos 

administrativ personal orsakas främst av påfrestande arbetsställningar, vilket är vanligast hos 

männen. Stress och psykiska påfrestningar är också en av anledningarna till arbetsrelaterade 

besvär och har störst påverkan på kvinnorna (SCB, 2006). Många kvinnor som använder dator 

som främsta arbetsverktyg har muskuloskeletala besvär från överkroppen. Detta förklaras av att 

de har en större total arbetsbörda under dygnet jämfört med männen och har mindre möjlighet 

till att koppla av och träna på fritiden (Strazdins & Bammer, 2004). Människokroppen är skapt 

för att utsättas för fysiska och psykiska påfrestningar. Balans och variation mellan dessa 

påfrestningar men även tid för återhämtning är viktigt för att motverka ohälsa (Cohen m.fl., 

2005). Låg aktivitetsnivå, stress, och brist på tid och återhämtning är faktorer som försämrar en 

individs ork och motivation till att förändra sin livsstil (Arbetslivsinstitutet, 2005). 

 

Antalet sjukskrivna i landet uppgick i februari 2007 till 216 000 personer där kvinnorna står för 

en större del med 136 000 sjukskrivningar (Försäkringskassan, 2007). Under 2000-talet har 

trenden visat att antalet sjukskrivna blir allt färre och där framför allt långtidssjukskrivna har 

minskat mest. Personer som får sjuk-/aktivitetsersättning (före detta förtidspensionerade) 

uppmättes till totalt 555 405 stycken i mars 2007 vilket har ökat stadigt under de senaste 10 

åren. Ohälsotalet innefattar sjukpenningen, rehabiliteringspenningen samt sjuk-

/aktivitetsersättningen som betalas ut av sjukförsäkringen beräknat under en 12-månaders 

period. I mars 2007 låg ohälsotalet i Sverige på 39,7 dagar och även där ses en minskning 

under 2000-talet. Försäkringskassans mål är att ohälsotalet ska ligga på 37 dagar i slutet av 

2008 (Försäkringskassan, 2007).  

 

Enligt arbetsmiljölagen så är arbetsgivaren skyldig att bidra med företagshälsovård enligt de 

krav arbetet ställer på arbetstagaren (Arbetsmiljöverket, 2005a). Företagshälsovårdens arbete 

verkar bland annat för bättre arbetsmiljö och rehabilitering. Idag har många större företag en 

utvecklad företagshälsovård, men många mindre och medelstora företag har inte kapaciteten att 

kunna bedriva en adekvat företagshälsovård för sina anställda. 2005 hade ungefär två 

tredjedelar av landets anställda tillgång till företagshälsovård. Generellt så ökar andelen med 
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storleken på företaget gällande anställda I genomsnitt är det 45 % av de anställda som har 

befintlig företagshälsovård på sitt arbete som också nyttjar denna resurs (Arbetsmiljöverket, 

2003; 2005b). Vid sjukskrivning eller sjukfrånvaro så har både arbetsgivaren och den 

sjukskrivna ansvar för individens återgång till arbetet och att det sker så fort som möjligt 

(Försäkringskassan, 2007). Företag har dock ingen skyldighet att erbjuda sin personal friskvård 

(Arbetsmiljöverket, 2005a). Förmånen till aktiviteter inom friskvård är skattefritt sedan 2004, 

vilket inkluderar olika fysiska aktiviteter, massage och hälsofrämjande kurser. Dyra aktiviteter 

som till exempel golf samt kringutrustning inkluderas inte av skatteförmånen (Skatteverket, 

2007). För ett företag som strävar efter så stor lönsamhet som möjligt bör friskvård ligga i 

företagets intresse för att få deras anställda att prestera sitt bästa under en arbetsdag (Andersson 

m.fl., 2004). Ökad hälsa hos arbetstagarna gynnar både den enskilde individen, företaget och  

samhället. Eftersom individen tillbringar stor del av sin dag på arbetet så har arbetsgivaren en 

stor möjlighet att påverka och stötta individen till en förbättrad livsstil. Arbetsplatsen bör därför 

fungera som en arena för hälsofrämjande åtgärder (Eriksson m.fl., 2003).  

 

Fysisk aktivitet kan leda till ökad styrka, förbättrad kondition, koordination, balans och 

reaktionsförmåga. Fysisk aktivitet kan också stärka immunförsvaret och fungera 

viktreducerande (FYSS, 2001). Det är bevisat att antalet sjukdagar kan minska med hjälp av 

ökad fysisk aktivitet. Antalet sjukdagar blir färre först då arbetstagaren anstränger sig minst tre 

gånger i veckan med minst 20 minuters fysisk aktivitet. Sett över en tidsperiod på två månader 

minskar antalet sjukdagar med en dag och på ett år så minskar antalet sjukdagar med fyra dagar 

(Hildebrandt m.fl., 2005).  Fysisk aktivitet har ett starkt samband med god hälsa och 

välmående. Flera vanliga folksjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, högt blodtryck, 

led- och ryggbesvär kan förebyggas med fysisk aktivitet (FYSS, 2001). En studie undersökte 

specifikt sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa genom att intervjua personer om deras 

träningsvanor för att sedan jämföra med den upplevda hälsan. Resultatet visade tydligt att 

samtliga regelbundet högaktiva personer i studien mådde bättre eller mycket bättre än personer 

som är inaktiva (Engström & Lingärde, 2004).  

 

Deltagande i fysisk aktivitet har visat sig ha samband med grad av utbildning, typ av yrke samt 

könstillhörighet (Fogelman m.fl., 2002). Ett flertal studier visar att kvinnor är mindre fysiskt 

aktiva än män på sin fritid (Fogelman m.fl., 2002; Kouvonen m.fl., 2005; Lallukka m.fl., 2004). 

Personer som är välutbildade är generellt mer fysiskt aktiva på sin fritid jämfört personer med 

lägre utbildningsgrad. De med låg utbildning har också oftare ett mer fysiskt krävande arbete. 
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(Fogelman m.fl., 2002). Enligt SBU (2006) har personer med fysiskt påfrestande arbete en 

högre risk för sjukfrånvaro. Lallukka m.fl. (2004) menar att personer som upplever sitt arbete 

som fysiskt påfrestande deltar i mindre utsträckning i fysiska aktiviteter på sin fritid. Av dessa 

personer fanns en grupp som ansåg sig tillfredställda med både arbets- och familjelivet. Denna 

grupp bestod till störst del av kvinnor som motionerar regelbundet.  

 

Kouvonen m.fl. (2005) och Burton & Turrell (2000) påstår att antalet timmar ägnat åt fysisk 

aktivitet minskar med ökad ålder både för män och kvinnor. Burton & Turrell (2000) kunde 

dock se en positiv tendens hos kvinnor i ålderspannet 55-64 år, då inte aktiviteten minskade i 

lika hög utsträckning. Samma författare jämförde hälsobeteende mellan fabriksarbetare och 

tjänstemän. Det framgick att fabriksarbetare är mer inaktiva på sin fritid. De kunde även påvisa 

att personer som upplever att de har lågt inflytande på arbetet också är mindre fysisk aktiva på 

sin fritid (Kouvonen m.fl., 2005; Burton & Turrell, 2000). SBU (2006) har funnit evidens för 

att personer med möjlighet att påverka sin arbetssituation har lägre risk för sjukfrånvaro. 

 

Människors aktivitetsgrad på fritiden påverkas inte i större utsträckning vid minskad arbetstid. 

Det har inte påvisats någon betydande ökning i antalet timmar ägnat åt fysiskt aktivitet på 

arbetstagarens fritid då personen sänker sin arbetstid från 40 timmar till 25 timmar i veckan. En 

tydlig ökning kunde först ses då arbetstiden är mindre än 20 timmar per vecka. Ingen tydlig 

skillnad kunde heller ses mellan arbetstagare som arbetar 35 timmar jämfört med dem som 

arbetar mer än 50 timmar per vecka. I studien diskuteras att den främsta anledningen till att 

avstå fysisk aktivitet är brist på tid. Då studien inte kunde påvisa att när individer går ner i tid 

så ökar den fysiska förmågan drar författarna slutsatsen att tidsbrist mer kan ses som en 

bekväm ursäkt (Burton & Turrell, 2000).   

 

I en litteraturgenomgång av Foster m.fl. (2005) redovisas ett flertal kvantitativa enkätstudier 

där de undersökt attityder till sport och fysisk aktivitet i Europa. Resultatet visade att tidsbrist 

var det största upplevda hindret till fysisk aktivitet, att personer inte anser sig hinna med 

träning. Andra vanliga hinder var att de inte såg sig själva som träningsmänniskor, upplevde att 

de inte hade tillgång till träningslokal och att de föredrar att vila istället för att vara fysiskt 

aktiva. I en annan studie så framkom bristen på motivation som den största anledningen till att 

avstå från fysisk aktivitet på fritiden. Även i denna studie angav försökspersonerna tidsfaktorn 

som ett hinder. De upplevde även svårigheten att komma igång med den fysiska aktiviteten. Ett 

färre antal personer i studien menar att det största hindret för de är skador, upplevd övervikt 
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och att fysisk aktivitet är mindre värt att prioritera (Fogelman m.fl., 2002). Dessa studier 

gjordes i industriländer, men en studie i ett utvecklingsland har andra motiv till inaktivitet 

kunnat påvisas. Där framkommer ekonomiska brister som det vanligaste hindret som upplevs 

till fysisk aktivitet. Även brist på samhörighet och tid upplevdes som hinder (Reichert m.fl., 

2007).     

 

Inom psykologin har studier undersökt vilka faktorer som påverkar motivationen till fysisk 

aktivitet på arbetsplatsen. Hur upplevelsen av fysisk aktivitet skiljer sig mellan inaktiva och 

fysiskt aktiva personer. Inaktiva upplever att känslan av samhörighet och möjligheten att välja 

mellan olika aktiviteter är motivationshöjande. Resultatet visar att de fysiskt aktiva upplever 

fler fördelar med träning och endast de upplever träning som roligt och glädjefullt. Aktiva 

personer får också mer stöd från vänner och familj än de inaktiva. Båda aktivitetsgrupperna 

tycker att träning ska vara anpassad utifrån individen och det kan med fördel ske uppföljning 

av träningsresultaten. De förväntar sig också att fysisk aktivitet ska ge effekter. En stor del av 

deltagarna i studien anser att det ligger på deras eget ansvar att träna. Det framkommer också 

att de önskar att samhället kan underlätta mer generellt för att möjliggöra fysisk aktivitet 

(Lundbäck & Renberg, 2005; Göransson & Sjöholm, 2003).   

 

Företagshälsovården bör arbeta utifrån ett preventivt och multidisciplinärt tankesätt, där 

sjukgymnasten kan vara en viktig del i arbetet mot att främja hälsa på arbetsplatsen (SOU, 

2004). Det finns många nödvändiga hälsofrämjande åtgärder men i den här studien har vi valt 

att fokusera på individens hälsobeteende och fysiska aktivitet. Med tanke på att administrativ 

personals stillasittande arbete medför en hög risk till inaktivitet och arbetsrelaterade besvär så 

inriktas studiens syfte på att undersöka deras upplevelse av fysisk aktivitet som hälsofrämjande 

åtgärd. Kännedom om de anställdas egen syn på vad som kan främja deras hälsa, kan underlätta 

för företag att bidra med stöd och resurser.  

 

2. SYFTE 

 

Syftet med studien är att beskriva administrativ personals upplevelser av fysisk aktivitet som 

hälsofrämjande åtgärd och hur fysisk aktivitet kan stimuleras på eller i anslutning till arbetet.   
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2.1 Frågeställningar  

 

Hur upplever administrativ personal att olika faktorer inverkar på deras fysiska aktivitetsnivå 

idag?  

Hur kan administrativ personals fysiska aktivitet stimuleras med arbetsplatsen som arena?  

 

3. MATERIAL OCH METOD 

 

3.1 Informanter 

 

Urvalet av informanter gjordes för att få stor spridning i kön och ålder som möjligt, för att få så 

innehållsrika intervjuer som möjligt. Inklusionskriterierna var att samtliga informanter skulle 

ha liknande arbetsuppgifter innehållande minst fyra timmars sittande arbete om dagen med 

administrativa uppgifter (till exempel telefon, data, skriva och läsa).  

 

De sju informanterna som deltog i studien bestod av fyra kvinnor och tre män med en 

medelålder på 42,7 år (27-59 år). Informanternas fysiska aktivitetsnivå (klassificerad enligt 

Folkhälsoinstitutet, 2007) skilde sig åt: En kvinnlig informant uförde ”Måttlig motion på 

fritiden: utför fysisk aktivitet under minst två timmar i veckan oftast utan att svettas”. Två 

informanter, en kvinna och en man utförde ”Måttlig regelbunden motion på fritiden: 

motionerar regelbundet en till två gånger per vecka i minst 30 minuter per gång med aktivitet 

som gör att du svettas”. Fyra informanter, två män och två kvinnor utförde ”Regelbunden 

motion och träning: motionerar i genomsnitt minst tre gånger per vecka varav minst 30 minuter 

per tillfälle”. 

 

Informanterna arbetade med administrativa uppgifter som sker till största delen stillasittande 

med datorn som huvudarbetsinstrument och till viss del används också telefon. Företaget dem 

arbetar för finns lokaliserade över hela landet. Det aktuella kontoret har 150 anställda och deras 

arbetsuppgifter är mestadels att handlägga olika ärenden. Företaget erbjuder sina anställda 

friskvårdsförmåner i form av en motionstimme per vecka under arbetstid, friskvårdsbidrag i 

form av en summa pengar per år, olika aktiviteter som innebandy samt föreläsningar. Företaget 

har även startat en friskvårdsgrupp där några anställda arbetar utöver sina ordinära 

arbetsuppgifter med att anordna stimulerande gruppaktiviteter några gånger per år. 
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3.2 Procedur 

 

En förfrågan om medverkan (bilaga 1) till studien skickades ut via e-mail till företag som 

kunde tänkas uppfylla inklusionkriterierna inom Norrbotten och delar av Lappland. Ett företag 

visade intresse och uppfyllde också inklusionkriterierna. Efter vidare kontakt via telefon med 

ansvarig på företaget, så skickades ett introduktionsbrev ut enligt överenskommelse (bilaga 2). 

Detta beskrev studiens syfte, procedur och sekretess gentemot företaget och dess personal. 

Introduktionsbrevet skickades ut så samtliga anställda på företaget kunde ta del av detta. 

Personalen fick anmäla sitt intresse att delta i studien via e-mail. Det resulterade i sju 

anmälningar varav samtliga togs med i studien. Varje informant kontaktades via e-mail för 

bokning av tid för intervju. Alla intervjuer skedde i ett enskilt rum på företaget. Samtliga 

intervjuer inleddes med en förklaring av studiens syfte och författarna var ansvariga för hälften 

var medan den andra lyssnade aktivt samt ställde eventuella följdfrågor. Intervjuerna tog 

mellan 20-45 minuter och spelades in på ljudband.  

 

3.3 Metod och analys 

 

För att kunna ta del av arbetstagares egna erfarenheter och upplevelser kring 

forskningsfrågorna genomfördes kvalitativa intervjuer (Kvale, 1997). Till grund för detta 

skapades en intervjuguide med öppna frågor (bilaga 3). Svaren från intervjuerna analyserades 

sedan utifrån en manifest innehållsanalys. Med det menas att svaren från intervjuerna utlästes 

utan att göra någon tolkning. Den kvalitativa innehållsanalysen utfördes enligt följande 

(Graneheim & Lundman, 2004): 

  

• Författarna läste inledningsvis igenom samtliga transkriberande intervjuer för att skapa 

sig ett helhets intryck av innehållet.  

• Därefter identifierades meningsbärande enheter i texten utifrån frågeställningarna.  

• De meningsbärande enheterna i form av citat klipptes ut från texten, analyserades och 

delades in i kategorier.  

• Varje kategori beskrevs och de mest representativa citaten valdes ut för att presenteras i 

resultatet.  
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4. RESULTAT  

 

4.1 Hur upplever de anställda att olika faktorer inverkar på deras fysiska aktivitetsnivå 

idag?  

Resultatet visade att de anställdas upplevelser kunde delas in i tre kategorier; upplevda effekter; 

egen motivation och medvetenhet och arbetskamraters attityder (tabell 1).  

 

Tabell 1. Svaret på frågeställningen ”Hur upplever de anställda att olika faktorer inverkar på 

deras fysiska aktivitetsnivå idag?”  

Kategori Antal informanter Antal citat 

1. Upplevda effekter 7 26 

2. Egen motivation och medvetenhet  7 22 

3. Arbetskamraters attityder  3 6 

 

4.1.1 Upplevda effekter  

 

Samtliga intervjupersoner beskriver hur de upplever positiva effekter av fysisk aktivitet. De 

nämner både psykiska och fysiska effekter. Psykiska effekter är ökat välbefinnande, ökad 

avslappningsförmåga och ökad koncentrationsförmåga. De upplever även sig som piggare och 

gladare, kunde lättare hantera stress och aggressioner. Deras sömn förbättras och de upplever 

sig effektivare under sin arbetstid. Fysiska effekter som intervjupersonerna nämner är 

bibehållen rörlighet, ökad förbränning och en positiv känsla vid aktivitet. Sex intervjupersoner 

uttrycker även negativa effekter av fysisk inaktivitet, att de blir mindre effektiva, får nedsatt 

koncentrationsförmåga, blir tröttare och mår generellt sämre.   

 

”Så det är ju väldigt, alltså ett break av det normala om man har problem eller är stressad 

eller liknande så är det avslappnande, både när man håller på men även efteråt. Att man på 

något vis nollställer systemet det är det bästa jag kan kanske komma på. Som då gör att man 

får den här ventilen i tillvaron som annars ibland kan vara ganska speedad och upptrissad med 

både arbetsliv och familjeliv.” 3(2) 

 

”...vad skönt det där var och så går man tillbaka och sätter sig med en viss tillfredställelse att 

man rört på sig. Att man mjukat upp lite armar och axlar.” 5(1) 

 12



 

”Ja det har det gått, varit skadad längre tid, knäskadad och då har man inte kunnat träna 

nästan i huvudtaget nånting. Ja man känner ju att man blir tröttare, man blir allmänt mindre 

aktiv man orkar inte lika mycket både på jobbet och på fritiden, man sover sämre.” 6(1) 

 

Några av intervjupersonerna beskriver hur de upplever eller tidigare har upplevt negativa 

effekter av fysisk aktivitet som tilltagande fysiska symptom samt ökad trötthet. De beskriver 

även hur jobbigt det kan vara att komma igång efter en längre tids inaktivitet.   

 

”Men på grund av mitt knä så är det har jag rätt ont dagen efter att jag har varit och dansat 

men det får vara värt det eftersom jag tycker det är så kul att dansa. Tar det mycket på knäna 

då brukar jag ha väldigt ont dagen efter. Så det gäller, ja att avväga där om det är värt det.” 

1(1)  

 

”...Nä, det var jätte svårt alltså, jag började springa. Tänkte jag skulle springa 5 kilometer och 

det orkade jag inte springa och då var jag ju kanske 30 år. Jag orkade inte springa 5 kilometer 

utan att gå. Så att det tog alltså jätte lång tid innan det där blir roligt. Jag skulle nästan säga 

att det tog nästan två år innan det blev sådär så att det var inte bara för att jag hade bestämt 

mig att jag bara skulle ut. Det var jätte, jätte tråkiga pass länge. Det var inte ett halvår så 

kändes det roligt utan det var nästan två år innan det blev som ett behov. Det kändes bara 

fruktansvärt jobbigt.” 7(1) 

 

4.1.2 Egen motivation och medvetenhet  

 

De flesta informanter är medvetna om att fysisk aktivitet kan motverka viktuppgång och stelhet 

vilket också motiverar dem att vara fysiskt aktiva. Mer än hälften av informanterna uttrycker 

att de är medvetna om att deras stillasittande arbete påverkar den fysiska hälsan negativt. De 

nämner sambandet mellan övervikt och ohälsa och flera anser att fysisk aktivitet är ett sätt att 

motverka stelheten som uppkommer på grund av deras stillasittande arbete. Någon visar sig 

också vara medveten om att fysisk aktivitet kan påverka de negativa fysiska effekter som 

åldrandet har på kroppen.  

 

Och så, ja man börjar bli i den åldern då man kände. Jag hade ju som varit ung ända fram till 

dess och lättare hålla vikten och så börjar man känna det att det går inte lika lätt. Jag går upp 
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nåt kilo varje år och jag tror det var som det som, att jag haft väldigt bra fysik som ung och så 

känner man att det kommer inte och hålla i sig för all framtid om man inte underhåller det. Det 

kanske det gör när man är ung att man har bra fysik och så ...men det är nog inte för all 

framtid så. 7(1) 

 

”För att det blir ju ... i och för sig lite mer yngre och yngre människor här också men många 

av oss är ju ändå över 50 år och man….Det märker man ju av asså. Man är ju mera känslig. 

Rör man inte på sig så stelnar man till och stelnar till och få fortare ont än man fick tidigare. 

Det är ju så. Ska man hålla ut till 65 så utan mycket sjukskrivningar och sånt så skulle man 

behöva röra på sig.” 5(4) 

 

Intervjupersonerna har olika strategier för att motverka inaktivitet på arbetsplatsen. Vissa väljer  

att gå i trappor istället för att använda hissen, placera kontorsmaterial utom räckvidd, stå vid 

skrivbordet eller på annat sätt göra aktiva val för ökad aktivitet.   

 

”Ja, det blir lite som en del eftersom jag jobbar hemskt mycket med dator. Ja, jag försöker stå 

ibland vid skrivbordet sådär. Sen försöker jag, har jag något ärende så försöker jag gå till dem 

jag ska fråga saker istället för att skicka mail eller ringa. Så det försöker jag göra.” 1(2) 

 

En informant blir motiverad av att sätta upp mål och regelbundet ”mäta” resultatet av sin 

träning. Motiverande faktorer är även att flera informanter får utföra aktiviteter som de tycker 

är roliga och att arbetsgivaren bidrar med resurser.  

 

Ja, en sak som skulle vara rolig då utifrån ett papper som jag har fyllt i och skickat till min 

”friskvårdsinspiratör” på jobbet det är ju att till exempel som en morot som att ha ett 

konditions- eller styrketest en gång per år. Som då gör att förbättrar jag mig eller blir jag nu 

äldre och segare och långsammare och sämre presterande eller kan jag skjuta upp ålderdomen 

nånting genom att försöka att, ja bita mig tag i det här med träningen. Och att man kan få en 

varningsklocka om man ser att från ett år till ett annat till exempel har försämrats då. På ett 

för en själv icke acceptabelt sätt. Det är ungefär som att träna inför en tävling att har man ett 

mål framför sig så kan det sporra och det tror jag säkert skulle funka även på mig och det 

skulle vara roligt också. 3(6) 
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4.1.3 Arbetskamraters attityder  

 

Vid intervjuerna framkom det att tre informanter upplever att arbetskamraternas attityder kan 

vara ett hinder till fysisk aktivitet, att det inte alltid är socialt accepterat att vara den som är 

fysiskt aktiv i ett sällskap. Det kan också vara lätt att känna skuld till sina arbetskamrater om 

man utnyttjar företagets förmåner till fysisk aktivitet på arbetstid genom att försätta sina 

arbetskamrater i mer arbete. Informanterna upplever också att vissa arbetskamrater har negativa 

attityder till fysisk aktivitet som visar sig i dåliga bortförklaringar.   

 

Jag tar alltid trappan. Det har jag ju märkt att mycket av det här är ju en vana så har man 

gjort en sak så länge att man inte tänker på det så är det inte en uppoffring man tänker inte det 

som ett alternativ man går ju alltid. Jag har ju i och för sig bara en våning men de gånger jag 

har behövt gå två går jag också. Det är faktiskt en medveten grej att jag börjar gå än gå i 

hissar... Jag var ju tidigare hissrädd men det kan jag inte skylla på längre så då kunde jag 

skylla på det.  2(3)  

 

Och när det är tajt med, när folk sitter med mycket arbeten så då är det lite svårt att komma på 

att, nej men nu ska jag bara lämna det här och så gå ut och göra något alldeles bara för mig 

själv. Det känns som..  kanske lite dåligt samvete man har. Lite så, man tar sig inte tid. Det är 

ju det som är… fast jag vet ju att man får dubbelt igen om man gör det.  

Det är ju ändå motståndet att tidsmässigt så är jag ju inte här, jag är ju någon annanstans än 

på jobbet vid mitt skrivbord en halvtimma. Då känns det som att ska jag gå och göra det. Vad 

säger de andra då. Får de andra lida för det att jag är borta. Jag tror många har just det här 

med att de är överhopade med arbeten, och då behöver man ju det mest.  

5(4) 

 

4.2 Hur kan de anställdas fysiska aktivitet stimuleras med arbetsplatsen som arena?   

Resultatet visade att de anställdas stimulerande faktorer till fysiska aktivitet kunde delas in i 

fyra kategorier; socialt och praktiskt stöd; utökade resurser; anpassade aktiviteter och egen 

motprestation (tabell 2). 
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Tabell 2. Svaret på frågeställningen ”Hur kan de anställdas fysiska aktivitet stimuleras med 

arbetsplatsen som arena?”  

Kategori Antal informanter Antal citat 

1. Socialt och praktiskt stöd 7  40  

2. Utökade resurser  7  26  

3. Anpassade aktiviteter 5  19  

4. Egen motprestation  7    13  

 

4.2.1 Socialt och praktiskt stöd  

 

Fem av informanterna anser att de själva och/eller kollegorna behöver stöd från en extern 

profession. Denna ska vara ansvarig för friskvården på företaget eller vara en form av 

friskvårdskonsult och ska vara ett stöd för personalen genom att bland annat anordna olika 

aktiviteter, inspirera, föra samtal och genomföra uppföljning. En informant nämner också 

gällande uppföljning att andra professioner kan vara aktuella, till exempel en dietist. 

 

”Jag misstänker att det är så och då så kan det vara någon som coachar och hjälper till och 

inspirerar och kanske även följer upp lite grann på olika sätt.”  3(5)    

 

”Ja, jag tror att den personen skulle kunna om man har den mera eller de är ju kanske vara 

ungefär det samma var om att någon får det som en uttalad arbetsuppgift mer än att det är 

någon som några gör, som det är nu. Att det där är verkligen en del av ditt arbete att du ska 

anordna några friluftsdagar eller anordna eller försöka få ihop folk, träffa alla målgrupperna 

här på jobbet med olika aktiviteter som innefattar fysisk aktivitet.” 6(2) 

 

Vid intervjuerna framkom att en större del av informanterna tycker att arbetsgivaren bör visa 

mer intresse och engagemang till friskvården genom att vara delaktig i aktiviteterna och 

informera. De menar att fler skulle bli aktiva och ta tillvara på friskvårdsmöjligheterna som 

företaget erbjuder ifall företaget visar större intresse och att det även sker en uppföljning och 

utvärdering av de arrangerade aktiviteterna. En informant önskar även tydligare direktiv från 

arbetsgivaren att friskvårdstimmen verkligen används i anslutning till arbetet. Två informanter 

diskuterar hur arbetsgivaren skulle kunna stötta sin personal till ökad fysisk aktivitet. Ifall 

arbetsgivaren skulle få utfärda obligatorisk deltagande till de fysiska aktiviteterna och till 
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användning av motionstimmen som företaget bidrar med, kan detta vara ett tillvägagångssätt 

för att få fler av deras kollegor delaktiga i friskvården. 

 

”Det enda jag tänka mig är att bland annat det är lite mycket kvantitet men lite kvalitet. Det 

finns ingen uppföljning eller kontinutet eller det beror på hur aktiva enskilda anställda är. Så 

jag säger det att just den där propagandadelen eller uppföljningsdelen om arbetsgivaren vill få 

fler än vi som gör det rätt mycket. Arbetsgivaren skulle kunna vara mera aktiv att följa upp och 

propagera för de här möjligheterna som vi faktiskt har.” 2(3) 

 

”Och så kanske större krav på hur det ska vara, vad det ska vara inte kanske. Att det kanske 

ska vara ännu mer styrt till att det verkligen är i anslutning till jobbet.” 7(4) 

 

”Men det måste ju ske individuellt och på frivillig väg givetvis för att man kan ju inte 

kommendera folk uti motion, så funkar det inte än så länge i alla fall om än man ibland skulle 

tycka att det kanske vore bra.” 3(4) 

 

Två informanter pratar om att stöd också kan komma från kollegorna. Detta stöd kan uttrycka 

sig genom en gemensam start till aktivitet, diskussioner om hälsofrämjande åtgärder, samt att 

aktiva personer på företaget kan fungera som förebilder till dem som är mindre aktiva.  

 

”Då har vi gjort så att vi pratar faktiskt ganska mycket om det… Så blir det till slut att alla 

pratar om hälsoundersökningen och vad man kan göra och vad man ska tänka på att man äter. 

Man måste som kunna prata om det, för då kan man ge varandra tips.”  4(3) 

 

4.2.2 Utökade resurser  

 

Mer tid, tillgänglig lokal och mer bidrag nämner samtliga informanter som underlättande 

resurser, som företaget kan bidra med.  

 

Fem informanter tycker att tid är en viktig resurs som kan underlätta deras fysiska aktivitet 

genom att det bidrar till en effektivare arbetstid för dem. Två av dessa informanter tycker att 

detta kan ske genom att arbetsgivaren kan avsätta minst två timmar till fysisk aktivitet på 

arbetstid per vecka. Att företaget har en flextid beskrivs av två informanter som en viktig 
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underlättande faktor för dem. Uppföljning under längre tidsperiod nämner en av informanterna 

som viktigt för att på lång sikt kunna förändra ett inaktivt beteende.   

 

” Upp till två (timmar) skulle jag kunna tänka mig att arbetsgivaren kunna ge utan att förlora 

på det tror jag... Om man nu valde att som jag gör gå en omväg hem så skulle arbetsdagen fyra 

av fem dagar bli en halvtimme kortare och det kan hända att man skulle vara piggare fram till 

man gick. Så nu blir kanske sista halvtimmen vissa dagar kanske inte är så effektiv om du 

förstår vad jag menar, självklart skulle det vara effektivare med att motionera.” 2(4) 

 

”Alltså när det är inge mer och det är ingen uppföljning. Ska man förändra nåt beteende, så 

måste det som pågå en stund. Man måste hitta dem som verkligen vill. Men åtta veckor är så 

kort tid utan man måste hålla på mycket längre.” 4(2) 

 

En annan viktig resurs som nämns av några informanter är önskan av träningslokal i samma 

hus som företaget. Denna lokal ska innehålla främst möjligheten till styrketräning, men även 

andra aktiviteter. Detta ska även vara kostnadsfritt och närheten till träningslokalen gör att 

personalen sparar in tid över dagen. Medan en av informanterna lyfter fram att både gemenskap 

och trivsam lokal är viktigt. 

 

”Så att man får göra ... anslutning till jobbet och det kostar ingenting. ...så att man kunde ha 

en hall då med styrketräning och utrymme för att göra såna saker. Och att det ska finnas alla 

möjliga sorters idrotter eller ja, att man ska kunna röra sig på olika sätt.” 1(3) 

 

”Jag kan själv känna att det jag går hellre och tränar där det är andra människor som tränar 

... källare och göra det, det blir för tråkigt.” 4(2) 

 

Tre av informanterna pratar om att ökat bidrag eller reducerad kostnad för fysisk aktivitet kan 

underlätta för dem, vilket också en av informanterna samtidigt talar emot. 

 

”Men det är väl samma sak där att skulle jag ha vart i startgroparna att liksom kanske börja 

träna eller inte träna så kanske det skulle betyda väldigt mycket att jag fick hela mitt gymkort 

betalt. Då kanske jag verkligen skulle. Samtidigt när man betalar en del själv så blir man ju lite 

säkert mer rädd om att nu har jag ju köpt det här kortet då kanske jag ska använda det. Får du 
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det gratis i handen så är det ju risk att, då har du som satsat nånting och så kanske du inte går 

dit i alla fall. Så jag vet inte om jag tycker att man ska få resurser helt och hållet  

heller.” 7(3) 

 

4.2.3 Anpassade aktiviteter 

 

Nästan alla informanter önskar olika fysiska aktiviteter som är anpassade för den enskilda 

individens behov. Exempel på aktiviteter som de nämner är aerobic, styrketräning, promenader 

och någon form av tävlingar. Ett par informanter framhäver utomhusaktiviteter och prova på-

aktiviteter som andra alternativ till fysisk aktivitet. En informant menar att aktiviteterna ska 

vara regelbundna, organiserade, men får inte vara omständiga för att få med fler kollegor. 

 

”Det är ändå rätt mycket äldre människor på den här arbetsplatsen och då gäller det att hitta 

på saker som nån kan tycka är kul att göra. Ja, jag skulle kunna tänka mig att en del kanske 

skulle kunna tänkas hålla på med en dans och jag skulle kunna tänka mig att någon skulle 

tycka det vore kul att prova på lite styrketräning eller yoga eller det finns ju som jätte mycket 

olika saker. Det gäller bara att plocka fram dem. Aerobic anpassad för 45+ eller ja för sjutton 

som helst. Det finns ju som, man kan göra jätte mycket saker det gäller bara ha att man 

anpassar det så det passar dem som är medelåldern och äldre.” 1(3).  

 

”Det ska inte vara några märkvärdiga saker utan det ska vara det här småa sakerna ... 

Pausgympan är en väldigt bra grej. Promenader ute, det kanske att man skulle ha det också på 

något sätt, organiserat. Jag är inte någe brydd över träningsredskap asså det här. Det ska inte 

vara så där omständligt att man måste behöva byta om. För då blir det, då är det svårare att få 

med den stora mängden folk att göra det.” 5(2). 

 

4.2.4 Egen motprestation  

 

Några informanter är själva beredda att ta eget ansvar över sin fysiska aktivitet genom att vara 

villiga att anpassa sin arbetstid ifall företaget bidrar med resurser. Några av informanterna 

tycker samtidigt att företaget redan underlättar deras fysiska aktivitet tillräckligt och att det då 

ligger på det egna ansvaret att aktivera sig.  
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”Nä men är det på arbetstid ... om jag fick till exempel två timmar betalt så skulle jag  troligen 

använda dem. Det skulle jag troligen göra. Man har ju visserligen en viss mått jobb att göra 

men skulle det bli en timme till så tror jag inte att man skulle kunna mäta att det blev 

stressande att man inte skulle hinna med sitt jobb eller sådär.”  2(2) 

 

”Och skulle det till och med då ordnas med ett gym här i vår källare till exempel så tror jag 

säkert att skulle kunna lägga in ytterligare ett träningspass i veckan, så att det skulle kunna bli 

fyra istället för tre gånger jag rör på mig.” 3(5) 

 

”Det finns väl en gräns när jag kan tycka också att jobbet är ändå jobbet och du har ett eget 

ansvar. Du kan inte bygga upp hela din egen hälsa att det ska på arbetstid, men mer än idag 

kanske.” 7(3)  
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5. DISKUSSION  

 

5.1 Metoddiskussion  

 

Styrkan med kvalitativ metodik i form av öppna intervjufrågor är att det ger brett och djupt 

innehåll från intervjusvaren. Den kvalitativa metoden valdes för att lyfta fram den 

bakomliggande orsaken till hur fysisk aktivitet kan stimuleras och hur informanterna upplevde 

detta. 

 

Inkomna anmälningar blev färre än förväntat, det resulterade i få antal informanter. Fler 

informanter hade kanske kunnat ge oss innehållsrikare material och fördjupad kunskap. På 

grund av svårigheter att finna ett lämpligt företag så ansåg författarna att sju informanter skulle 

ge tillräcklig information för att kunna genomföra studien.    

 

Syftet att uppfylla stor spridning gällande kön och ålder lyckades vilket gav skilda upplevelser 

om fysisk aktivitet från informanterna. I studiens förstadie fanns misstanke om att större delen 

av de anmälda redan skulle vara fysiskt aktiva, vilket också stämde till viss del. Samtliga 

informanter var fysiskt aktiva, men deras aktivitetsnivåer var olika höga. 

 

Information om etiska principer delgavs till företaget och dess personal via introduktionsbrevet. 

Företaget går inte att härleda utifrån den färdigställda rapporten och de informerades muntligt 

att studiens syfte inte var specifikt riktad mot deras verksamhet. Personalen fick information 

skriftligt att deltagandet i studien sker helt anonymt och att konfidentialitet garanteras. 

 

Intervjuerna kunde ha inletts med en pilotintervju för att stärka studiens validitet. Trots att detta 

inte planerades in från början så resulterade det ändå i tillfredsställande innehåll från 

intervjuerna. Reliabiliteten hade kunnat förstärkas om intervjuguiden hade skickats ut till 

informanterna innan intervjuerna men på grund av tidsbrist så gjordes inte det. Nackdelen med 

utskick av intervjufrågorna kan vara att informanternas spontanitet i svaren går förlorad. 
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5.2 Resultatdiskussion 

 

5.2.1 Hur upplever de anställda att olika faktorer inverkar på deras fysiska aktivitetsnivå 

idag?  

 

Samtliga informanter upplevde positiva effekter av fysisk aktivitet och den upplevdes också 

som en hög motivationsfaktor. Ingen av informanterna var helt inaktiv utan de hade olika hög 

aktivitetsgrad. De hade tränat under så lång tidsperiod, att de alla hade upplevt positiva effekter 

av fysisk aktivitet. En informant beskriver i resultatet om sina tidigare upplevelser som inaktiv, 

att träning då var både jobbigt och tråkigt. Personen upplevde först efter två år positiva 

upplevelser av fysisk aktivitet. I enlighet med Berglund (2005) har inaktiva personer mer 

negativa upplevelser till fysisk aktivitet än personer som har tränat under längre tid. Det krävs 

att inaktiva personer börjar träna regelbundet tre till fem månader för att vända upplevelsen till 

det positiva. För att med kvarstående effekt kunna ändra hela sin livsstil krävs regelbunden 

fysisk aktivitet två till fyra gånger per vecka i upp till fem år. Många inaktiva personer 

upplever ett starkt motstånd till att börja träna. Anledningen till detta kan vara att de inte har 

samma fysiska förutsättningar som fysiskt aktiva genom att de inte kan träna med samma 

intensitet och på så sätt förbränner mindre mängd energi. Till följd av detta får inaktiva svårare 

att bygga upp samma motståndskraft mot sjukdomar och viktminskning försvåras (Berglund, 

2005). Vi tror att detta inte motiverar nybörjare att fortsätta träna utan istället förstärker 

motståndet till fysisk aktivitet när de riskerar att misslyckas. Det uppstår då lätt en ond cirkel 

genom att när de börjar träna så dröjer de positiva effekterna så länge att de hinner ge upp och 

hamnar tillbaka i samma livsmönster.   

 

Informanterna i studien uppgav inte att de led av några besvärande fysiska symptom till följd 

av sitt arbete, men många var medvetna om vilka påfrestningar deras arbetsuppgifter kan ge i 

framtiden. Resultatet visade att informanterna valde att vara fysiskt aktiva eftersom de var 

medvetna om komplikationerna som kan uppstå i och med deras inaktiva arbete. Lalluka m. fl. 

(2003) diskuterar i sin rapport att personer med en inaktiv livsstil ofta väljer ett passivt arbete 

och tvärtom, att de som är aktiva på sin fritid ofta väljer ett mer aktivt arbete. Utifrån resultatet 

i föreliggande studie kunde inte samma parallell dras som i studien av Lalluka m.fl. (2003) utan 

snarare att personalen valde att träna just för att de har ett passivt arbete.  
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Informanterna delade uppfattningen att det inte alltid är helt accepterat att vara fysiskt aktiv på 

en arbetsplats där det finns personal som är inaktiva. I resultatet beskriver de även deras 

kollegors negativa attityder till friskvård som de vanligen yttrar i ursäkter och undanflykter 

såsom tidsbrist. Vi tror att personals attityder till fysisk aktivitet kan missgynna företagets 

friskvårdsåtgärder. De resurser som företaget satsar för friskvården riskerar att resultera i 

olönsamhet ifall personalens attityder bidrar till minskat deltagande i friskvården. Andersson 

(2004) ger exempel på detta när företag erbjuder sina anställda en frivillig motionstimme på 

arbetstid. Denna tid nyttjades endast av dem som redan var fysiskt aktiva vilket resulterade i 

negativa attityder hos inaktiva som inte valde att nyttja motionstimmen. De inaktiva upplevde 

att de fick göra de aktivas arbetsuppgifter vilket i sin tur gav de aktiva en samvetskonflikt 

mellan sympati för kollegorna och deltagande i friskvården. Enligt definitionen (Janlert 2000) 

av friskvård så ligger ansvaret på den enskilde individen att påverka sin egen hälsa utifrån de 

hälsofrämjande åtgärderna som företaget kan erbjuda. I resultatet framkommer att 

informanternas kollegor inte tar sitt ansvar och deltar vid den friskvård som företaget erbjuder. 

Vi anser att ett förslag på åtgärd vore att göra friskvården obligatorisk vilket också några 

informanter i studien ser som ett alternativ. På detta sätt så inkluderas all personal i friskvården 

och skulle göra den mer lönsam. I enlighet med Angelöw (2002) där olika försök med 

obligatorisk friskvård har testats runt om i landet, vilket har resulterat i mindre sjukskrivningar 

och en positivare inställning till träning hos personalen. 

 

5.2.2 Hur kan de anställdas fysiska aktivitet stimuleras med arbetsplatsen som arena? 

 

I studien upplevde informanterna framför allt tidsfaktorn som ett hinder, att brist på tid gör att 

de väljer att prioritera annat före fysisk träning. Detta är i likhet med studier av Foster m.fl. 

(2005), Fogelman m.fl. (2002) samt Reichert m.fl. (2007) som visat att tid är en betydande 

faktor till att vara fysiskt aktiv. I studien från utvecklingslandet poängteras dock ekonomiska 

brister som det vanligaste upplevda hindret till att utföra fysisk aktivitet (Reichert m.fl., 2007). 

Vi vill understryka precis som Reichert m.fl. (2007) beskriver i sin diskussion att resultatet är 

beroende på välfärd. Trots att studien är genomförd i ett utvecklingsland, så kan detta även 

tillämpas i Sverige på grund av våra socioekonomiska skillnader. De grupper i Sverige som är 

mest inaktiva är arbetslösa och de med lägst utbildning (Statens Folkhälsoinstitut, 2006), vilket 

vi tror kan grundas i ekonomiska brister. Eftersom informanterna i studien tillhör gruppen 

högre tjänstemän med hög utbildning så har inte ekonomin framkommit som betydande hinder. 

Däremot framkom i resultatet att ekonomin i form av mer bidrag och reducerad kostnad till 
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friskvårdsförmånen bidrar till att öka stimulansen till fysisk aktivitet. En informant menade 

dock att få helt subventionerad friskvård riskerar att minska stimulansen till fysisk aktivitet 

eftersom det inte kräver egen ekonomisk insats. 

 

Studien av Burton m.fl. (2000) bevisar att aktivitetsgraden till fysisk aktivitet ökar först då 

arbetstiden understiger 25 timmar per arbetsvecka. Detta innebär en halvering av arbetsveckan 

vilket inte är ekonomiskt genomförbart vare sig för företaget eller för arbetstagaren. Burton 

m.fl. (2000) menar att tidsbrist som hinder till fysisk aktivitet påverkas inte bara av individens 

tid på arbetet utan den totala arbetsbelastningen som också inkluderas av individens andra 

plikter så som familjeliv. Detta kan vara en förklaring till varför inte den fysiska aktiviteten 

ökar med minskad arbetstid. Istället ger några informanter i vår studie förslag på att mer tid 

avsätts till fysisk aktivitet på arbetstid, vilket skulle kunna innebära ett ökat deltagande i 

friskvården. Denna lösning kan resultera till att den totala arbetsbördan ökar då arbetstagaren 

kanske måste kompensera (arbeta in) för den tid som avsätts till fysisk aktivtet. Detta kan 

upplevas som stressande och då krävs enligt Cohen m.fl. (2005) möjligheten till återhämtning i 

form av pauser under arbetsdagen. Ifall arbetet kan erbjuda detta i kombination med en rimlig 

arbetsbörda så anser vi att inte individen riskerar att uppleva att han/hon behöver använda sin 

fritid som en tid för vila och återhämtning. Utan istället ökar möjligheten att individen har 

energi att ta sitt eget ansvar till att vara fysiskt aktiv.    

 

Arbetstagarens eget ansvar till fysisk aktivitet diskuteras av några informanter i studien. Hur 

mycket ansvar ligger på arbetsgivaren respektive arbetstagaren att fysisk aktivitet utförs och att 

hälsan främjas? En informant menar att motion tillhör personers fritidsintresse och att 

träningens upplägg ligger på det egna ansvaret. Idag spenderar dock människor halva sin vakna 

tid på arbetet under vardagarna (Cohen m.fl., 2005). Därför är det rimligt anser vi att företaget 

ger möjlighet till hälften av den fysiska aktivitet som en person behöver under en dag för att må 

bra en under en dag, resten kan utföras av individen på fritiden.  

 

Det fanns en önskan från informanterna om att utöka sin redan befintliga träning med 

styrketräning ifall företaget kan bidra med träningslokal i anslutning till arbetet. 

Arbetsrelaterade besvär i nacke och skuldra är vanligt förekommande bland administrativ 

personal (SCB, 2006). För symptom i nack- och skulderregionen finns det evidens som visar att 

styrke- och uthållighetsträning har en positiv verkan. Framför allt kvinnor med lågintensivt och 
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monotont arbete kan få minskade symptom i nacke och skuldror med styrke- och uthållighets 

träning, en till två gånger per vecka i tio till tolv veckor (Barnekow Bergkvist, 2006).   

 

Uppföljning av friskvårdsåtgärderna var en viktig stimulerande faktor som arbetsgivaren bör ha 

i åtanke. Uppföljningen bör lämpligen ske genom samtal med någon extern profession och 

pågå under en längre tid. Detta stöds av SBU (2006) som slutsatsen menar att uppföljning i 

form av samtal under flera månader stimulerar personer att öka sin fysiska aktivitet. Om dessa 

samtal dessutom kan inkludera diskussion om personens målsättning kan detta resultera i en 

ännu bättre effekt.   

 

Vad informanterna önskar gällande fysisk aktivitet och friskvård så kunde samband ses med 

hur aktiva informanterna var. De mer aktiva i denna studie upplever det som positivt med 

organiserade heldagsaktiviteter som gärna innebär olika sorters tävlingar. De som är mindre 

aktiva stimuleras framför allt att personer från företagets ledning ska vara mer engagerade och 

deltaga vid de olika aktiviteterna och föregå med gott exempel. De mindre aktiva önskar att 

aktiviteterna som arrangeras på arbetstid ska vara enkla att utföra och aktiviteten ska gärna inte 

innebära att deltagarna blir svettiga och kräver ombyte till exempel promenader. Likväl har 

SBU (2006) funnit evidens för att detta kan uppmuntra inaktiva att höja sin aktivitetsnivå.   

 

Hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen har en djupare innebörd än bara friskvård. Det handlar 

om att se helheten på en arbetsplats, vad arbetet ställer för krav på arbetstagaren. Därför bör 

motion eller annan friskvård kombineras med förebyggande arbetsmiljöarbete som till exempel 

ergonomi. Sjukgymnasten har bred kunskap inom företagshälsovård och kan därför vara en 

samverkande eller anställd profession som arbetar med att främja de anställdas hälsa med 

insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi tror därför att företagshälsovården är en 

marknad där sjukgymnaster bör marknadsföra sig i större utsträckning.    

 
6. KONKLUSION 

 

• Informanterna delar liknande upplevelser av positiva effekter av fysisk aktivitet, men 

deras syfte, behov och motivation till träning skiljer sig åt. De motiveras till motion 

genom att de är medvetna om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa, trots detta så 

har arbetskamraternas attityder en negativ inverkan. 
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• Det är viktigt att arbetsgivaren erbjuder individanpassade fysiska aktiviteter på 

arbetsplatsen. För att friskvården ska bli lönsam för företaget krävs uppföljning av 

åtgärderna och att arbetsgivaren visar sitt engagemang och intresse till detta. Till hjälp 

kan en extern profession finnas tillgänglig på företaget.  Resurser i form av mer 

friskvårdstid, träningslokaler i anslutning till arbetsplatsen och reducerad kostnad för 

fysisk aktivitet stimulerar till ökad fysisk aktivitet. Med helt subventionerad träning så 

finns risken att stimulansen minskar eftersom deltagarna inte har satsat något själva. 

Allt ansvar kan inte läggas på arbetsgivaren och att arbetsplatsen ska vara arenan för 

fysisk aktivitet utan personen har ett eget ansvar för sitt välmående.  
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Bilaga 1 

Förfrågan om medverkan i examensarbete via e-mail 
 

Ärende: Deltagande i examensarbete? 

 

Hejsan! 

 

Vi är två sjukgymnaststudenter som går sista terminen på Luleå Tekniska  

Universitet och är just nu i full gång att starta upp vårat examensarbete. I  

vårt examensarbete vill vi undersöka arbetstagares syn på friskvård genom  

intervjuer. Detta är en utmärkt möjlighet för Er att kartlägga er personals  

önskan och motivation till friskvård. Vårt krav är att ni sitter minst fyra  

timmar under en arbetsdag. 

Om ni är intresserad och har några frågor, så kontakta gärna oss antingen via  

mail eller telefon. 

 

MVH 

Annika Andersson  

070-2914849 

aneani-4@student.ltu.se 

Erik Lindberg 

0709-778382 

ereile-4@student.ltu.se 
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Bilaga 2 

Förfrågan om medverkan i examensarbete 
 

Hejsan! 

 

Vi är två studenter som går sista terminen på sjukgymnastutbildningen vid Luleå Tekniska 
Universitet. Vi heter Annika Andersson, 23 år och Erik Lindberg, 27 år. Annika är uppvuxen i 
vackra Luleå och Erik kommer från sommarstaden, Visby. Vi delar ett gemensamt intresse för 
hälsa och fysisk aktivitet vilket har fört oss samman till vår utbildning och i ett examensarbete 
som handlar om företagshälsovård. 
 
Studien 
I vår studie är vi intresserade av att undersöka de anställdas upplevelse av friskvård med 
inriktning mot fysisk aktivitet. Vi vänder oss därför till Dig som arbetstagare och vill genom 
den här studien lyfta fram Dina tankar och Din önskan om vad som kan främja just Din hälsa 
och på vilket sätt företaget kan hjälpa och ge stöd. Syftet med studien är att företag som vill 
utveckla/vidareutveckla sin friskvård ska kunna ta del av denna rapport. Ert företag har visat 
intresse att delta i vår studie så nu söker vi Dig som anställd och intresserad att vilja delta. 
 
Anmälan 
Anmälan till studien är helt frivillig och görs enkelt genom att skicka ett mail till aneani-
4@student.ltu.se där Ni anger namn, kön, ålder, och kontaktuppgifter. Sista anmälningsdag är 
fredag 2 mars. Därefter väljer vi ut 10 personer för intervju. Valet av intervjupersoner sker 
utifrån att få en jämn spridning mellan kön och ålder. De utvalda personerna kontaktar vi för att 
boka in en passande tid för intervju. Beräknad tid för intervjun bör vara cirka 45 minuter och 
genomförs på lämplig plats på ert företag. 
Intervjuerna kommer att spelas in på band, för att sedan skrivas ut på papper, analyseras och 
sammanställas i en rapport. Du förblir anonym eftersom intervjuerna inte kommer att innehålla 
några personuppgifter och således inte kan härledas till någon enskild person. Det är endast vi 
och vår handledare som kommer ha tillgång till dem utskriva intervjuerna. Intervjubanden 
kommer att förstöras efter att rapporten är examinerad. 
Att delta i studien är frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta studien utan att 
behöva ange orsak. 
När vi har färdigställt studien så kommer den att finnas tillgänglig preliminärt i juni 2007 via 
Luleå Tekniska Universitets hemsida (www.ltu.se) under länken 
http://epubl.luth.se/index.shtml. 
 
Om ni har några funderingar eller vill veta mer så är ni varmt välkommen att kontakta oss. 
Anmäl dig redan idag och få möjlighet att uttrycka din åsikt! 
 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Annika Andersson   Erik Lindberg 
070-291 48 49  070-977 83 82 
aneani-4@student.ltu.se  ereile-4@student.ltu.se
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Bilaga 3 
Intervjuguide 

 
1. Vad betyder ordet friskvård för dig? 

2. Vilka fysiska aktiviteter utför du på din fritid?  

3. Vilka fysiska aktiviteter utför du i anslutning till ditt arbete? 

4. Vilka faktorer inverkar på hur fysiskt aktiv du är idag? 

5. Vilken/vilka fysiska aktiviteter skulle du önska att din arbetsplats erbjuder dig som 

friskvård?   

6. Hur mycket är du villig att själv satsa för att öka din fysiska aktivitet (i anslutning till 

arbetet)?    

7. Vad anser du behöva för stöd, resurser och kunskap för att kunna förverkliga din önskan till 

ökad fysisk aktivitet?  

8. Hur skulle ditt företag kunna underlätta för att du ska delta i din fysiska aktivitet både under 

arbetstid och på fritid?  
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