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Sammanfattning 

Studien har genomförts med syfte att undersöka hur friskvårdstimmen upplevs ur arbetstagarens 

perspektiv. Studien gjordes inom olika yrkesområden inom både privat och offentliga sektorn. 

I dagens arbetsliv är vi i högre grad stillasittande än tidigare och därför har behovet av fysisk 

aktivitet ökat. I studien ställer vi oss frågande till i vilken utsträckning friskvårdstimman nyttjas, 

vilka motivationsfaktorer som påverkar nyttjandet samt vilka effekter arbetstagaren upplever 

av friskvårdstimmen. 

   

Vi har en gjort en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer genom att intervjua sju 

respondenter. Resultatet från studien visar att de respondenter som nyttjar friskvårdstimmen 

regelbundet är de som har möjlighet att självständigt planera sin dag. De respondenter som inte 

har samma möjlighet att självständigt planera sin arbetsdag uppger att schemalagd 

friskvårdstimme skulle öka nyttjandet. Arbetsgivarens inställning visade sig vara en betydande 

faktor för nyttjandet. Att schemalägga friskvårdstimmen skulle uppfattas som en uppmuntran 

från arbetsgivaren vilket skulle underlätta för de respondenter som inte har möjlighet att styra 

sin arbetsdag. Resultatet visar också på att nyttjandet av friskvårdstimmen ökar respondenternas 

arbetsmotivation. Resultatet har diskuterats utifrån Self-determination-theory av Richard Ryan 

och Edward Deci, Frederick Herzbergs tvåfaktorteori samt tidigare forskning. 
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1 INLEDNING 

Denna studie inleds med en bakrundsbeskrivning av hälsa och friskvård. För att sedan mynna 

ut i tre frågeställningar om friskvårdstimmen och motivation som är grunden för studiens syfte. 

 Bakgrund 
Hälsa och friskvårdsfrågor är något som är i fokus i samhället idag. Aldrig har vi varit så 

medvetna om kost, hälsa, och motion. Detta uppmärksammas bland annat genom en uppsjö av 

olika tidskrifter som handlar om hälsa och motion samt alla de hälsoprogram som visas på tv 

under bästa sändningstid. 

  

Människan är skapad för att utföra fysisk aktivitet. Organ i kroppen mår bra av att människan 

rör på sig. Det är under de senaste femtio åren som människan har blivit mer stillasittande och 

det har medfört negativa konsekvenser för människans hälsa. Denna livsstil har medfört att 

risken har blivit stor för olika sjukdomar som till exempel diabetes, övervikt och högt blodtryck 

(Währborg, 2011:356–357). Att utföra fysisk aktivitet ger en positiv effekt på bland annat 

benskörhet och immunförsvaret samt att de människor som utför fysisk aktivitet hanterar stress 

bättre än de som är stillasittande (Währborg, 2011:357). Livsmedelsverket rekommenderar att 

vuxna bör utföra någon fysisk aktivitet i veckan under minst 150 minuter när det gäller 

medelintensiv träning eller 75 minuter när man utför högintensivträning (www.slv.se).  

 

Många arbetsgivare har insett att genom att arbeta med hälsa och friskvård bland personalen så 

kan företaget bli mer lönsamt. Det är bättre att arbeta förebyggande med friskvård än att 

rehabilitera och återanpassa långtidssjukskrivna tillbaka till arbete (Winroth & Rydqvist, 

2008:42–43). Det finns även andra sätt för företagen att arbeta hälsofrämjande, till exempel 

genom att erbjuda sina anställda en stresshanteringskurs eller att man kan få hjälp av en 

kostrådgivare (Winroth & Rydqvist, 2008:33). Beroende på vilken utgångspunkt arbetsgivaren 

har för hälsoarbetet kan det ske både på individ- och gruppnivå, men även på organisationsnivå. 

Utgår man från en individ- och gruppnivå är det oftast fokus på livsstilsfrågor, medan utifrån 

en organisationsnivå vill man få fram verktyg för att se sambandet mellan verksamhet, 

arbetsmiljö och hälsa och hur dessa påverkar företagets anställda (Winroth & Rydqvist, 

2008:34). Arbetsgivaren har ett ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och att förebygga ohälsa 

på arbetsplatsen (Arbetsmiljölagen, 1977:1 160). Det finns flera sätt för arbetsgivaren att arbeta 

med friskvård men de vanligaste insatserna är friskvårsbidrag och friskvårdstimme. Med 

friskvårdsbidrag kan den anställde få ett bidrag för att utföra friskvård. Det kan vara allt från att 

företaget betalar en del av ett gymkort till massage. Friskvårdstimmen innebär att de anställda 

kan utföra någon typ av friskvårdsaktivitet under arbetstid. Regler för vilka aktiviteter som kan 

utföras under friskvårdstimmen ser olika ut men oftast rör det sig om någon form av fysisk 

aktivitet (www.skatteverket.se).  

   

Kalmar vatten är ett exempel på organisation som har obligatorisk fysisk aktivitet på arbetstid 

sedan 2007. Medarbetarna tränar två timmar per vecka varav en timma styrketräning. Träningen 

är direkt kopplad till lönekriterierna. Till en början erbjöd de ett valfritt friskvårdsbidrag men 

det var endast de som var fysiskt aktiva på fritiden som nyttjade bidraget. De som inte var 

http://www.slv.se/
http://www.skatteverket.se/
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fysiskt aktiva på fritiden nyttjade inte heller bidraget. För att få alla fysiskt aktiva infördes 2010 

friskvårdstimmen och då blev träningen en arbetsuppgift. År 2013 blev det också ett 

lönekriterium. Efter tre år upplevde 70 procent av medarbetarna en bättre hälsa tack vare 

friskvårdstimmen och den obligatoriska träningen på arbetstid.  En av organisationens visioner 

är att pensionera friska medarbetare (Ambjörn, 2015).  

 

Organisationer och företag har idag ett större fokus på friskvårdsfrågor än tidigare då de inser 

att förbyggande insatser kan vara lönsamt både för företaget och för medarbetarna (Winroth & 

Rydqvist, 2008:39). Detta fokus har medfört att vi vill få en större insikt och kunskap kring 

medarbetarnas upplevelse av friskvårdstimmen. 

 Syfte  

Studien syftar till att undersöka i vilken omfattning friskvårdstimmen nyttjas, vilka 

motivationsfaktorer som påverkar nyttjandet, samt upplevda effekter av friskvårdstimmen 

utifrån skilda organisationer inom både privat och offentlig verksamhet. 

Frågeställningar 

 I vilken utsträckning nyttjar respondenterna friskvårdstimmen?  

 

 Vilka motivationsfaktorer påverkar arbetstagarnas möjligheter till att nyttja 

friskvårdstimmen? 

 

 Hur upplever arbetstagaren att de påverkas av friskvårdstimmen? 

 Begreppsprecisering 
Friskvård   

Friskvård kan definieras på ett antal olika sätt. Dels kan det omfatta aktiviteter som fysik 

aktivitet vilket bidrar till att hälsan bibehålls eller förbättras (Angelöw, 2002:85). 

    

Friskvårdstimme  

En friskvårdsinsats som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda är en så kallad friskvårdstimme, 

vilket innebär att de anställda får motionera på betald arbetstid (Angelöw, 2002:85). 

    

Motivation   

"De faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål" 

(Nationalencyklopedin).
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2 TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel redovisas tidigare forskning som anses relevant för studien. 

 

En metaanalys av primära studier av friskvårdsinsatser som syftar till att öka den fysiska 

aktiviteten bland medarbetare visar på en förbättring av individens fysiska hälsa, bland annat 

genom förbättrad kondition och minskad risk för diabetes. Analysen indikerar även att utöver 

de fysiska hälsovinsterna ger friskvårdsinsatserna även psykosociala vinster. Den ökade fysiska 

aktiviteten bland medarbetarna leder till en lägre nivå av stress på arbetet samt en ökad trivsel 

på arbetsplatsen (Conn, Hafdahl, Cooper, Brown & Lusk, 2009:334). Ginn och Henry (2003) 

menar att ett av motiven till att arbetsgivare väljer att erbjuda friskvårdsprogram är att hålla 

medarbetarna friska och därmed minska sjukskrivningskostnaderna. Genom att erbjuda 

friskvårdsaktiviteter visar arbetsgivaren att de värnar om medarbetarnas välbefinnande vilket 

kommer leda till en ökad lojalitet och ökat engagemang. Det finns tidigare studier som har 

funnit samband att sjukfrånvaron minskar vid friskvårdsinsatser som innefattar fysisk aktivitet 

(Conn et al, 2009:332; Thiele & Hasson, 2011:841). De minskade sjukskrivningskostnaderna 

kan även förklaras av den ökade motivationen att gå till arbetet som friskvårdsinsatserna 

medför. Medarbetare som erbjuds friskvårdsinsatser på arbetet tenderar att ha en mer positiv 

uppfattning om sin arbetsgivare. Anledningen till den positiva uppfattningen är upplevelsen av 

att arbetsgivaren investerar i medarbetarens hälsa vilket även ökar medarbetarnas lojalitet och 

engagemang. Ett av motiven till att arbetsgivaren väljer att erbjuda friskvårdsinsatser är att 

behålla den befintliga personalen och underlätta nyrekrytering samt att öka arbetsmoralen (Ginn 

& Henry, 2003:26). 

   

Thiele och Hasson (2011) har studerat hur friskvårdsinsatser påverkar den självskattade 

produktiviteten.  När studien genomfördes minskades arbetstiden med 2.5 timmar i veckan för 

delar av arbetsstyrkan. Hälften av dessa medarbetare som fick förkortad arbetstid hade 

obligatorisk fysisk aktivitet under dessa 2.5 timmar, den andra hälften fick själva välja hur de 

ville spendera tiden. Referensgruppen utgjordes av den resterande arbetsstyrkan som fortsatte 

att arbeta 40 timmar per vecka som vanligt. Analysen visade att de medarbetare som utövade 

fysisk aktivitet på arbetstidsförkortningen visade på en ökad självskattad arbetsmängd, en högre 

arbetsförmåga samt lägre sjukfrånvaro. Studien visar att trots arbetstidsförkortning bibehölls 

samma produktionsnivåer och kvalité med samma resurser för den grupp som utförde fysisk 

aktivitet. Förklaringen till detta är medarbetarnas ökade produktivitet och lägre sjukfrånvaro 

som innebär fler arbetsdagar på arbetet (Thiele & Hansson, 2011:840–842).  

   

Medarbetare som erbjuds hälsosatsningar på arbetet väljer i vissa fall att inte medverka. En 

studie genomförd på fyra företag i Österrike tydliggör de vanligaste faktorerna till att 

medarbetare väljer att inte nyttja hälsosatsningarna. Studien visade att de vanligaste faktorerna 

till att medarbetare inte nyttjade hälsosatsningarna var lågt eller obefintligt intresse av 

hälsosatsningen samt låga förväntningar på att deltagandet skall leda till någon personlig 

vinning. Svårigheter att integrera hälsosatsningarna i arbetet, bristande personligt engagemang 

och negativ inställning gör att hindren blir för stora för att delta. Hög arbetsbelastning 

samt bristfällig information och bristande intresse från arbetsgivaren om hälsosatsningarna är 
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ytterligare hindrande faktorer. För att öka deltagandet i hälsosatsningarna bör det vara ett 

gemensamt program inom organisationen där chefer och kollegor deltar för att göra 

hälsosatsningarna framgångsrika för individen (Nöhammer, Stummer & Schusterschitz, 

2014:26–27).  
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

 I detta kapitel framförs de teoretiska utgångspunkterna. Tidigare forskning tillsammans med 

de teoretiska utgångspunkterna utgör grunden för analysen av resultatet.  

 Tvåfaktorteorin  

Herzbergs (1993) tvåfaktorteori grundar sig på olika faktorer som skapar motivation i 

arbetslivet, dessa motivationsfaktorer benämner Herzberg (1993) som hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna uppfyller de grundläggande behoven för att 

medarbetarna skall trivas med arbetet, till exempel faktorer som personalpolitik, lön och fysisk 

arbetsmiljö. Herzberg (1993) anser att hygienfaktorerna endast kan höja arbetsmotivationen till 

en viss nivå, vilket innebär att om en medarbetare har en acceptabel lön och bra 

arbetsförhållande höjs bara arbetsmotivationen till en viss nivå. Om däremot hygienfaktorerna 

sjunker till en oacceptabel nivå minskar arbetsmotivationen. Hygienfaktorerna kan alltså endast 

användas för att uppnå en grundläggande motivationsnivå (Herzberg, Mausner & Snyderman 

Bloch, 1993:113–114). För att uppnå en högre motivationsnivå i arbetslivet anser Herzberg att 

det behövs så kallade motivationsfaktorer som till exempel kan vara utvecklingsmöjligheter 

med möjlighet att ta ansvar eller vara kreativ i sitt arbete. När medarbetaren upplever att någon 

eller några av motivationsfaktorerna tillgodoses på arbetet ökar arbetsmotivationen.  

  

Sammanfattningsvis innebär tvåfaktorteorin att för att nå högre prestationsnivå bland 

medarbetarna krävs en kombination av hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Att endast 

tillgodose motivationsfaktorerna leder inte till någon ökad prestationsnivå så länge inte de 

grundläggande hygienfaktorerna uppnår en acceptabel nivå (Herzberg, Mausner & Snyderman 

Bloch, 1993). En ökad arbetsmotivation uppnås alltså enligt Herzberg (1993) genom 

motivationsfaktorerna som skapar en inre belöning hos medarbetaren som till exempel känslan 

av att lyckas, få ansvar, bli uppskattad samt ha stimulerande arbetsuppgifter. För att öka 

arbetsmotivationen hos individen bör arbetsuppgifterna anpassas efter medarbetarens intressen 

och ambitioner samt möjlighet för medarbetaren att ta eget ansvar. Motivationsteorin har dock 

ingen allmän karaktär, vad som uppfattas som hygienfaktorer respektive motivationsfaktorer 

och kan variera mellan olika kulturer (Wolvén, 2000:174).  

 

Trots att Herzbergs (1993) tvåfaktorteori är en av de första teorierna kring arbetsmotivation 

anser vi ändå att den fortfarande är relevant för att förklara vad som motiverar arbetstagaren. 

Genom åren har teorin fått utstå en hel del kritik som vi även kommer lyfta fram för att få en 

komplett bild av teorin.  

3.1.1 Kritik av Tvåfaktorteorin  

Herzberg tvåfaktorteori är kritiserad delvis på grund av metoden som Herzberg använde sig av 

när han samlade in material till sin studie. Han frågade om respondenternas positiva respektive 

negativa upplevelse och enligt många leder det automatiskt till att det blir en tvåfaktorteori 

(Abrahamsson & Andersen, 2005:152). Tvåfaktorteorin har ett underliggande antagande att alla 

människor är lika och därmed motiveras av samma saker. Kritiken ligger i att Herzberg inte 

tagit hänsyn till de individuella skillnader till vilka faktorer som leder till trivsel respektive 
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vantrivsel.  När det gäller kategoriseringen av några faktorer till exempel lön som är både med 

som en motivation faktor men även en hygienfaktor. Det råder det delande meningar om 

huruvida lön är motivationshöjande eller inte.  Undersökningar visar också att individer 

upplever faktorerna på olika sätt. Det som Herzberg tillskriver hygienfaktorer anser vissa 

individer vara motivationsfaktorer och tvärtom (Abrahamsson & Andersen, 2005:152–153).  

 Self-Determination theory – SDT  
För att få ett större djup i begreppet motivation har vi valt att använda oss och stödja oss på 

ytterligare en teori. Self-Determination Theory, (SDT) är en motivationsteori som utvecklats 

av Richard M. Ryan och Edward L. Deci på University of Rochester, USA. Teorin förklarar att 

begreppet motivation kan mätas i hur mycket motivation en individ har respektive vilken slags 

motivation individen styrs av. Ryan och Deci (2000) menar att för att förstå människans 

motivation måste man förstå de bakomliggande faktorerna till individens val, det räcker inte 

med att mäta mängden motivation (Ryan & Deci, 2000:54). SDT delar in begreppet motivation 

i tre typer av motivation. Den inre motivationen, yttre motivationen samt amotivationen. Inre 

motivation syftar till de handlingar individen gör för att uppnå personlig utveckling och 

självförverkligande. Vid yttre motivation drivs individen till exempel av påverkan från andra, 

pengar eller erkännande. Ryan och Deci (2000) menar att för att få ett bättre resultat och högre 

kvalité bör individen handla utifrån den inre motivationen. Om individen däremot drivs av yttre 

motivation har den inte något genuint intresse i själva handlingen utan styrs av andra motiv som 

till exempel belöning (Ryan & Deci, 2000:55). När en individ upplever amotivation har den 

ingen avsikt att medverka i någon aktivitet. Amotivation upplevs ofta när en individ inte ser 

något värde i att medverka i aktivitet, saknar kunskap för att utföra aktiviteten eller upplever att 

möjligheten att påverka resultatet är begränsad (Deci & Ryan, 2000:61). 

 

För att öka motivationen hos individen är det viktigt att fokusera på den inre motivationen samt 

identifiera vilka faktorer som hämmar motivationen. De grundläggande faktorer som skapar 

inre motivation är autonomi, kompetens och samhörighet. Autonomi innebär en känsla av 

självständighet och fria vilja. Kompetens är den andra faktorn för att skapa inre motivation 

vilket innebär att individen besitter den kunskap som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. 

Den sista faktorn är samhörighet. Detta är en viktig faktor för organisationen, om individen 

känner uppskattning från kollegor blir de mer benägna att samarbeta, vilket i sin tur skapar en 

lärande organisation (Ryan & Deci, 2000:57–59). Inom SDT är det viktigt att titta på de yttre 

motivationerna som skiljer sig beroende på vilken frihet individen känner. Det finns fyra nivåer 

inom den yttre motivationen. Extern kontroll är den lägsta nivån, när individen upplever låg 

känsla av självständighet och frihet samt styrs av yttre faktorer då drivkraften endast består av 

morot eller piska. Nästa nivå av yttre motivation är introjicerad kontroll vilket innebär att 

individen kontrollerar sig själv, men har inget egenintresse att utföra uppgiften förutom att 

undkomma skuldkänslor om inte uppgiften blir gjord. Den tredje nivån av yttre motivation är 

identifierad kontroll, där individen har en högre grad av självbestämmande och ett genuint 

intresse för uppgiften (Ryan & Deci, 2000:57–59). Den integrerade kontrollen är den högsta 

nivån av yttre motivation. Där har individen en hög grad av självbestämmande och frihet. Mål 

och värderingar uppfattas som viktiga av individen. Trots den höga graden av 

självbestämmande och fri vilja kategoriseras den integrerade kontrollen som yttre motivation 
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då individens prestation förväntas från någon annan och inte från individens inre fria vilja. Till 

exempel är det inte säkert att man skulle gå till arbetet om man inte fick lön, trots att man känner 

glädje och delaktighet i sitt arbete (Ryan & Deci, 2000: 60-62). Förutsättningen för att bli mer 

självbestämmande och nå de två högre stegen inom yttre motivation är det viktigt att individen 

upplever självständighet, kompetens och samhörighet, vilket är samma faktorer som anses 

viktiga för att behålla den inre motivationen. Är de inre motivationsfaktorerna tillfredsställda 

påverkas även den yttre motivationen positivt till att individen känner en känsla av delaktighet 

och självbestämmande (Ryan & Deci, 2000: 64).  
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4 METOD  

I detta kapitel redovisar vi vilken vetenskaplig metod som vi har använt oss av, vilket urval vi 

valt samt hur vi bearbetat och analyserat vårt material. Vi beskriver även vår förförståelse och 

på vilket sätt vi tagit hänsyn till de etiska dilemman som kan ha uppstått.                   

 Val av metod 

För att få ett så välgrundat svar som möjligt på vårt syfte och våra frågeställningar valde vi att 

använda oss av den fenomenologiska ansatsen då vi är intresserade av hur respondenterna 

upplever friskvårdstimmen. 

4.1.1 Fenomenologi  

Fenomenologi utvecklades av den tyske filosofen Edmund Husserl i början av 1900-talet. Den 

fenomenologiska ansatsen handlar om att förstå ett fenomen utifrån subjektets egna perspektiv. 

Livsvärld är ett nyckelbegrepp inom fenomenologin. Livsvärld är den konkreta värld som 

subjektet dagligen befinner sig i och det liv man tar för givet. Med livsvärld menas dock inte 

att varje subjekt har en egen privat upplevelse som är skilt från andra utan livsvärlden är alltid 

en gemensam värld. ”Livsvärlden är en social, kulturell och historisk kontext som bildar en 

speciell meningshorisont för individen” (Justesen & Mik- Meyer, 

2011:18).  Intersubjektivitetsbegreppet är en central del i fenomenologin och genom det kan 

kunskap delas mellan människor vilket i sin tur leder till att personerna skapa en gemensam 

värld under intervjun. Utifrån detta synsätt måste intervjuaren reflektera över den påverkan hen 

kan ha under intervjun (Justesen & Mik-Meyer, 2011:55). Det är subjektens subjektiva 

upplevelser som är viktigt att belysa. Genom det fenomenologiska perspektivet kan man 

inhämta beskrivningar av respondenternas livsvärld. I samtalet mellan intervjupersonen och 

respondenten är det viktigt att skapa ett fördomsfritt rum där respondenten har möjlighet att 

uttrycka sig fritt och mötet blir där ett socialt samspel mellan personerna (Justesen & Mik-

Meyer, 2011:55).  

  

En viktig del inom fenomenologin är att belysa hur fenomenet upplevs i det vardagliga livet 

och hur fenomenet är en del av respondenternas livsvärld. Det är beskrivningen av fenomenet 

utifrån subjektets upplevelser som vi kommer att fokusera på i studien. Fenomenologin 

intresserar sig för vilka motiv som kan ligga till grund för aktörernas handlingar, medan inom 

det realistiska perspektivet intresserar sig forskarna för att upptäcka orsakerna. Det finns två 

olika motiv: för- att- motiv och därför-att- motiv. För-att- motiv är ett framtida tillstånd som 

aktören försöker uppnå genom sina handlingar medan därför-att- motivet hänvisat till det 

förflutna, de upplevelser som aktören har som bidrag till de handlingar som gör att aktören 

handlar som den gör. Det är viktigt att som forskare försöka förstå och komma underfund med 

de motiv som subjektet har för att förstå de handlingar och upplevelser som framkommit i 

studien (Justesen & Mik- Meyer, 2011:17–20). Inom det fenomenologiska perspektivet lämpar 

det sig att använda sig av kvalitativ metod istället för kvantitativ. Då vi med vår studie vill ha 

en förståelse för hur respondenterna upplever friskvårdstimmen valde vi att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Respondenten får då möjlighet att återge sina upplevelser 

(Justesen & Mik- Meyer, 2011:12–13). 
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 Urval  

Urvalet för undersökningen består av sju personer från skilda branscher och organisatoriska 

strukturer på den privata och offentliga marknaden. För att få svar på vårt syfte och våra 

frågeställningar har vi gjort ett strategiskt urval där vi innan visste att respondenterna 

uppfyllde våra kriterier och byggde på tillgänglighet (May, 2001:121). De kriterier som vi 

satte upp för att kunna vara med i studien var att personen skall ha en tillsvidareanställning 

samt ha rätt till friskvårdstimme på arbetstid. Vi har valt att intervjua personer från olika 

arbetsplatser inom olika yrken som till exempel lärare, åklagare, produktspecialist och 

tulltjänsteman för att få den fulla variationsvidden av upplevelsen gällande friskvårdstimmen 

(Becker 2008:81–82). Genom att intervjua en person på företaget kan man inte generalisera 

den respondentens livsvärld och göra upplevelser representativa för hela förteget (Becker 

2008:79).    

 

4.2.1 Beskrivning av respondenterna  

Vi har valt att benämna respondenterna efter deras yrkestitlar. Nedan följer en kort presentation 

av de sju respondenterna.  

 

Lärare 1, 44 år 

Arbetar som lågstadielärare inom en kommunal verksamhet. Väljer att inte nyttja sin 

friskvårdstimme men tränar på fritiden.  

 

Lärare 2, 39 år  

Arbetar som mellanstadielärare inom en kommunal verksamhet. Tränar varken på fritiden eller 

under arbetstid. 

  

Åklagare, 41 år  

Arbetar på åklagarmyndigheten. Nyttjar friskvårdstimmen men upplever inte att hon tränar på 

fritiden. 

 

Tulltjänsteman, 44 år  

Arbetar som tjänsteman inom tullverket. Nyttjar friskvårdstimmen regelbundet men tränar inte 

på fritiden.  

 

Produktspecialist, 42 år  

Arbetar som tjänsteman på ett privatföretag. Tränar på fritiden och nyttjar friskvårdstimmen 

regelbundet när arbetet tillåter.  

 

Biomedicinsk analytiker, 37 år  
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Arbetar på ett sjukhus inom Landstinget. Tränar sporadiskt på fritiden men nyttjar 

friskvårstimmen när arbetet tillåter. 

  

Utredare, 39 år  

Arbetar som utredare på Försäkringskassan. Vardagsmotionerar regelbundet genom att cykla 

till och från bussen samt nyttjar friskvårdstimmen regelbundet.  

 Material  

Vi har använt oss av en intervjuguide som vi utarbetat i förväg med huvudfrågor samt 

följdfrågor (se bilaga 1). Intervjuguiden innehöll tre övergripande teman samt följdfrågor och 

stödord som hjälp till oss vid intervjutillfället. Intervjuns första del bestod av bakgrundsfrågor 

som bestod av kön, yrke och ålder samt om de tränar på fritiden. Intervjufrågorna består främst 

av öppna frågor för att få ett mer utförligt svar. För att respondenterna själva skall kunna 

formulera sina svar har vi undvikit ledande frågor (May, 2001:157). Med hjälp av 

intervjuguiden och de semistrukturerade frågorna kunde vi hålla oss kvar vid studiens syfte 

samt att det gav respondenterna utrymme att sätta ord på sina upplevelser och att själva kunna 

utveckla sina svar. Det gav oss även möjlighet att följa upp de sidospår som respondenterna tog 

upp och som var relevanta för studien (May, 2001:150).  

 Tillvägagångssätt  

Vi genomförde sju semistrukturerade intervjuer, en telefonintervju och sex intervjuer där vi 

mötte respondenten. Innan vi utförde intervjuerna genomförde vi en pilotintervju för att 

kontrollera att de tänkta frågorna besvarade våra frågeställningar. Innan vi genomförde 

intervjun informerade respondenten om vårt syfte och våra frågeställningar. Vid en av 

intervjuerna var vi två personer som höll i intervjun och i de övriga sex intervjuerna var vi en 

person som höll i intervjun. Respondenterna valde själva platsen för intervjun för att det skulle 

känna sig bekväma och avslappnade. För att det skulle bli en mer avslappnande miljö valde vi 

att bjuda på fika och småpratade lite (May, 2001:159). Vi valde att spela in intervjuerna för att 

inte bli distraherade av att anteckna under intervjun samt att möjligheten fanns att lyssna på 

intervjun i efterhand (Aspers, 2007:152). Efter avslutad intervju transkriberade vi materialet så 

fort vi kunde för att komma ihåg nyanserna som fanns under intervjun. Därefter kodade vi och 

analyserade materialet. 

 

Då vi är tre författare till studien har vi delat upp arbetet mellan oss. Vi har gemensamt 

diskuterat vad de olika avsnitten skall innehålla. Vi har skrivit olika delar i avsnitten inledning, 

tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och metod. Analysarbetet har vi utfört 

tillsammans. Vi har även sammanställt resultat-och diskussionsavsnitten tillsammans. Vi har 

under hela processen hjälpt åt med de olika delarna för få en ”röd tråd” i studien. 

 Litteratursökning  
Litteratursökningen skedde fortlöpande genom större delen av uppsatsen. De vetenskapliga 

artiklarna hittades genom sökning i högskolan Borås bibliotek. Bibliotekets databaser 

som användes var PubMed samt Google scholar. För att avgränsa sökningen och få fram 

vetenskapligt granskade artiklar kryssades rutan peer-review i.  Sökorden som användes var till 
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exempel "healtpromotion", "workplace" och "wellnes programs" men även svenska ord som 

"friskvårdstimme"," friskvård" och "motivation". För att få fram relevanta artiklar som 

passade studien granskades sammanfattningarna och på det sättet gjordes urvalet. Till viss del 

användes kurslitteratur men även annan litteratur som ansågs vara relevant för studien. 

 Bearbetning och analys av material 

I vår analys har vi utgått från vårt empiriska material vi fått genom att intervjua sju personer. 

Analysmetoden vi använde oss av var en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012:187). Kvalitativ innehållsanalys används när man vill fokusera på tolkning 

och granskning av texter som till exempel intervjuer (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012:187).  

 

Vårt analysarbete började redan när vi transkriberade intervjuerna genom att vi redan då 

uppfattade tydliga likheter och skillnader (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012:189). Det 

första steget i analysen var att ta ut meningsenheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012:190). Dessa meningar ur det transkriberade materialet markerades med färgpennor. För 

att inte påverkas av varandra så utförde vi detta på var sitt håll för att sedan träffas för att 

diskutera och jämföra markeringarna. När vi sedan satte oss tillsammans för att analysera 

materialet så började vi klippa ut meningsenheter för hand från papperskopiorna. Sedan lästes 

meningsenheterna upp högt för att kunna kategoriseras. Genom detta fick vi en tydlig översikt 

och kunde se tydliga mönster. För att göra texten mer hanterbar och kortare utan att det centrala 

innehållet försvinner så kondenserades meningarna. Nästa steg var att dela upp de kondenserade 

meningarna utifrån innehållet för att sedan delas in i huvudkategorier med underkategorier 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012:190–191).   

 
 

Tabell 1: Exempel på analysen  

Meningsenhet  Kondensering  Underkategori  Kategori  

"Ligger under min 

arbetsförlagda tid och då 

använder jag den hellre till 

planering"  

Prioriterar att arbeta.  
Arbetstagarens 

inställning.  

Inställning.  

  

"Jag tror att det är viktigt, 

tränar jag inte så mår jag inte 

så bra. Det är skönt att när det 

är mycket att göra kunna gå 

iväg och träna"  

Prioriterar att nyttja 

friskvårdstimmen  

Arbetstagarens  

inställning  
Inställning  

"Det är en förmån för den 

anställde och inte för 

arbetsgivaren. Fokus är på 

medarbetaren och inte på att 

Tullverket skall få friska 

medarbetare"   

Förmån 

för  arbetstagaren  

Arbetstagarens 

upplevelser av 

arbetsgivarens 

inställning  

Inställning  

"Mer schemalagd friskvård. 

Att jag vet när jag kan ta ut 

min timme. Att ha ett rullande 

Schemalägga 

friskvårdstimmen för att 
Möjligheter  Motivationsfaktorer  
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schema så att alla har 

möjlighet att utnyttja timmen, 

inte bara samma personer"  

underlätta nyttjandet och 

minska orättvisan  

"En sak jag kom att tänka på 

att det hade nog sett 

annorlunda ut om det inte 

varit så många som tränade. 

Det är ett slags grupptryck 

samt att det blir även en social 

gemenskap"  

Grupptryck påverkar 

nyttjandet  
Möjligheter  Motivationsfaktorer  

"Det är väl om man har för 

mycket att göra tyvärr. När 

man egentligen behöver den 

som bäst att man prioriterar 

bort träningen i så fall"  

Prioriterar bort 

friskvårdstimmen vid hög 

arbetsbörda  

Hinder  Motivationsfaktorer  
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"Träningen gör att jag blir 

starkare och mår bättre, därför 

är jättejobbigt när det är 

veckor man inte kan träna"  

Blir starkare och mår 

bättre  

Upplevda effekter på 

hälsan  
Upplevda effekter  

"...har man tränat på 

morgonen är man mer 

motiverad när man kommer 

till jobbet, piggare i skallen 

helt enkelt"  

Ökar arbetsmotivationen  
Upplevda effekter på 

arbetet  
Upplevda effekter  

 

 

 Etiska överväganden  
Vi har i vår studie utgått från Vetenskapsrådets riktlinjer om hur man inom forskningen 

förhåller sig till de etiska kraven. Det finns fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet  

(www.codex.vr.se/texts/hsfr.pdf).  

 

De intervjupersonerna som vi intervjuade informerades om vårt syfte med studien. Vi erbjöd 

dem även möjligheten att ta del av resultatet av studien. De fick även information om att 

deltagandet i studien är frivilligt samt att de när som helst hade möjlighet att avbryta intervjun 

eller välja att avstå från att svara på någon fråga enligt informations-och samtyckeskravet 

(www.codex.vr.se/texts/hsfr.pdf). 

  

I enlighet med konfidentialitetskravet valde vi att hålla respondenternas identitet anonyma efter 

en muntlig överenskommelse. Vi har valt att benämna dem med yrkestitel i resultatet. Då vi 

inte har några etiskt känsliga uppgifter så har vi inte upprättat någon skriftlig förbindelse om 

tystnadsplikt med respondenterna (www.codex.vr.se/texts/hsfr.pdf). 

   

Enligt nyttjandekravet har respondenterna informerats om att materialet endast kommer att 

användas för denna studie. Efter analysen raderade vi de bandade intervjuerna för att man inte 

skall kunna koppla rösterna till personen (www.codex.vr.se/texts/hsfr.pdf).   

 Kvalitetskriterier 

Med en studies validitet avses hur väl man mäter det som skall mätas. Under studiens gång har 

vi därför fokuserat på att vårt syfte och våra frågeställningar skall prägla arbetet med studien, 

allt från skapandet av intervjuguiden till analysarbetet. Genom detta arbetssätt säkrar vi att vi 

verkligen undersöker det vi önskar (May, 2001:96). Valideringen är inte en slutkontroll utan är 

en pågående process under hela studien där man ständigt kontrollerar studiens tillförlitlighet 

och trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2009:268). Reliabilitet handlar om studiens 

tillförlitlighet vilket innebär att det insamlade materialet är pålitligt och påvisar liknade resultat 

mellan olika studier. I praktiken handlar detta bland annat om hur intervjuaren ställer frågorna. 

Till exempel kan intervjuaren genom att formulera frågorna på olika sätt eller ställa ledande 

frågor omedvetet styra respondentens svar. Intervjufrågorna bör vara formulerade på ett sådant 

http://www.codex.vr.se/texts/hsfr.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/hsfr.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/hsfr.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/hsfr.pdf
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sätt att oberoende av vem som ställer frågorna skall respondenterna uppfatta den på samma sätt 

(Kvale & Brinkmann, 2009:263).  

 Förförståelse 

Genom att vi började studien med att läsa in oss på ämnet skapades det en förförståelse för 

ämnet och fenomenet, en slags berättelse. Gilje och Grimen (2007) menar att “förförståelse är 

ett nödvändigt villkor för att förståelse överhuvudtaget skall vara möjligt”. Utan förförståelsen 

hade inte vår studie haft någon riktning och vi hade inte vetat vad vi skulle fokusera oss på. Vi 

möter aldrig världen som ett blankt blad utan vi har vissa förutsättningar som vi tar för givna 

(Gilje & Grimen, 2007:179).  

Vår förförståelse har vi fått dels genom våra egna erfarenheter och hur vi på olika sätt kommit 

i kontakt med friskvårdstimmen samt när vi tagit del av tidigare forskning inom ämnet. Det har 

i sin tur skapat en nyfikenhet hos oss att undersöka hur friskvårdstimmen upplevs.  

Vi antog att friskvårdstimmen nyttjades av majoriteten av respondenterna då det finns flera sätt 

att nyttja den på. Man behöver inte gå till ett gym eller en anordnad aktivitet utan det räcker att 

gå en promenad. Ett annat antagande som vi gjorde är att de som väljer att inte nyttja 

friskvårdstimmen avstår på grund av för hög arbetsbörda. 
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5 RESULTAT  

I detta kapitel sammanställs empirin av intervjuerna som genomfördes. 

 

Resultatet är indelat i tre huvudkategorier; inställning, motivationsfaktorer samt upplevda 

effekter. Den första huvudkategorin inställning fick underkategorierna arbetstagarens 

upplevelser av arbetsgivarens inställning samt individens inställning till friskvårdstimmen. Den 

andra huvudkategorin blev motivationsfaktorer med underkategorierna möjliggörande 

motivationsfaktorer respektive hindrande motivationsfaktorer. Den tredje huvudkategorin 

upplevda effekter fick underrubrikerna arbetsrelaterade effekter och hälsorelaterade effekter (se 

Tabell 2). För att visa på nyanser, trovärdighet och giltighet åt analysen har vi använt oss av 

olika citat i resultatdelen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012:198). 

 

Tabell 2. Resultatets huvudkategorier och underkategorier.  

 

 Huvudkategorier   

  

Underkategorier   

Inställning   
Arbetstagarens upplevelser av arbetsgivarens inställning  

Arbetstagarens inställning   

Motivationsfaktorer  
Möjliggörande motivationsfaktorer  

Hindrande motivationsfaktorer   

Upplevda effekter   
Arbetsrelaterade effekter  

Hälsorelaterade effekter   

 

 Nyttjandet av friskvårdstimmen  

Alla respondenterna har genom sin arbetsgivare fått möjlighet att träna en timma per vecka på 

betald arbetstid. Fem av sju respondenter väljer att nyttja friskvårstimman. Tre av de fem nyttjar 

friskvårdstimmen varje vecka. De andra två nyttjar friskvårdstimmen i mån av tid vilket innebär 

att det inte blir varje vecka. Två av respondenterna nyttjar inte friskvårdstimman alls.  

 Inställning  

5.2.1 Individens inställning  

Respondenterna har en positiv inställning till friskvårdstimmen och upplever den som en 

förmån från arbetsgivaren för att få tid till träning under arbetstid. Anledningar till att man 

tycker friskvårdtimman är en bra förmån är att respondenterna gärna tränar under arbetstid då 

de upplever att de prioriterar att göra andra saker som att umgås med familjen på fritiden. Endast 

två av respondenterna uppger att de prioriterar att nyttja friskvårdstimmen även vid hög 

arbetsbelastning.  
 

"Jag tror att det är viktigt, tränar jag inte så mår jag inte så bra. Det är skönt att när det är 

mycket att göra kunna gå iväg och träna." (Tulltjänsteman) 
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En av respondenterna betraktar friskvårdstimmen som en förmån och ser inte friskvårdstimmen 

som en möjlighet till träning utan likställer den med en arbetstidsförkortning. Hen förkortar sin 

arbetsdag med en timma varje fredag men nyttjar inte den timman till träning utan betraktar sin 

pendling till och från bussen varje dag som friskvård vilket motiverar nyttjandet av 

friskvårdstimmen. Respondenten uppger även att hen hade pendlat med cykel till och från 

bussen varje dag oavsett möjlighet till att nyttja friskvårdstimmen. 

 

"Bra att man kan utnyttja den när man vill, gillar den flexibiliteten. En bra förmån, många 

har ju arbetstidsförkortning, det har ju inte vi så att det är bra att den finns. Tror inte att man 

jobbar effektivt åtta timmar per dag ändå." (Utredaren) 

  

"Cyklar till bussen och tillbaka varje dag, tar väl typ 20 minuter per väg. Brukar ta ut 

friskvårdstimmen på fredag eftermiddag." (Utredaren) 

 

Generellt upplever respondenterna friskvårdstimmen som någonting positivt men det betyder 

inte att de nödvändigtvis nyttjar den. De respondenter som inte väljer att nyttja 

friskvårdstimman uppger att de prioriterar att arbeta istället. En anledning till att de prioriterar 

att arbeta istället för att nyttja friskvårdstimmen är hög arbetsbelastning. Den höga 

arbetsbelastningen gör att inte heller kollegorna på arbetsplatsen nyttjar friskvårdstimmen. 

Andra anledningar att avstå från att nyttja friskvårdstimmen som framkommer i resultatet är att 

tiden är för kort för att hinna utföra någon pulshöjande aktivitet som medför omklädning och 

dusch, detta gör att respondenten föredrar att träna på fritiden. Att friskvårdstimmen är 

schemalagd på en tidpunkt som inte passar in i arbetsdagen är ytterligare en anledning som 

leder till att respondenten avstår från att nyttja friskvårdstimmen. Schemaläggningen av 

friskvårdstimman leder till en upplevd orättvisa då vissa kollegor anses ha större möjligheter 

att nyttja friskvårdstimmen än andra. Resultatet visar tendenser på att de som nyttjar 

friskvårdstimmen regelbundet har en mer positiv inställning till friskvårdstimmen. De upplever 

även att deras arbetsgivare har en mer positiv inställning.  

5.2.2 Upplevelsen av arbetsgivarens inställning  

Eftersom vårt resultat visar på att respondenternas upplevelse av arbetsgivarens inställning visat 

sig vara en faktor som påverkar nyttjandet av friskvårdstimmen gör att vi kan betrakta förmånen 

som en motivationsfaktor.  Endast en av respondenterna upplever att arbetsgivaren aktivt 

uppmuntrar arbetstagarna att nyttja friskvårdstimman. Ett exempel på när arbetsgivaren 

uppmuntrar till att nyttja friskvårdstimmen är när en medarbetare anordnar en aktivitet varje 

fredag kl. 11.20 som medför att kontoret stängs och alla medarbetare på avdelningen medverkar 

i aktiviteten. 

 

"...de flesta går iväg, självklart om man har nåt inbokat så är man inte med." (Åklagaren) 

 

Merparten av respondenterna upplever att arbetsgivaren har en neutral inställning till 

friskvårdstimman. De uppger att arbetsgivaren inte marknadsför eller uppmuntrar till att nyttja 

friskvårdstimmen. En av respondenterna uttrycker att tidigare var det medarbetarens närmsta 

chef som avgjorde om friskvårdstimmen fick nyttjas eller inte. Men på senare tid har 
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organisationens HR-avdelning beslutat att alla skall ha rätt till att nyttja friskvårdstimmen. 

Ingen av respondenternas arbetsgivare organiserar några friskvårdsaktiviteter under arbetstid. I 

de fall som det finns organiserade aktiviteter på arbetsplatsen är det medarbetare med ett stort 

intresse och kunskap som arrangerar friskvårdsaktiviteten. Fyra av sju respondenter uppger att 

arbetsgivaren erbjuder en lokal som kan användas för friskvårdsaktiviteter som till exempel 

gym eller gymnastiksal. Endast två av dessa fyra respondenter upplever att deras arbetsgivare 

har ett aktivt intresse av hälsofrågor. Bland annat finns en anställd hälsoinspiratör som 

sporadiskt anordnar aktiviteter till exempel stegtävlingar och anmälningar till olika 

motionslopp som sker utanför arbetstid. Ett annat exempel på aktivitet som framkom var att 

arbetsgivaren erbjöd en löpcoach utanför arbetstid. Övriga respondenter uppger att de inte har 

några möjligheter till att utöva några aktiviteter på arbetsplatsen. Något som framkom av en 

respondent var att arbetsgivaren inte tillhandahöll duschmöjlighet på arbetsplatsen, vilket 

försvårar nyttjandet av friskvårdstimmen. En av respondenterna upplever att arbetsgivaren 

anser att friskvårdstimman är en förmån för medarbetaren men inte för arbetsgivaren. 

    

"Det är en förmån för den anställde och inte för arbetsgivaren. Fokus är på medarbetaren 

och inte på att Tullverket skall få friska medarbetare." (Tulltjänsteman) 

  

Endast en av respondenterna uttalar att arbetsgivaren har en negativ inställning till 

friskvårdstimman med anledning att den försvårar schemaläggningen. Det är en rättighet 

medarbetaren har men arbetsgivaren tycker inte det är något som medarbetaren egentligen 

behöver.  

 

"Det finns ingen uppmuntran från arbetsgivaren att använda den. För vår arbetsgivare har 

det varit en negativ sak som stört schemat." (Lärare 2)   

 Motivationsfaktorer  

5.3.1 Möjligheter  

För att öka möjligheterna till att nyttja friskvårdstimman uppger tre av respondenterna att det 

skulle underlätta om friskvårdstimmen var schemalagd. Att schemalägga friskvårdstimmen 

skulle även bidra till en större rättvisa då alla medarbetare skulle ha samma möjlighet att nyttja 

friskvårdstimmen.  

 

"Mer schemalagd friskvård. Att jag vet när jag kan ta ut min timme. Att ha ett rullande 

schema så att alla har möjlighet att utnyttja timmen, inte bara samma personer." 

(Biomedicinsk analytiker)  

 

Flertalet av respondenterna har möjlighet att planera sin arbetsdag självständigt vilket medför 

att de har lättare att planera in friskvårdstimmen där det passar under arbetsveckan. De uppger 

även att lunchen eller flextid kan användas för att förlänga friskvårdstimmen vilket underlättar 

nyttjandet. Flera av respondenterna upplever att de önskar mer uppmuntran att nyttja 

friskvårdstimmen från arbetsgivaren. Ett ökat stöd från arbetsgivaren hade visat på att 

friskvårdstimmen betraktas som en viktig insats för organisationen. En av respondenterna 
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uppger att det var en hälsoundersökning som arbetsgivaren erbjöd som bidrog till att hen 

började träna och därmed också nyttja friskvårdstimmen. En möjliggörande faktor som uppkom 

är om en medarbetare anordnar aktiviteter som alla kollegor bjuds in till blir 

friskvårdsaktiviteten också en social samvaro som motiverar till nyttjandet av 

friskvårdstimmen. När flera kollegor på arbetsplatsen nyttjar friskvårdstimmen upplever 

respondenterna att det finns ett klimat i arbetsgruppen som bidrar till en positiv inställning till 

att gå ifrån arbetet för att nyttja friskvårdstimmen.  

  

"Jag måste säga att hela min arbetsplats använder sin friskvårdstimme väldigt mycket. Folk 

är intresserade av träning." (Åklagaren)  

 

"En sak jag kom att tänka på att det hade nog sett annorlunda ut om det inte varit så många 

som tränade. Det är ett slags grupptryck samt att det blir även en social gemenskap." 

(Åklagaren)  

5.3.2 Hinder  

 Alla respondenterna uppger att det främsta hindret till att de inte nyttjar friskvårdstimmen är 

för hög arbetsbörda och upplever att tiden inte räcker till. Resultatet visar att de respondenter 

som nyttjar friskvårdstimmen regelbundet avstår endast att nyttja friskvårdstimmen när de har 

till exempel ett möte som skulle drabba andra kollegor om de inte skulle medverka. Endast en 

av respondenterna uppger att arbetsgivaren kan hindra arbetstagare från att ta ut 

friskvårdstimman på grund av hög arbetsbelastning. Resterande respondenter upplever att de 

själva får avgöra om arbetsbördan är för stor eller om möjligheten finns att nyttja 

friskvårdstimmen.  

 

"Det är väl om man har för mycket att göra tyvärr. När man egentligen behöver den som bäst 

att man prioriterar bort träningen i så fall." (Åklagaren) 

 

Ytterligare en hindrande faktor att nyttja friskvårdstimman som framkom var att 

friskvårdstimmen var schemalagd under en tid som inte fungerar praktiskt under arbetsdagen. 

Två av respondenterna uppger till exempel att det skulle underlätta nyttjandet om möjligheten 

fanns att nyttja friskvårdstimmen under morgonen. En av respondenterna uppger att den tid som 

passar verksamheten bäst att nyttja friskvårdstimmen är på eftermiddagen. Detta leder till att 

nyttjandet försvåras då det är många småbarnsföräldrar på arbetsplatsen som arbetar deltid och 

går hem tidigare under dagen. Medarbetarna måste även täcka upp för varandra då 

verksamheten kräver att vissa specialkompetenser måste finnas på plats vilket blir ytterligare 

en hindrande faktor för att nyttja friskvårdstimmen.  

 

"Vi har många småbarnsföräldrar som jobbar deltid och har då förkortat våra dagar, slutar 

tidigare för att hämta barn på skolan eller förskolan." (Biomedicinsk analytiker) 
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 Upplevda effekter  

5.4.1 Upplevda effekter på hälsa  

De respondenter som nyttjar friskvårdstimman upplever en positiv påverkan på hälsan och ser 

många fördelar med den. De flesta uppger att de motionerar för att må bra vilket innebär att det 

finns en medvetenhet hos individen att fysisk aktivitet är bra för den fysiska hälsan. Resultatet 

påvisar att nyttjandet av friskvårdstimmen bidrar till att respondenterna upplever både fysiska 

och psykiska effekter. Exempel på fysiska hälsoeffekter som framkom är att friskvårdstimmen 

leder till mindre ont i ryggen. Träningen under friskvårdstimman betraktas som en 

förebyggande insats som minskar risken för kontorsskador som till exempel skador på rygg och 

armar. En av respondenterna som inte nyttjar friskvårdstimmen men tränar på fritiden upplever 

att träningen leder till att hen känner sig fysiskt starkare och klarar av stressen i arbetet bättre.   

 

"Träningen gör att jag blir starkare och mår bättre, därför är jättejobbigt när det är veckor 

man inte kan träna." (Tulltjänstemannen)  

   

De psykiska hälsoeffekterna som framkommit är att nyttjandet av friskvårdstimmen leder till 

att respondenterna upplever att de hanterar stressen i arbetet bättre. Ytterligare en positiv 

upplevd psykisk effekt var att sömnen förbättrades genom att regelbundet nyttja 

friskvårdstimmen.  

 

"Man sover ju bättre och eh man blir mindre stressad." (Produktspecialisten)  

5.4.2 Upplevda effekter på arbetet  

Respondenterna som nyttjar friskvårdstimmen upplever positiva effekter på arbetsprestationen. 

Endast en av respondenterna som nyttjar friskvårdstimmen uppger att hen inte vet om nyttjandet 

påverkar arbetsprestationen. Exempel på upplevda positiva effekter som framkom var att 

respondenten känner sig piggare vilket ger en ökad motivation för sina arbetsuppgifter. 

Respondenterna uppger även att de arbetar mer fokuserat och effektivt samt upplever att det 

blir lättare att ta en arbetsuppgift i taget istället för att hoppa mellan olika arbetsuppgifter när 

de nyttat friskvårdstimman.  

  

"...har man tränat på morgonen är man mer motiverad när man kommer till jobbet, piggare i 

skallen helt enkelt." (Produktspecialisten) 

 

"Man behöver komma ifrån kontoret, kontorsstolen och datorn och komma iväg och träna. 

När man kommer tillbaka så kommer man med ny frisk energi. Tycker man jobbar mer 

effektivt då." (Åklagaren) 

  

Andra effekter som framkom i resultatet var att det var lättare att hålla koncentrationen uppe 

hela dagen. En respondent upplever att när det är hög arbetsbelastning känner hen ett behov av 

att rensa huvudet. Den fysiska aktiviteten leder till att respondenten löser arbetsrelaterade 

problem under träningens gång.  
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"Det är skönt att när det är mycket att göra att kunna gå iväg på lunchen och träna för att 

rensa huvudet, jag märker att halva passet tänker jag på jobbet och när jag går därifrån har 

jag löst tre problem på vägen så det är ganska skönt faktiskt." (Tulltjänstemannen) 
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6 DISKUSSION  

 I följande kapitel diskuteras resultatet utefter våra frågeställningar. Vi reflekterar och tolkar 

resultatet samt koppla det till tidigare forskning och de teoretiska utgångpunkterna. 

 Resultatdiskussion  

Alla respondenter uppger att friskvårdstimmen är en positiv möjlighet och en bra förmån som 

arbetsgivaren erbjuder.  De flesta av respondenterna ser friskvårdstimmen som en förmån till 

att träna medan en av respondenterna ser förmånen som en arbetstidsförkortning. 

Respondenterna som nyttjar friskvårdstimmen regelbundet är de som uttryckte en positivare 

inställning till sin arbetsgivare. Detta går i linje med (Ginn & Henry, 2003:26) som menar att 

genom att arbetsgivaren erbjuder friskvårdstimme under arbetstid medför det att arbetstagarna 

har en mer positiv inställning till sin arbetsgivare vilket ökar lojaliteten och engagemanget. 

Denna positiva inställning som friskvårdstimmen medför leder också till fördelar vid 

rekrytering samt bidrar till att medarbetarna väljer att stanna kvar i organisationen (Ginn & 

Henry, 2003:26). Resultatet visar att det främsta skälet till att inte nyttja friskvårdstimman är 

hög arbetsbelastning, då prioriterar respondenterna att arbeta istället. Detta går i linje med 

tidigare forskning av Nöhammer, Stummer och Schusterschitz (2014) som fann att hindren till 

varför medarbetaren inte deltar i hälsosatsningen var att arbetsbördan var för stor och tiden inte 

fanns till att integrera friskvårdsprogrammet under arbetsdagen. En reflektion är att de 

respondenter som inte nyttjar friskvårdstimmen och istället prioriterar att arbeta vid hög 

arbetsbelastning inte upplever några positiva effekter direkt efter nyttjandet av 

friskvårdstimmen.  

 

Nöhammer, Stummer och Schusterschitz (2014) menar att i deras forskning framkom det även 

att arbetsgivarens inställning har en stor påverkan till deltagandet. I likhet med Nöhammer, 

Stummer och Schusterschitz (2014) visar resultatet i vår studie att i de fall respondenterna 

nyttjar friskvårdstimmen regelbundet upplever dem att arbetsgivaren är positivt inställd och 

uppmuntrar vilket leder till att respondenten nyttjar friskvårdstimmen. Respondenterna har vid 

intervjutillfället uttryckt att det är viktigt med friskvårdstimmen genom att man blir piggare 

eller att man orkar mer. Detta tyder på att medvetenheten gällande nyttjandet av 

friskvårdstimmens positiva inverkningar på hälsan är stor och att individen har kunskap om att 

ett fysisk aktivt liv är bättre än en stilla sittande livsstil men ändå väljer några att inte nyttja 

friskvårdstimmen. Trots att denna grupp är medvetna om friskvårdstimmens positiva effekter 

krävs det mer uppmuntran från arbetsgivaren för att öka nyttjandet. Beträffande om kollegorna 

nyttjar friskvårdstimmen eller inte är också en viktig aspekt att ta med. På de arbetsplatser där 

friskvårdstimmen nyttjas av alla och där man pratar om träning finns det tendenser till att 

respondenterna nyttjar friskvårdstimmen mer regelbundet. Upplevelserna respondenterna har 

när flertalet av kollegorna medverkar under friskvårdstimmen är en ökad trivsel genom den 

sociala interaktionen. Detta ser vi i likhet med tidigare forskning (Conn et al, 2009:334) att 

ökad fysik aktivitet leder till en ökad trivsel på arbetsplatsen.  

 

Friskvårdstimmen är en möjlighet för organisationer att motivera sina medarbetare till att 

motionera mer vilket kan ses som en yttre motivation och en extern reglering. Det kan till en 
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början fungera som ett startskott till att motionera men i längden är det inte en eftersträvansvärd 

motivationsfaktor (Ryan & Deci, 2000:55). Ryan och Deci (2000) visar i sin forskning att denna 

externa reglering kan fungera när en individ initialt skall engagera sig i en aktivitet men om det 

skall fortgå behövs motivationen komma från en själv, en inre motivation. Arbetsgivarens 

inställning och kollegornas påverkan är exempel på yttre motivationsfaktorer (Ryan & Deci, 

2000:55) där motivationen ligger i den sociala relationen men även ett slags grupptryck där man 

inte vill vara utanför. I vårt resultat har det framkommit att den yttre motivation som kollegornas 

påverkan kan ha bidragit till en inre motivation för respondenterna då de upplever en positiv 

effekt av friskvårdstimmen. Från att gått från kollegornas påverkan kan det för individen bli en 

mer genuin inre motivation till att träna, då de själva ser vilka effekter nyttjandet av 

friskvårdstimmen ger både för hälsan men även på arbetsmotivationen. Enligt Ryan och Deci 

(2000) är den inre motivationen som bidrar till äkta motivation som leder till att individen utför 

aktiviteten av fri vilja. Genom resultatet framkom att de respondenter som inte nyttjar 

friskvårdtimmen är även de som inte upplever någon uppmuntran från arbetsgivaren eller 

kollegorna när det gäller att nyttja friskvårdstimmen. Här finns ingen yttre motivation genom 

uppmuntran eller påtryckning från arbetsgivaren. Det saknas även inre motivation då det 

framkommer att de inte heller ser vilka effekter friskvårdstimmen kan ge. Som resultatet visar 

anser respondenterna generellt att friskvårdstimmen är något är bra men det är en annan sak 

vad individen betraktar som nödvändigt för sig själv. Det vill säga att individen kan betrakta 

friskvårdstimmen som en positiv aktivitet i allmänhet men kan inte se nyttan med den för egen 

del. Även om man generellt ser friskvårdstimmen som någonting positivt betyder det inte att 

man nödvändigtvis nyttjar den, vilket styrker att det krävs en inre motivation (Ryan & Deci, 

2000:57) hos individen för att uppleva att friskvårdstimmen är nödvändig.  

 

Enligt Nöhammer, Stummer och Schusterschitz (2014) är ett av hindren till att inte nyttja 

hälsosatsningen svårigheter att integrera den i arbete. Resultatet visar att svårigheten att 

integrera friskvårdstimmen i arbetsdagen beror på vilken möjlighet till självbestämmande de 

anställda har. De respondenter som inte nyttjar friskvårdtimmen regelbundet är de som har en 

mer styrd arbetsdag och har svårare att själva lägga in friskvårdstimmen när det finns tid. Dessa 

respondenter upplever att genom att schemalägga nyttjandet av friskvårdstimmen skulle de 

nyttja den mer frekvent. Däremot framkom det att de respondenterna som har ett större 

självbestämmande över att planera sin arbetsdag också har större möjlighet till att självständigt 

planera in friskvårdstimmen.  Den ökade möjligheten till att själv kunna lägga upp sin arbetsdag 

bidrar till att friskvårdstimmen nyttjas mer frekvent (Ryan & Deci, 2000:57-59).  

 

Som tidigare nämnts är schemalagd friskvård en möjliggörande faktor i vårt resultat .Ett 

exempel på en organisation som har schemalagd friskvård är Kalmar Vatten (Ambjörn, 2015) 

som har infört obligatorisk friskvårdstimme för alla anställda. Friskvårdstimmen betraktades 

som en arbetsuppgift och blev därmed obligatorisk för alla anställda, vilket medförde att de 

anställda upplevde en bättre hälsa. Vi kan se motstridigheter i vårt resultat då det visar på att 

flera respondenter önskar schemalagd friskvård för att öka nyttjandet. Den respondent som idag 

har friskvårdstimmen schemalagd nyttjar den dock inte. Vi menar att det är individens 

personliga inställning till friskvårdstimmen som avgör om man nyttjar den eller inte, vilket även 

kan förklara varför respondenterna prioriterar att arbeta framför att nyttja friskvårdtimman vid 
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hög arbetsbelastning. En förklaring till varför man väljer att inte nyttja friskvårdstimmen trots 

att den är schemalagd kan vara att man inte upplever några positiva effekter av den (Nöhammer 

et al. 2014:27). En annan förklaring till att individen inte nyttjar friskvårdstimmen är att 

individen upplever amotivation, då individen inte ser något värde i att nyttja friskvårdstimman 

(Ryan & Deci 2000:61). 

  

Kategoriseringen som Herzberg (1993) ursprungligen gjorde mellan motivationsfaktorer och 

hygienfaktorer i tvåfaktorteorin har kritiserats av Ginn och Henry (2010) som menar att det i 

dagens moderna arbetsliv kan vara svårt att avgöra vilken kategori olika faktorer skall betraktas 

som. Friskvårdsinsatser skulle troligtvis benämnas som en hygienfaktor i den ursprungliga 

teorin. I dagens samhälle betraktas friskvårdsinsatser som en viktigare aspekt då det 

förekommer mer stillasittande arbeten. Att friskvårdstimmen skulle betraktas som en 

hygienfaktor idag och därmed skapa vantrivsel om den inte nyttjas är enligt resultatet inte 

trovärdigt.  

 

I vår studie framkom det att respondenterna upplevde att nyttjandet av friskvårdstimman bidrog 

till att de hanterade stress i arbetet bättre, vilket även har framkommit i tidigare forskning (Conn 

et al. 2009:334). Vårt resultat visar också på att respondenterna som nyttjar friskvårdstimmen 

upplever att de arbetar mer effektivt och fokuserat. Detta resultat går i linje med Thiele och 

Hasson (2011) som visar på att nyttjandet av friskvårdstimmen leder till en ökad självskattad 

arbetsförmåga. De respondenter som nyttjar friskvårdstimmen regelbundet upplever en positiv 

effekt av träningen vilket resulterar i en ökad arbetsprestation. Detta upplevs genom att de 

känner att de presterar bättre på arbetsplatsen och är mer strukturerade och effektivare under 

sin arbetsdag. Bland annat uppger en av respondenterna att hen löser problem under nyttjandet 

av friskvårdstimmen. Andra positiva upplevda effekter som framkom i studien var en ökad 

motivation för arbetsuppgifterna, effektivare under arbetsdagen samt lättare att hålla 

koncentrationen uppe. Respondenternas upplevda effekter av friskvårdstimmen avseende 

arbetsprestationen kopplar vi till Herzbergs (1993) tvåfaktorteori där de benämns som 

motivationsfaktorer. Resultatet visar att i de fall respondenterna upplever att arbetsgivaren är 

positiv inställd till att nyttja friskvårstimmen och där det är många kollegor som nyttjar 

förmånen skapas det en större tillfredställelse hos individerna som nyttjar förmånen. Detta 

genererar till en högre trivsel och gemenskap på arbetsplatsen vilket enligt Herzbergs (1993) 

tvåfaktorteori leder till en högre arbetsprestation och kan därmed ses som en motivationsfaktor. 

En av slutsatserna vi har kommit fram till genom resultatet var att friskvårdstimmen betraktas 

som en motivationsfaktor då den leder till trivsel när den nyttjas men leder inte till vantrivsel 

när den inte nyttjas (Abrahamsson & Andersson 2005:150).  

  

I resultatet framkommer det att en faktor som ökar möjligheten för individen att nytta 

friskvårdstimmen är att integrera den i det dagliga arbetsschemat. För att öka förutsättningarna 

för en individ att ägna sig åt en aktivitet behöver enligt Ryan och Deci (2000) de psykologiska 

behoven som kompetens, autonomi och tillhörighet vara tillgodosedda. Detta kan ske genom 

att medarbetaren känner delaktighet och självbestämmande (Ryan & Deci, 2000:57–59). 

Resultatet visar att på de arbetsplatser som har ett mer uppstyrt arbetsschema är det mer 

önskvärt att friskvårdstimmen är schemalagd för att öka nyttjandet. Dock är det viktigt att 
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friskvårdstimmen är placerad på ett sådant ställe i schemat som passar medarbetaren för att öka 

möjligheten till nyttjandet. På de arbetsplatser som har en högre flexibilitet, där medarbetaren 

har möjlighet att självständigt planera sin arbetstid och arbetsdag nyttjas friskvårdstimman 

flitigare, vilket beror på att de har en större möjlighet att självständigt planera in den under 

dagen. Självbestämmande och delaktighet kring friskvårdstimmen leder till att handlingen 

utförs mer regelbundet och varaktigt (Ryan & Deci, 2000:60).   

 Metoddiskussion 
Vårt syfte med studien var att få en djupare förståelse för hur friskvårdstimmen nyttjas, vilka 

faktorer som möjliggör respektive hindrar nyttjandet samt vilka effekter respondenterna 

upplever. Genom vårt val av metod har respondenterna fått möjlighet att återge sin upplevelse 

och vi har därmed fått vårt syfte och våra frågeställningar besvarade. Vår första frågeställning 

kring hur frekvent friskvårdstimmen nyttjas är av mer kvantitativ karaktär. Då vi endast gjort 

sju intervjuer är det inte möjligt att generalisera vilket syftet är med kvantitativ forskning. Om 

vårt syfte med studien varit att dra slutsatser kring hur frekvent nyttjandet ser ut har vi varit 

tvungna att ha ett större antal respondenter för att kunna generalisera. 

   

Vi valde att intervjua personer från olika organisationer och med olika befattningar för att få en 

bredare bild av hur friskvårdstimmen upplevs, men som Becker (2008) tar upp kan man inte 

generalisera respondentens livsvärld och göra upplevelser representativa för hela 

organisationen.  Eftersom vi endast intervjuat sju personer är det svårt att dra några slutsatser 

för hur friskvårdstimmen generellt påverkar arbetstagarna i stort. Studien har ändå medfört att 

vi har fått en större insikt i hur friskvårdstimmen nyttjas samt vilka motivationsfaktorer som 

möjliggör nyttjandet. 

   

Det fanns en risk att vår förförståelse bidrog till att vi gjort vissa antagande som vi omedvetet 

utformat intervjufrågorna efter. Iså fall kan även vårt resultat ha påverkats av vår förförståelse. 

Vi har därför försökt att ha ett neutralt förhållningssätt genom att sträva efter att sätta vår 

förförståelse "inom parentes" under utformningen av intervjuguiden, vid intervjusituationerna 

och under analysarbetet (Jörgensen & Philips, 2000:28).  

 

När vi utarbetade intervjuguiden utgick vi från vårt syfte och de teoretiska utgångspunkterna. 

Vi genomförde även en pilotintervju. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är det bra att testa 

intervjuguiden innan, att göra ett pilottest där man får respons på sina frågor angående relevans 

samt om de var lätta att förstå.  Efter pilotintervjun formulerade vi om några frågor som var 

svåra att förstå. När vi analyserade materialet insåg vi att vi skulle haft fler konkreta följdfrågor 

där de skulle beskriva situationer där de upplevde till exempel högre arbetsmotivation eller hur 

de påverkats av friskvårdstimmen för att få en djupare förståelse. Det fanns en risk att vi genom 

våra följdfrågor omedvetet styrt respondenterna i den riktning som vi önskat. Genom vårt 

strategiska urval fanns även risk för att den bakgrundsinformation vi känner till kan påverka de 

följdfrågor vi ställde under intervjun i syfte för att få fram det fakta som vi redan kan tänkas 

veta (May, 2001:121). 
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Då vi utförde en telefonintervju och resten av intervjuerna genomfördes genom personliga 

möten kan telefonintervjun gett ett annat resultat om vi även där haft ett personligt möte och 

uppfattat kroppsspråk och andra signaler. En personlig intervju hade också underlättat för att 

direkt kunna ställa relevanta följdfrågor. När vi analyserade materialet fick vi en insikt i att när 

vi var två som intervjuade fick vi mer utförligare svar då vi hjälptes åt att ställa följdfrågor. Då 

vi har en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor upplevde vi att det var något 

problematiskt vid analysarbetet. Alla intervjuerna såg inte likadana ut då vi ställde olika 

följdfrågor till respondenterna beroende på vad de tog upp. Vi som intervjuare ansvarade för ett 

par intervjuer var och våra intervjutekniker skilde sig åt. Ambitionen var att utgå från 

intervjuguiden och för att då underlätta kodningen och analysarbetet. Efter intervjuerna gick vi 

igenom det transkriberade materialet tillsammans för att kunna göra en grundlig analys. Vi 

lyssnade igenom vissa sekvenser av intervjuerna ihop då vi upplevde att det var av extra vikt 

att tillsammans kunna tolka empirin. Under analysen strävade vi efter att sätta våra egna 

värderingar och kunskap "inom parantes" så de inte styr och tar över analysen (Jörgensen & 

Philips, 2000:28). Även om vi strävade efter att sätta teorin och vår förförståelse "inom 

parentes" under analysen tror vi ändå att vi omedvetet påverkades av teorin och tidigare 

forskning.  

  

Vår förförståelse vid studiens start bestod i att friskvårdstimmen nyttjades av majoriteten av 

respondenterna samt att de som väljer att inte nyttja friskvårdstimmen avstår på grund av för 

hög arbetsbörda. Resultatet har delvis bekräftat vår förförståelse. Gällande de det tillfällen när 

respondenterna avstår att nyttja friskvårdstimmen finner vi att resultatet och vår förståelse 

överensstämmer. Avseende hur frekvent friskvårdstimmen nyttas visar resultatet att förmånen 

inte nyttjas i lika hög grad som vi antog då flera av respondenterna avstår från att nyttja 

friskvårdstimman varje vecka.  

6.2.1 Fortsatt forskning 

Resultatet visar att arbetsgivarens inställning till friskvårdstimmen hade en stor påverkan på 

nyttjandet. Det vi tycker skulle vara intressant att forska vidare i är hur inställning ser ut ur 

arbetsgivarens perspektiv. Vi ställer oss frågande till varför man som arbetsgivare erbjuder 

friskvårdstimme men inte uppmuntrar medarbetarna till att nyttja den. Ett annat förslag på 

vidare forskning är att genomföra studien i en organisation och därmed få ta del av både 

arbetsgivarens och arbetstagarens upplevelser. 

   Slutsats  
Genom vårt resultat kan vi dra olika slutsatser. En av slutsatserna är att på de arbetsplatser där 

flexibiliteten är hög och möjligheten för arbetstagaren att självständigt planera sin arbetsdag 

finns det större möjlighet att även planera i sin friskvårdstimma och därmed öka nyttjandet.  

En annan slutsats vi kan dra är att arbetsgivarens inställning till friskvårdstimman har en stor 

betydelse för om arbetstagen nyttjar den eller inte. Det framkommer att en positiv inställning 

från arbetsgivaren genom uppmuntran till att nyttja friskvårdstimman genererar ett större 

nyttjande. 
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Anledningen till varför man nyttjar friskvårdstimmen var i stort sett detsamma. I resultatet 

framkom det att orsakerna till att nyttja friskvårdstimmen var att må bra och att förebygga 

arbetsrelaterade skador, även orsaker som ökad effektivitet och ökad arbetsmotivation 

framkom. Det främsta hindret som framkom till varför man inte nyttjade friskvårdstimmen var 

tidsbrist. Den upplevda tidsbristen kan bero på den personliga inställning hos individen och kan 

till stor del handla om vad man prioriterar under sin arbetsdag, framförallt när det gäller 

friskvårdstimmen. 
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8 Bilaga 1 
INTERVJUGUIDE   

INLEDANDE FRÅGOR 

 Kön  

Ålder  

Befattning, yrke  

civilstånd: gift, sambo,  

Tränar du regelbundet på fritiden?  
 

FRISKVÅRDSTIMMEN  

Hur får friskvårdstimmen nyttjas? (när, var, hur) 

  

Vad erbjuder arbetsgivaren för möjligheter till fysisk aktivitet? (finns det ngt gym, erbjuds 

ngn aktivitet regelbundet, en pulshöjande aktivitet)  
 

Nyttjar du friskvårdstimmen? 

  

Hur ser du på möjligheten till träning på arbetstid? (Positivt inställd, ej intresserad av träning 

över lag?) 

  

Om ja:  

Hur väljer du att nyttja friskvårdstimmen? (Vilken typ av aktivitet väljer du? När väljer du att 

träna?) 

  

Vad är anledningen till att du väljer att träna på arbetstid?  
 

Om nej:  

Vad är anledningen till att du inte väljer att träna på arbetstid? 

 

MOTIVATION  

Hur uppfattar du arbetsgivaren/chefens inställning till friskvårdstimman? (Uppmuntrar 

chefen/arbetsplatsen till träning?)  
 

Hur ser nyttjandet av friskvårdstimman ut i din arbetsgrupp. (Väljer dina kollegor att nyttja 

friskvårdstimman?)  
 

Vilka faktorer skulle göra det möjligt att träna på arbetstid? 

  

Vilka faktorer hindrar dig från att träna på arbetstid? 

  

UPPLEVDA EFFEKTER AV TRÄNINGEN  

Upplever du att träningen påverkar dig och i så fall hur? 

 (Hur påverkar träningen din arbetsprestation, hälsan)  
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