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Abstrakt 

Bakgrund Sjukskrivningar ökar bland människor och arbetsbelastningen blir allt tyngre 

för arbetstagarna som kan leda till olika skador och sjukdomar. Därför har de börjat 

satsas på olika hälsofrämjande insatser på företag. Friskvårdstimmen är en sådan insats 

som finns att ge till sina medarbetare för att de ska kunna förebygga och bevara en god 

fysisk och psykisk hälsa. 

Syfte Syftet med denna undersökning är att bland gymnasielärare i en mellan svensk 

stad undersöka om det finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller 

utnyttjandet av friskvårdstimmen. Samt undersöka vad som motiverar personalen till att 

använda friskvårdstimmen men även undersöka om kvinnor och män motiveras olika 

och vad som skulle kunna motivera dem att utnyttja friskvårdstimmen. Vi vill också 

undersöka om ledningen motiverar personalen till användandet av friskvårdstimmen. 

Metod För att undersöka detta har en kvantitativ metod använts och en jämförande 

design där vi gjorde en enkätundersökning via internet. 70 enkäter skickades ut och 

svarsprocenten blev 63 %. Datan analyserades i det statistiska programmet SPSS och 

vårt resultat presenterades i form av olika tabeller. N= 70st och n= 44st.  

Resultatet visar att det inte finns en markant skillnad mellan män och kvinnor när det 

gäller utnyttjandet av sin friskvårdstimme. Män och kvinnor tränar lika regelbundet och 

vad de gör på sin friskvårdstimme är konditionsträning och styrketräning. De som 

motiverar dem är också lika då de är oftast handlar om att få psykisk hälsa, förbättra sin 

hälsa och förebygga ohälsa som är de största motivationsfaktorerna för både könen. 

Något som skulle kunna motivera både män och kvinnor att använda sig av 

friskvårdstimmen är om det finns tid för insatsen, de blir erbjuden personlig rådgivning 

eller så är de motiverade självmant att använda den.  

Slutsats De slutsatser vi ser är att skillnaden mellan män och kvinnor både när det 

gäller utnyttjandet av friskvårdstimmen och motivationen till den är inte markant. 

Frågorna kring friskvård, ledningens ansvar och motivation är besvarad lika bland 

könen.  

Nyckelord: Friskvård, Friskvårdstimme, Fysisk aktivitet, Fysisk välbefinnande, 

Hälsofrämjande arbete, Ledning, Motivation, Män och Kvinnor, Psykisk välbefinnande. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Friskvård är idag ett omdiskuterat ämne i samhället. Tyngre arbetsförhållanden och 

ökade krav i arbetslivet ökar intresset för företagen att använda sig av friskvård. 

Friskvård kan vara ett vinnande koncept för både individ, grupp och organisation. 

Individen kan må bättre och orka mer, gruppkänslan kan öka vilket medför en bra social 

miljö på arbetsplatsen. För organisationsnivån kan effektiviteten och produktiviteten 

öka (Winroth & Rydqvist, 2008). Enligt Angelöw (2002) är en vanlig friskvårds- 

återgärd för de anställda att få en timmes friskvård i veckan på betald arbetstid. Vi tror 

att det här är en effektiv insats för både medarbetare och organisation. Om alla som 

erbjuds insatsen skulle utnyttja den tror vi att fler individer skulle ha bättre hälsa och 

kvaliteten på arbetet skulle kunna öka. Därför undrar vi i vilken utsträckning 

friskvårdstimmen faktiskt används. Vi är dessutom intresserade av att se om det är 

någon skillnad mellan män och kvinnor i denna fråga och om ledningen motiverar sin 

personal till användandet av friskvårdstimmen.  

 

1.1.1 Bakgrund till friskvård och hälsofrämjande insatser  

När det gäller hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen kan vi historisk se att de har 

modifierats och fokuseringen har ändrat riktning. Bjurvald (2004) menar att om vi tittar 

tillbaka på Sverige under det senaste 50 åren har vi gått från att förebygga hälsa till att 

främja hälsa. Vi har gått från ett patogent synsätt vilket innebär att man behandlar och 

förebygger sjukdom till att vi fokuserar mera på det salutogena synsättet som innebär att 

man främjar hälsa. Idén med det salutogena synsättet är att veta vad det är som bidrar 

till att människans hälsa bevaras eller förbättras. Eftersom man fokuserar på hela 

människan samt hennes livsvillkor behöver man koppla in flera ämnesområden i arbetet 

mot bättre hälsa med det salutogena synsättet. Hälsoarbetet ska sedan kopplas till t.ex. 

arbetsplatsen, eller andra dagliga arenor där människorna befinner sig (Hanson, 2004). 

Det kan vara svårt att skilja på att förebygga ohälsa/sjukdom och att främja hälsa. Att 

främja innebär att se hälsan som en resurs, att möjliggöra ett emotionellt välbefinnande 

och erbjuda ett socialt stöd. Att främja hälsa handlar om att påverka människors livsstil, 

bygga upp hälsa. Det kan handla om att bygga upp fysik eller handla om 
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hälsoupplysning (Hanson 2004; Menckel & Österblom, 2000).  Det sociala stödet måste 

ledaren och kollegor ställa upp med på ett arbete. Health Promotion har fått en svensk 

översättning och gett oss ordet hälsopromotion, detta ord i sin tur har fått en svensk 

klang med ordet hälsofrämjande (Kostenius & Lindqvist, 2006). Detta begrepp 

hälsopromotion/promotivt arbete används också idag ofta som ett synonymt begrepp till 

ordet friskvård. Dessa två begrepp syftar på att det betyder att man försöker befrämja 

hälsan hos människor. Ett drag som kännetecknar friskvårdsarbete är att man behöver 

aktivt delta för att kunna se resultat med det arbetet man har lagt ner. Aktiva åtgärder 

som fysiska, psykiska och sociala används som aktiva åtgärder för att befrämja hälsan. 

Med andra ord handlar inte friskvård enbart om kost och motion, utan även livsstil och 

välbefinnande ses som friskvård (Ljusenius & Rydqvist, 1999). I den här uppsatsen 

kommer vi använda oss av ordet hälsofrämjande för begreppen hälsopromotion och 

friskvård. 

Tabell 1.1 Sveriges fokusering på hälsofrämjande insatser på arbetsplats under de senaste 50 åren.  

(Bjurvald, 2004:12 & 13). 

1950- och 

1960-talen 

Tekniska arbetarskydd, förebyggande av maskin- och fallolyckor. 

 

1970-talet Den kemiska yrans decennium, det ena larmet avlöste det andra; asbest, 

vinylklorid, lösningsmedel, reabränsle, bekämpningsmedel etcetera. 

1980-talet Belastningsskadorna började uppmärksammas som den absolut vanligaste 

besvärstypen, visst genomslag för psykosociala problemställningar. 

 

1990-talet EU-anpassning och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), mot slutet av 

decenniet explosionen av långtidssjukskrivningarna. 

2000-talet Långtidssjukskrivningarna, psykosociala aspekter som stress, utbränning, 

utmattningsdepressioner etcetera, hälsofrämjande, eventuell friskvård. 

 

Vad vi kan se i tabellen 1.1 är att det psykosociala har klivit in i bilden under de senaste 

åren och begreppet friskvård har blivit etablerat. Friskvård blev vanligare under 1980-

talet tillsammans med andra yrkeskategorier som terapeuter, massörer och nutritionister 

som också försökte etablerar sig under detta årtionde.  Men det var först på mitten av 

1990-talet som ordet hälsofrämjande arbetsplatser dök upp i Sverige (Bjurvald, 2004).  
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Det finns flera insatser som kan erbjudas som hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatser 

som t.ex. information om hjärt- och krälsjukdomar, föreläsningar om kost och att delta i 

fysiska aktiviteter.  Man brukar prata om att den hälsofrämjande aktiviteten kan vara 

inriktad antingen mot hälsofrämjande/promotion, sjukdomsförebyggande eller består av 

båda (Björklund, 2008). 

”Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att öka 

kontrollen över sin hälsa och att förbättra den. För att nå ett tillstånd av fullständig 

fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande måste individen eller gruppen kunna 

identifiera sina strävanden och bli medveten om dem, tillfredsställa sina behov och 

förändra eller bemästra miljön. Hälsa skall därför ses som en resurs i vardagslivet och 

inte som målet i tillvaron” 

Citat från WHO Ottawa Charter 1986 (Pellmer & Wramner, 2007:20). 

 Men varför har hälsofrämjande insatser på arbetsplatserna ökat under de senaste åren? 

En möjlighet kan vara att det finns en lag om sjuklön som tillkom 1991 (Lag, 

1991:1047 om sjuklön) där ansvaret för medarbetarnas sjukdomar/skador har flyttas 

från staten till arbetsgivaren de första 14 dagarna. Detta gjordes bland annat för att 

arbetsgivarna skulle ta mer ansvar för sina medarbetares hälsa och främja och förbättra 

denna (Björklund, 2008). Enligt Angelöw (2002) har intresset för friskvårdssatsningar 

på arbetsplatser växt och han menar att det kan bero på problemet med den kraftiga 

ökningen av sjukskrivningar. Idag är det många sjukskrivna, år 2010 var det personer i 

Sverige som var sjukskrivna (över 14 dagar, vid minst ett tillfälle) (Mulder, 2011). Det 

finns även undersökningar som visar att var fjärde vuxen är väldigt inaktiv när det gäller 

fysisk aktivitet, denna inaktivitet kan bidra till att människor blir alltmer sjuka. 

Friskvårdssatsningar på arbetsplatser kan då vara ett framgångsrikt tillvägagångssätt 

som kan öka hälsan och välmåendet bland personalen (Angelöw, 2002). 

 

1.1.2 Regler om friskvård 

Det finns idag bland annat regler om motion och annan friskvård som medarbetarna kan 

erbjudas av arbetsgivaren. Det finns möjlighet att få friskvård av enklare slag t.ex. 

kuponger eller checkar för motion på träningsanläggningar. Medarbetarna kan även 

lägga ut själva för träning och få ersättning mot kvitto.  Vad som menas med ”enklare 

slag” kan vara dans, styrketräning, bowling men även mentalträning, akupunktur och 
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massage m.m.  Detta är en skattefri handling för arbetsgivaren. Erbjudandet om motion 

enligt Skatteverket ska rikta sig till hela personalen.  Formerna för motionen kan variera 

stort och det kan finnas speciella lösningar för dig som har ett funktionshinder, du kan 

tillexempel få utföra friskvård i bostaden.  Fotvård och fotmassage kan även ses som 

friskvård samt kurser om rökavvänjning och kost- och motionsrådgivning (Skatteverket, 

2012).  

 

1.1. 3 Fysisk och psykisk välbefinnande 

”Bristen på fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, tobaksbruk och bruk av alkohol är 

alltjämt de största orsakerna till sjuklighet och död i dagens samhälle. En stillasittande 

livsstil medför en kraftigt ökad risk för sjuklighet och förtida död . Den 

livsstilsrelaterade ohälsan medför stora kostnader och blir därmed en stor belastning 

för hälso- och sjukvården. Individer i alla åldrar, både män och kvinnor, uppnår 

hälsovinster genom att röra på sig och ökad fysisk aktivitet är viktigt också för att 

förbättra välbefinnande och livskvalitet... Fysisk aktivitet ingår numera som en viktig 

komponent för att behandla och förhindra olika sjukdomar.” 

 (Ståhle, 2008: 47). 

 

Fysiskt och psykiskt välbefinnande är viktiga faktorer för hur människor upplever sin 

livskvalitet. I dagens samhälle har energiförbrukningen minskat genom maskiner, prylar 

och stillasittande arbete, den fysiska aktiviteten hos människor har reducerats. Likaså på 

fritiden är människor ofta stillasittande. Men även om den fysiska aktiviteten har 

minskat i samhället behöver människor fortfarande god hälsa och välmående. För att 

uppehålla en god hälsa behövs det regelbunden fysisk träning.  Inaktivitet kan leda till 

många olika sjukdomar och skador. För att människan ska leva med god hälsa och ha ett 

långt liv behöver hon fysisk aktivitet. Den stillasittande livsstilen medför inte bara en 

dålig hälsa för individen utan kan även medföra produktionsbortfall i organisationer och 

kostnader för samhället (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). Förutom ett fysiskt 

välbefinnande är också det psykiska välbefinnandet viktigt för människors hälsa och 

livskvalité. Sedan 1990-talet har det psykiska välbefinnande i Sverige blivit sämre 

(Statshälsan, 2012). Upplevelse av ängsla, oro, ångest och sömnproblem är några 

vanliga symtom när det gäller psykisk ohälsa. Men idag håller den psykiska ohälsan i 

Sverige på att vända till det bättre. År 2000 upplevde män och kvinnor två till tre 

procent sämre psykisk hälsa än vad de gjorde år 2004-2005. Vilket innebär att det 
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psykiska välbefinnandet för både män och kvinnor har ökat under de senaste åren 

(Danielsson & Berlin 2009 & Statshälsan 2012). Detta kanske kan bero på att det 

erbjuds mer mentalträning, själsliga föreläsningar, massage och andra avstressande och 

uppiggande insatser från samhället. Vi kan både hitta föreläsningar och kurser om 

mindfulness, stress och empowerment.  Kanske kan detta medföra att människor lär sig 

hantera både stress, påfrestningar och andra psykiska besvär bättre. 

 

1.1.4 Kvinnor och mäns hälsa 

Ser vi tillbaka till slutet av 1990-talet och fram till 2004 kan vi se en ökning när det 

gäller långtidssjukskrivningen bland kvinnor. Nedsatt arbetsförmåga på grund av 

sjukdom har ökat när det gäller kvinnor inom kommun och landsting. Det är fysiska och 

psykiska besvär som är den bakomliggande orsaken till nedsättningen i arbetsförmågan. 

När det gäller kostnader för sjukskrivning och antal besök till läkare skiljer det sig 

emellan könen. I Sverige var kostnaden för samhället för all sjuklighet 2002 beräknad 

till 550 miljarder kronor, och av dessa var det 300 miljarder för kvinnors vård och för 

männen 250 miljarder. Män söker vård hos läkare mindre än kvinnor, och kvinnors 

kostnader för sjukvård är 16 % högre. Primärvårdskostnader är högre för kvinnor än för 

män men när det gäller psykiatrin är det ungefär lika (Pellmer & Wramner, 2007). 

I Socialstyrelsen lägesrapport (2010) tar de upp att en beroende faktor som kan orsaka 

en könsskillnad i hälsa är genussystemet. Ett system som är konstruerad av sociala 

processer som finns för män och kvinnor som påverkar t.ex. levnadsvanor och andra 

hälsorelaterade aspekter.  

Enligt SCB:s ULF undersökning så har 80 % av männen uppskattat sin hälsa som god 

eller mycket god under 2007/2008 jämfört med 76 % av kvinnorna. Men var tjugonde 

kvinna uppskattade dock sin hälsa som dålig eller mycket dålig. Nedsatt rörelseförmåga 

och besvär som värk är något som är vanligt bland äldre och bland de yngre har värk i 

skuldror och rygg ökat . Det är 19 % av kvinnorna respektive 13 % av männen som 

uppgav att de hade svår värk i skuldror eller ländryggen. Dessa problem är 

stressrelaterade (Socialstyrelsen, 2010).   
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När det gäller den psykiska ohälsan så är det 26 % kvinnor och 14 % män som besväras 

av olika psykiska symtom som kan vara oro, ångest eller någon form av ängslan. När 

det gäller psykisk ohälsa och sömnproblem är det fler kvinnor som drabbas av dessa 

besvär. Bland männen är det vanligare med psykossjukdomar och självmord 

(Socialstyrelsen, 2010). 

Enligt WHO förekommer det fler psykiska risker för kvinnor än för män. De upplever 

mer stress, mindre autonomi och höga psykologiska krav. Kvinnor har fortfarande det 

största ansvaret när det gäller hemmet och detta kan medföra hälsorisker för dem. De är 

balansen mellan det betalda arbetet och det obetalda arbetet som kan medföra problem 

som sömnsvårigheter, stress och även depression. Vi får inte glömma att det likaså finns 

en biologisk skillnad som kan påverka hälsorisker. Männen är genomsnitt större, 

starkare och har en helt annan kroppsbyggnad än kvinnor. Många arbetsverktyg är 

formade efter männens kroppar, vilket leder till att det kan vara olämpliga att använda 

för kvinnor, det kan resulteras i skador och sjukdomar (WHO, 2011). 

I Sverige är det övervägande kvinnor som är sjukfrånvarande, precis som i andra 

västländer. De har en högre sjuklighet i både illness (självrapporterad ohälsa), disease 

(läkardiagnostiserad sjukdom) och sickness (social sjukroll). I Marie Mulders artikel 

2011 kan vi se att kvinnor är mer sjukskrivna (över 14 dagar) i alla yrkesgrupper. Kan 

detta bero på att kvinnor tränar i mindre utsträckning än vad män gör? Det är 58 

respektive 54 procent, så ser fördelningen ut mellan män och kvinnors fysiska aktivitet 

på fritiden (när det gäller 30 min träning per dag). Bland männen är det de mellan 18-29 

och 65-84 som är mest fysiskt aktiva, medan det bland kvinnorna inte är någon skillnad 

mellan åldersgrupperna. Männen tränar hårdare och mer regelbundet, medan kvinnor 

tränar oregelbundet och på en måttlig nivå (Statens folkhälsoinstitut, 2005; Hovelius & 

Johansson, 2004). En tanke vi har om detta är, om kvinnor använder sig av 

friskvårdstimmen till träning mindre än män, och därför har högre sjukfrånvaro.  

 

1.1.5 Sjukskrivning och sjukantal 

I Sverige under 2004 sjönk antalet på frånvarodagar och sjukskrivningar. Men som 

dessvärre har börjat ökat igen enligt Försäkringskassans statistik. Det var under 
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senhösten 2011 sjukskrivningarna börjades stiga och sjukpenningdagarna är nu 15.8 % 

fler än vad det var 2010, om man jämför med året innan under samma månad. En 

anledning som Försäkringskassan tror är att det beror på personer som fick slut på sina 

sjukpenningsdagar har nu återvänt till sjukförsäkringen och att personerna åter blivit 

sjukskrivna. Försäkringskassan uppskattar att antalet sjukskrivningar kommer att öka 

även under 2012, men att ökningen dock kommer att ske långsammare. När det gäller 

sjukpenningtalet så finns det en viss könskillnad. Kvinnor har högre sjukpenningtal 

nämligen 8,7 % medan männen har 5,1 %. I januari 2012 fick 140 513 personer 

sjukpenning och av dessa var det 90 228 kvinnor och 50 285 män. Utbetalningen av 

rehabiliteringspenningen samma månad och år var 7 581st och det var 4 944 kvinnor 

och 2 637 män (SKL, 2012).  

Att människor blir sjukskrivna är ett problem på tre nivåer, nationellt, organisatoriskt 

och mänskligt. På den nationella nivån innebär det kostnader för samhället i form av 

förtidspensioner, sjukersättning och rehabilitering. Sjukskrivningar innebär att färre 

människor arbetar och bidrar till den ekonomiska tillväxten. Att en person blir 

sjukskriven innebär även kostnader för företaget och de som är kvar i arbete får mer att 

göra. En vikarie innebär en kostnad och kanske också en ”störning” under 

upplärningstiden (Hanson, 2004).  

 

1.1.6 Lönsamhet med hälsofrämjande arbete 

När det gäller friskvårdsarbete är arbetsplatsen en viktig arena, eftersom friskvård är en 

positiv faktor för den enskilde när det gäller arbetsprestationen och effektiviteten i 

utförandet på arbetet. Vilket i sin tur kan leda till att det blir lönsamt för arbetsgivaren 

(Prevent, 2012). En effektiv och frisk personal tror vi kan bidra till att öka 

produktiviteten i ett företag och när produktiviteten ökar så gör även effektiviteten hos 

företaget det.  

Hur hör medarbetarnas hälsa och produktivitet ihop med ekonomin på arbetsplatsen? 

Malmquist, Vinberg, Larsson (2007)  hävdar att medarbetarnas hälsonivå påverkar 

organisationens möjlighet att nå sina mål och att kunna producera resultat i sin 
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verksamhet. De tar även upp vilka kostnader som är angelägna i samband med 

medarbetarnas hälsa. Dessa kostnader är: 

 Lägre produktivitet 

 Högre frånvaro 

 Rehabiliteringsåtgärder 

 Ökad personalomsättning 

Ett sätt att öka medarbetarnas produktivitet är genom ökad trivsel t.ex. att humöret ska 

förbättras vilket i sin tur kan leda till att andra medarbetare bli påverkade positivt. Den 

psykosociala miljön på arbetsplatsen kan då förbättras, och det är här som Malmquist et 

al. (2007) menar att detta kan influera på produktiviteten och prestationen. Dock så 

påpekar de att även fysisk hälsa påverkar den psykiska och om den försämras så kan 

produktiviteten göra detsamma. Vilket leder till negativa kostnader för företaget. 

Frånvaro är en annan faktor som självklart bidrar till förlust för verksamheten då de blir 

högkostnadsfrånvarotid och lågkostnadsfrånvarotid. Skillnader mellan dessa är att 

högkostnadsfrånvarotid är då kostnaden är hög för arbetsgivaren för att de t.ex. inte ha 

vidtagit några åtgärder eller att de har satt in en vikarie som inte är lika produktiv. 

Medan den sistnämnda går ut på att den frånvarande har avlösts av en annan vikarie och 

denna har kapacitet att utföra en normal produktivitet.  Rehabiliteringsåtgärder och 

personalomsättning är de två sista kostnaderna som de tar upp. Dessa kan man säga hör 

ihop med varandra. För oftast leder en funktionsnedsättning som kräver rehabilitering 

till att organisationen måste ersätta den ursprungliga anställde och detta gör att de blir 

en ökad personalomsättning (Malmquist et al., 2007). 

Men är friskvård en insats som är lönsam och är det verkligen viktigt med fysisk 

aktivitet? Det anser vi att det är. En undersökning som gjordes visade att sjukfrånvaron 

var tre gånger så hög bland de som var fysisk inaktiva, hade dålig kondition och var 

över- eller underviktig (Andersson, Malmgren, Johrén, 2004). De här kan bidra till stora 

ekonomiska kostnader för företaget om vi kollar på de fyra punkterna som Malmquist 

(2007) nämnde. Har du en sämre kondition orkar du inte utföra dina arbetsuppgifter 

fullt så produktivt, vid sjukfrånvaro måste arbetsgivaren eventuellt ta in en vikarie, 
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vilket leder till att personalomsättningen ökar samt att själva rehabiliteringsåtgärderna 

blir en kostnad för företaget.  

Bör man då satsa på friskvård för att eventuellt minska kostnader för företaget? Om man 

skulle fråga någon om de skulle satsa 1 000 kr för att få tillbaka 2000 kr, behöver det 

inte vara en självklarhet att de svarar ja på denna fråga. Då du inte vet om du får tillbaka 

dessa 2000 kr först om 5 år, eller om det är bara 75 % chans att du får tillbaka dem 

(Andersson et al., 2004). Det är på detta sätt många arbetsgivare och företag ser på 

friskvårdssatsningar. Den kan förknippas med en viss osäkerhet och om den är lönsam 

eller inte är svårt att mäta.  

Länsförsäkringar gjorde 2003 en kartläggning av sjukfrånvaron hos anställda i två 

grupper. Ena var friskgruppen och den andra var riskgruppen. Denna kartläggning 

visade att arbetstagarna i riskgruppen hade tio dagar mer i sjukfrånvaro oavsett kön. 

Kartläggningen visade också att det är värt minst 40 000 kr per år att ha en medarbetare 

i friskgruppen, och att hälften av summan innebär högre arbetseffektivitet och hälften 

lägre sjukfrånvaro. Med andra ord kan det skilja 20 000 kr per år för ett företag när det 

gäller skillnaden i sjukfrånvaro mellan en medarbetare i friskgruppen och en i 

riskgruppen. Även med dessa siffror som visar att det kan vara lönsamt att satsa på 

friskvård för att erhålla personal med god hälsa så är det svårt att få företag att inse 

lönsamheten med friskvårdssatsningar. Men som Malmquist et al. (2007) betonade att 

även om det finns en del brister i vetenskapliga studier när det gäller lönsamhet på ett 

företag, så är strategiska insatser för hälsa och en bra utformad arbetsmiljö något som 

oftast leder till en positiv effekt på medarbetarnas hälsa. Vilket leder till en positiv 

inverkan på både organisations- och samhällsekonomin. 

Josefsson (2009) skriver att 6 miljarder kronor per år är kostnaden för samhället när det 

gäller sjukvård, produktionsbortfall och fysisk inaktivitet. Om deltagandet till 

regelbunden fysisk träning skulle öka bland människor skulle det kunna spara kostnader 

för samhället. Enligt Malmquist (2007) finns det en vinst med att ha en personal som 

tränar regelbundet, förutom att de minskar kostnader för arbetsgivaren bidrar det även 

till minskad sjukskrivning, ökad prestationsförmåga och stresstålighet.  
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1.1.7 Upplevd hälsa på arbetsplatsen 

Upplevelsen av hälsa på en arbetsplats är påverkad av två faktorer, den ena är vad de 

anställda tar med sig till sin arbetsplats ex. sina värderingar och attityder om hälsa etc. 

medan den andra är vad arbetsplatsen gör för sina medarbetare när det är på arbetet 

(såväl fysiska och psykosociala bemärkelsen). Dessa två faktorer integrerar med 

varandra när det gäller hälsa på arbetsplatsen (Shain och Kramer, 2004). Samma 

författare tar även upp en modell (se figur 1.1) som visar hur medarbetarnas hälsa 

påverkas av egna och yttre aspekter och som i sin tur påverkar produktiviteten på arbete. 

Som vi ser i denna modell påverkas medarbetarnas hälsa och produktivitet av något som 

kallas Personal health practise and resources. I den inkluderar faktorer som känsla av 

styrka, ihärdighet, deras motståndskraft, socialt stöd och själveffektivitet. Dessa faktorer 

påverkas av både arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade element. Den andra faktorn 

som påverkar är något som Shain och Kramer kallar för Organisation of work. I den 

finns det indirekt och direkt element som påverkar produktiviteten och hälsan. Direkt är 

genom den fysiska och psykosociala utformningen på arbetsplatsen och arbetssystemet. 

Indirekt genom ångest, depression och andra känslotillstånd. Där dessa kan påverka 

produktiviteten negativt och kan även bidra till fysiska sjukdomar. Sedan integrera 

dessa med varandra då den fysiska och psykosociala aspekten på arbetsmiljön 

”Organisation of Work” kan påverka individens förmåga att ta hand om sin egen hälsa, 

välbefinnande och behålla sina egna personliga resurser ”Personal health practice and 

resources” (Ibid). 

 

Figur 1.1: Forces acting on health and productivity in the workplace- the general picture (Shain & 

Kramer, 2004:644). 
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1.1.8 Medarbetarens motivation 

Ett möjligt hinder för hälsofrämjande och förändring av sin livsstil är individens 

motivation. Många medarbetare har ett bristande intresse när det gäller hälsofrämjande 

program och insatser, och att ändra sina levnadsvanor (Collen, 2012). Men hur ska man 

då motivera sin personal att använda sig av insatser inom friskvård och hälsa?  

Collen (2012) menar att människor kommer att delta mer om det finns en belöning av 

något slag längst vägen. Får en person själv bestämma av egen vilja så kan motivationen 

förbättras och beteendet kan då ändras.  

Friskvården innebär att medarbetaren själv måste medverka i arbetet mot bättre hälsa 

(Hanson, 2004). Vår fråga är då vad kan motivera personalen till att använda 

friskvårdstimmen? Alla motiveras inte av samma sak, och enligt Kjellman (2006) är det 

just känslan som skapar motivationen. I fråga om friskvård är det ofta att medarbetarna 

själva ska acceptera att friskvården är bra för hälsan och därför använda sig av den . Har 

inte medarbetaren känslan och vetskapen om vad den vill uppnå, är det svårt att finna 

motivationen (Kjellman, 2006). Vi har hittat tidigare C-uppsatser som visar på att 

motivationsfaktorerna till motion var att förebygga skador och sjukdomar (Ernstson & 

Harisson, 2006). Vad som inte framgick var om kvinnor och män har samma 

motivationsfaktorer. Detta är något vi tycker skulle vara intressant att få kunskap om.  

 

1.1.9 Ledningens ansvar 

För att skapa förutsättningar för en frisk och uthållig arbetsplats måste organisationen se 

till vilka möjligheter de täcker och kan skapa. En arbetsplats har sina egna 

förutsättningar och problem samt sin egen personal som de måste se till när de ska 

skapa en frisk arbetsplats. En arbetsplats ska idag förutom producera, även bidra till att 

medarbetaren känner stolthet, arbetsglädje och välbefinnande. Products, people, och 

profits (verksamhet, människor och resultat/vinst) är tre förutsättningar för att ett företag 

(enligt Collins & Porras) ska fungera och för dess uthållighet och framgång. Idag ser 

arbetsmarknaden ut på det sätt som att vinsten kommer först, sedan nöjda kunder och 

sist kommer medarbetaren. De nya arbetsformerna belastar människor både fysiskt och 
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psykiskt (Hanson, 2004). På grund av hur det ser ut i arbetslivet idag, är det viktigt att 

satsa på medarbetarens hälsa. Den vanligaste utgångspunkten för att företag ska 

intressera sig för hälsofrågan inom organisationen är att minska sjukfrånvaron bland 

personalen. Andra anledningar kan vara att öka långtidsfriska eller bevara och förbättra 

produktiviteten genom god hälsa och bra arbetsvillkor för medarbetarna (Hanson, 

2004).  

Arbetet är en stor del av de flesta människors liv, därför blir arbetet en arena för 

människors hälsa. Att ha goda arbetsförhållanden kan skydda mot både psykiska och 

fysiska risker. Även personlig utveckling, sociala relationer och självförtroendet kan 

stärkas hos människor med goda arbetsförhållanden. Socialt stöd från både ledare och 

arbetskamrater är viktigt för hälsan hos personalen, speciellt viktigt är stödet från ledare 

(Vinberg & Toivanen, 2011). Ett hälsofrämjande ledarskap kan delas in i tre olika delar 

som består av personligt ledarskap, pedagogiskt ledarskap och strategiskt ledarskap. Det 

personliga ledarskapet handlar om relationen mellan chefen och medarbetaren. Att 

ledaren stöttar, uppmuntrar och återkopplar till medarbetaren har betydelse för hälsan. 

Det pedagogiska ledarskapet är ett hälsofrämjande ledarskap som går ut på att 

kombinera medarbetarens förutsättningar och behov med organisationens mål och 

uppdrag. Det strategiska hälsoutvecklande ledarskapet handlar om att chefen bedriver 

hälsofrämjande arbete strategisk och genom det formar arbetsplatsen till en 

hälsofrämjande arena. Att ledaren integrerar hälsofrågorna med produktivitetsfrågorna 

inom företaget betonas idag som viktigt, t.ex. medarbetarens välbefinnande, närvaron 

och hantera sjukvårds- och andra ohälsokostnader är frågor som diskuteras (Hanson, 

2004). Vi anser att en ledare som vill främja hälsa ska uppmuntra sin personal och 

berömma dem för användandet av friskvårdstimmen.  

Begrepp som ingår under hälsofrämjande är bl.a. ledning och ledarskap, aktiviteter för 

personalen, tillgång till företagshälsovård, organisation och bemanning m.m. 

Kombinationen mellan dessa begrepp skapar och förbättrar arbetsorganisationen och 

miljön på arbetet, delaktigheten främjas i aktiviteter och en uppmuntran till egen 

utveckling (Hultberg, 2007). En hälsofrämjande arbetsplats brukar beskrivas som detta 

” att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav och förverkliga vitala 

mål” (Ibid:115). 
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Men på vilket sätt ska ledningen verka för en god hälsofrämjande ledarstil? Hultberg 

(2007) menar bland annat att de ska visa omtanke till sin personal, ge kontrollen till 

dem när det gäller arbetsmiljön och arbetssituation och skapa en delaktighet. Chefer och 

ledningar bör likaså vara uppmärksamma på varningssignaler som kan förekomma på 

organisationsnivå. Som ex. högre sjukfrånvaro, arbetsskador, kvaliteten och att 

produktiviteten minskar.  

WHO har tagit upp några förslag till arbetsgivarna när det gäller att försöka främja hälsa 

och jämlikhet mellan könen. Bland annat att ledningen ska öka den systematiska 

utbildningen bland medarbetarna inom vissa specifika yrken, ge rådgivning inom hälsa 

och medicin på arbetsplatsen som är genusmedvetet och att det ska finnas en delaktighet 

som både männen och kvinnorna få ta del av när det gäller att lösa problem på 

arbetsplatsen (WHO, 2011).  

Även om det är ledningen som måste vara drivande och skapa förutsättningar är det i 

slutändan medarbetaren som har kunskapen om hur arbetsplatsen fungerar och vad som 

kan göras för att förbättra förutsättningarna för hälsan och veta vad de själva vill göra. 

Motiv och drivkrafter är olika för alla människor (Hanson, 2004) därför passar kanske 

inte alltid ledarens insatser alla på en arbetsplats. Friskvårdstimme är ett alternativ där 

medarbetaren själv får välja vad den vill använda sin timme i veckan till. Vissa behöver 

träna för att orka med arbetet medan andra behöver vila. Insatsen ger rum för frihet och 

självbestämmande beroende på vad individen anser sig själv behöva.  

Shia och Kramer (2004) menar att de är det individuella ansvaret som ligger på 

medarbetarna själv och arbetsmiljön har en avgörande roll när det gäller effektiva 

hälsofrämjande insatser på ett arbete.  Men att ohälsa på arbetsplatsen kan beror på 

utvecklingsnivån från ledningen när det gäller hur de stödjer medarbetarnas hälsa. Detta 

är något som också Bjurvald (2004) nämner som viktiga nyckelord när det gäller 

hälsofrämjande insatser på en arbetsplats för att förbättra hälsa bland personalen. Orden 

som de tar upp och menar är väsentliga är ledningen, resurser och egen kraft. 
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1. 1.10 Tidigare forskning och projekt 

Ett projekt som kallas HAKuL-projektet visade en lyckad satsning bland medarbetarna 

på ett företag. Detta projekt hade som syfte att försöka stärka välbefinnandet och hälsan 

bland medarbetarna genom dessa punkter: strukturerat arbete med rehabilitering och 

sjukfrånvaro, förebyggande arbete när det gäller livsstilsfrågor (främst då motion och 

rökning) och förebyggande arbete mot arbetsorganisationen.  

SAMS-projektet arbetade med en systeminriktad satsning, för det visade sig har bäst 

effekt när det gäller att få en stabil närvaro och minskad sjukfrånvaro. Medan ett annat 

projekt som kallas AHA. Som också hade som syfte att arbeta mer utifrån en 

systematiskt evidensbaserad arbetsmetod om hur arbetet med personalens hälsa och 

psykosociala arbetsmiljö kan bedrivas på. Denna studie visar också resultat på att 

hälsorelaterade aktiviteter förbättrar medarbetarnas arbetsförmåga som leder till en ökad 

produktivitet (Hultberg, 2007; Malmqvist et al., 2004). 

 

Utifrån detta kan vi se att systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till ökad hälsa bland 

personal och på arbetsplatser. Livsstil, delaktighet, ökad fysisk aktivitet, ansvar på den 

individuella nivån och på organisationsnivå, arbetsmiljö, meningsfullhet och kontroll är 

några begrepp som vi kan urskilja kan vara viktigt att bygga upp en hälsofrämjande 

arbetsplats.  

1.2 Begreppsdefinition  

Friskvård- Friskvård är en hälsofrämjande insats. Förutom motion räknas bra kost, att 

inte röka, återhållsamhet med alkohol, stresshantering och god sömn. Detta är ett bra 

komplement till hälso- och sjukvården i förebyggande syfte och är därmed bra för 

folkhälsan (Nationalencyklopedin, 2009).  

Friskvårdstimmen – I den här undersökningen använder vi friskvårdstimmen i den 

meningen att man har rätt till en timmes friskvård på betald arbetstid i veckan. 

Friskvårdstimmen är en friskvårdsinsats som företag kan erbjuda sina anställda. 

Fysisk Aktivitet – ”Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat av 

skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning.” 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2009).  
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Fysisk Välbefinnande – Det fysiska handlar om människan kropp och välbefinnande 

handlar om att man mår bra. Fysisk välbefinnande innebär att människans kropp mår 

bra (Nationalencyklopedin, 2009). I rapporten kommer även uttrycket fysiskt 

välmående att nämnas. 

Hälsofrämjande arbete–Med detta begrepp menas att de är aktiviteter som är samlade 

för att stärka människors hälsa. Dessa kan rikta in sig på att stärka och utveckla 

människors personliga resurser (Hansson, 2004). T.ex. är friskvård ett hälsofrämjande 

arbete.  

Motivation – De faktorer hos individen som leder handlandet mot olika mål.  Vad som 

motiverar oss att handla på ett sätt som andra kanske inte gör (Nationalencyklopedin, 

2012). I den här rapporten handlar motivationen om utnyttjandet av friskvård. 

Psykisk Välbefinnande – I Nationalencyklopedin beskrivs psykisk hälsa som mer än 

ett tillstånd utan psykisk sjukdom. Emotionellt, intellektuellt och fysisk utveckling ingår 

i begreppet. (Nationalencyklopedin 2009). Psykisk välbefinnande innebär att 

människans psykiska välmående är bra. I rapporten kommer även uttrycket psykiskt 

välmående att nämnas. 

 

1.3 Problemområde 

Vad vi kan se av det här är att skapa hälsofrämjande arbetsplatser är något som det 

borde satsas på av företag och organisationer. Friskvård är hälsofrämjande, och 

friskvårdstimmen är en hälsofrämjande insats. Att medarbetarna mår bra, har en 

inverkan på både produktion och kvalitet inom företag. När sjukskrivningarna ökar och 

arbetsvillkoren blir allt tyngre tycker vi att man borde satsa på medarbetarens hälsa på 

arbetsplatserna. Då företag erbjuder hälsofrämjande insatser använder sig då 

medarbetaren av denna insats som de erbjuds av företaget, och vad gör ledningen för att 

motivera sin personal till denna insats? Skiljer det sig mellan män och kvinnors 

utnyttjande? Vi har valt att titta på utnyttjandet av hälsoinsatsen friskvårdstimmen bland 

gymnasielärare i en mellansvensk stad.  

Då vi inte hittat någon forskning om skillnaden mellan hur män och kvinnor motiveras 

till att använda friskvårdstimmen anser vi att det kan vara viktig kunskap för ledningar 
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hos företag att se om de kan motivera de anställda på olika sätt. Om ledningen kan 

motivera sin personal till hälsofrämjande insatser som bidrar till friskare företag tror vi 

att det kan bli en vinst för alla inblandade personer. Företaget får en friskare personal 

och kan spara pengar, medan medarbetaren får en hälsosam livsstil.  Finns det någon 

skillnad i utnyttjandet av friskvårdstimmen, kan det då finnas en koppling till att 

kvinnor är mer sjukskrivna än män?  

 

2. Syfte  

Syftet med denna undersökning var att bland gymnasielärare i en mellan svensk stad 

undersöka om det finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller utnyttjandet av 

friskvårdstimmen. Samt undersöka vad som motiverar personalen till att använda 

friskvårdstimmen men även undersöka om kvinnor och män motiveras olika och vad 

som skulle kunna motivera dem att utnyttja friskvårdstimmen. Vi ville också undersöka 

om ledningen motiverar personalen till användandet av friskvårdstimmen.  

 

 

2.1 Frågeställningar 

Vilka skillnader finns mellan män och kvinnor när det gäller utnyttjandet av 

friskvårdstimmen? 

Finns det någon skillnad mellan män och kvinnors motivation till friskvårdstimmen? 

Vilka anledningar finns det bland män och kvinnor varför de inte använder sig av 

friskvårdstimmen? 

Vad skulle kunna motivera personalen till att utnyttja friskvårdstimmen? 

Motiverar ledningen personalen för att utnyttja friskvårdstimmen? 

Tycker personalen att ledningen kan motivera dem på annat sätt, hur då? 
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3. Metod 

3.1 Design och Upplägg 

Enligt Jacobsen (2007)  bör man använda en kvantitativ metod när man har goda 

kunskaper om det som skall studeras, när man ska ta reda på hur ofta ett fenomen 

förekommer och när man ska testa teorier eller hypoteser.  Mätning, generalisering, 

kausalitet och replikation är områden som den kvantitativa forskningen är intresserad av 

(Bryman, 2011).  

Vi har tidigare kunskap om hälsofrämjande insatser på arbetsplatser, samt vad friskvård 

innebär. Det vi inte har kunskap om är hur friskvårdstimmen utnyttjas och motiveras 

bland män och kvinnor och därför har vi utfört denna enkätundersökning. När vi tittar 

på skillnaden mellan män och kvinnor använder vi oss av en jämförande design. 

Bryman (2011) skriver att med en jämförande design kan vi få en bättre insikt för 

sociala företeelser genom att vi jämför två eller flera fall mot varandra. I vårt fall 

innebär designen att vi gör en jämförelse mellan män och kvinnor. Vi kommer också 

undersöka vad som motiverar medarbetarna och om ledningen motiverar sina 

medarbetare till att utnyttja friskvårdstimmen.  

Vi har valt att utgå från frågeställningar i vår undersökning. Frågeställningar används 

när det finns för lite kunskap för att formulera en hypotes (Backman, 2008). Då vi inte 

har kunskapen om skillnaden mellan män och kvinnors utnyttjande och motivation till 

användandet av friskvårdstimmen valde vi att använda oss av frågeställningar.  

3.2 Instrument 

Vi valde att använda oss av enkäter (se bilaga 1: Enkäten) då vi ville få fram 

information från många respondenter.  Enkäten består av fasta svarsalternativ och varje 

respondent svarar på sju frågor var. Sju frågor tyckte vi var lagom för att minska 

bortfallet då några av rektorerna hade avrått oss från för långa enkäter. Det var 

tillräckligt med sju frågor för att få fram information för att besvara vårt syfte. 

Ejlertsson (2005) skriver att fördelar med enkäter är en låg kostnad per respondent och i 

relation till tid kan man ha ett stort urval, intervjueffekten försvinner och känsliga frågor 

är lättare att besvara via en enkät. Nackdelar med enkäter är att antalet frågor är 

begränsade, bortfallet kan bli stort och respondenterna kan inte styrka sin identitet.  
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För att utforma enkäten tittade på olika internetsidor efter färdigställda enkäter där vi 

kunde skriva in våra egna frågor. Vi hittade två möjliga hemsidor som vi kunde använda 

oss av. Vi vägde för och nackdelar mellan varandra för att komma fram till vilken enkät 

som skulle passa bäst för vår undersökning. Tillslut kom vi fram till att gmail.com hade 

den bästa enkäten. Därefter började vi forma våra enkätfrågor. Enkäten började med en 

fråga om vilket kön man tillhörde, som var obligatorisk att fylla i, även fråga nummer 1 

var en obligatorisk fråga.  

Vi skickade ut enkäten till 70 stycken respondenter och anledningen varför vi valde just 

den siffran var för att vi tyckte detta var ett tillräckligt antal för oss att behärska, och vi 

trodde även på en större svarsprocent då vi gjorde utskicket. Vi skulle kunnat skicka ut 

till fler respondenter då vi hade en stor population, men det skulle innebära att fler svar 

skulle behöva kommit in för att nå en bra svarsprocent.  

 

3.3 Urvalsutförande/Respondenter 

Det är ca 250 kommunanställda gymnasielärare i den mellan svenska staden som vi 

gjorde undersökningen på (då är inte privatskolor inräknade). Detta blev urvalsramen 

för oss. För att få fram en population tog vi kontakt med alla rektorer inom kommunen 

via mail och telefon. Sex rektorer var intresserade av att delta i undersökningen. 

Sammanlagt hade de tillsammans 129 stycken anställda gymnasielärare som vart vår 

population, vårt stickprov valdes till 70 respondenter. Vi gjorde ett systematiskt och 

stratifierat urval för att alla ska ha lika stor chans att komma med. Det systematiska 

urvalet ingår under sannolikhetsurval vilket innebär att alla i populationen har lika stor 

chans att ingå i undersökningen. Med ett slumpmässigt urval kan man generalisera 

resultaten till hela populationen som undersökningen har gjorts på (Bryman, 2011). Vi 

delade först upp män och kvinnor var för sig för att få en jämn fördelning då vi ville 

jämföra skillnaden mellan könen. Vi ställde upp respondenterna på listor, vi började 

med en rektors personal och sedan nästa rektor osv. I vilken ordning rektorernas 

personal sattes upp på listan skedde slumpmässigt. När listorna var klara hade vi bara 

namnen på respondenterna och vi såg inte till vilken rektor de tillhörde. Det var fler 

kvinnor (71 stycken) än män (58 stycken) vilket gjorde att varannan kvinna togs ut från 

listorna, medan urvalet på männen delades upp så att vi tog tre stycken respondenter och 
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hoppade över två personer. Detta för att alla män på listan även de längst ner skulle 

kunna komma med i undersökningen.  

 

3.4 Procedur 

För att få ett godkännande att utföra undersökningen kontaktade vi gymnasiechefen i 

kommunen via mail. Innan detta skedde hade vi varit i kontakt med denna angående 

frågor om hur många lärare som arbetar inom kommunen, och om de hade tillgång till 

friskvårdstimme. Hon fick ta del av information om vår undersökning och det ledde till 

att vi fick ta kontakt med de tio rektorerna. Vi fick svar att två rektorer att de inte kunde 

ta ställning till deltagande då de befann sig på annan ort. Totalt ville sex rektorer 

medverka i undersökningen, och två fick vi inget svar ifrån. När vi hade hört av oss och 

fått svar av rektorerna såg vi på kommunens hemsida att det tillkommit en ny rektor. Vi 

valde att inte ta kontakt med denna eftersom det var kort om tid innan vi skulle påbörja 

vår undersökning. Vissa rektorer har även hand om personalen inom bibliotek, 

kuratorer, sjuksköterskor och studie och yrkesvägledare m.m. Dessa har vi valt att välja 

bort då det är endast gymnasielärare vi ville göra undersökningen på. Vi frågade 

rektorerna om de ville att vi skulle skicka ut enkäterna via mail eller via post. 

Rektorerna valde att enkäterna skulle skickas ut via mail. För att kunna göra vårt urval 

tog vi ny kontakt med rektorerna för att ta del av namnen på deras anställda lärare. Vi 

fick kontakta chefen för administrationen för att få namnen från vissa rektorer. Andra 

mailade namnen direkt till oss. För att hitta respondenternas mailadress använde vi 

kommunens hemsida för gymnasiet där man kan hitta personalens mailadresser, istället 

för att skriva in alla namn själva valde vi att ta de färdiga mailadresserna utifrån deras 

namn. Det var inte helt lätt då mailadresserna bestod av för- och efternamn, och vissa 

namn på listorna som vi fick från rektorerna och skolledningen var dubbelnamn och vi 

inte visste vilket namn de använde i sin mailadress. En del mailadresser bestod 

dessutom av förkortning/smeknamn t.ex. Janne istället för Jan. Det var en av 

anledningarna till varför vi valde att leta upp mailadresserna på deras hemsida, det 

sparade mycket tid istället för att skriva fel adress och kanske skicka till fel person. 

Veckan innan enkäten skulle skickas ut mailade vi ut information(se bilaga nummer 2) 

angående undersökningen till respondenterna, för att de skulle veta om att enkäten 
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skulle komma, detta för att minska eventuella bortfall. Vi tror det är bra att 

respondenterna redan i förväg vet om att undersökningen kommer genomföras. Vi bad 

även rektorerna meddela sin personal om undersökningen, detta vet vi inte om det 

gjordes. För att respondenterna inte skulle se vilka andra som ingick i undersökningen 

mailade vi till alla en och en istället för ett stort massmail. Vi fick bortfall från en 

person då vi skickade ut informationsmailet, då den personen var tjänstledig och hade 

automatisk utskick av mail om sin tjänstledighet. Vi valde att inte ersätta med någon 

annan respondent utan vi räknade det som bortfall. 

Respondenterna fick till en början ca två arbetsveckor på sig att besvara enkäten. För att 

alla skulle ha tillgång till enkäten redan på måndag morgon skickade vi ut den sent på 

söndag kväll. Vi skickade ut enkäten via mail (se bilaga 3: Mail med enkäten) veckan 

innan påsklovet och skrev att den skulle vara inne tre veckor efter utskick. Det gav dem 

totalt 19 dagar och nio arbetsdagar att besvara enkäten. Vi valde att ge dem tre veckor 

på sig då påsklovsveckan låg mitt under perioden, vi inte visste om respondenterna 

arbetade under den veckan. Fem dagar innan enkäten skulle avslutas skickades en 

påminnelse (se bilaga 4: Påminnelsemail) ut till alla respondenter. Eftersom vi inte 

hade kodat enkäterna fick alla ta del av påminnelsen, det stod att de som redan hade 

besvarat enkäten inte behövde ta del av informationen. Då tiden för att besvara enkäten 

gått ut ansåg vi att det inte kommit in tillräckligt många svar och därför skickade vi ut 

ytterligare en påminnelse som gav dem fem dagar till att besvara enkäten. Den 

påminnelse såg likadan ut som den förra. Allt eftersom svaren kom in matade vi in 

datan i SPSS 19.  

För att få fram information om vad som tidigare gjorts inom området och hitta fakta om 

friskvård och hälsofrämjande insatser har vi använt oss av litteratur som tidigare ingått i 

vårt program samt litteratur från universitetets bibliotek. Samt att vi har använt oss av 

databaserna som erbjuds från skolan. Psycinfo, Pubmed(medline), Svemed+ och google 

scholar har vi använt oss av för att hitta väsentliga artiklar inom vårt 

undersökningsområde. Vi har också använt oss av google.com för att hitta artiklar och 

information från t.ex. olika myndigheter som vi behövde för att skriva denna rapport.  
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3.5 Dataanalys 

Eftersom vi hade både kategorifrågor och frågor med alternativ som ”Instämmer helt, 

instämmer Delvis, Instämmer inte och Instämmer inte alls” och frågor som ”Hur ofta 

använder du din friskvårdstimme?” var det både variabler inom nominal 

(kategorifrågor), ordinal (Instämmer Helt m.m.) och intervallskalor (Hur ofta?). Vi 

använde oss av univariat- och bivariatanalys. Under univariatanalys som innebar att 

man jobbar med en variabel använder vi oss av frekvenstabeller och diagram (Bryman, 

2011). Med det vill vi visa hur fördelningen inom respektive variabel ser ut i olika 

kategorier t.ex. vad undersökningspersonerna gör under sin friskvårdstimme. I 

bivariatanalysen jobbar man med två variabler och visar hur de är relaterad till varandra 

(Ibid). Där har vi använt oss av korstabeller. På ordinalfrågorna valde vi att använda oss 

av fyra alternativ istället för fem, då ett femte alternativ ofta leder till att respondenterna 

kryssar i det av bekvämlighetsskäl.  

Vi använde statistikprogrammet SPSS 19 för att analysera svaren från enkäten. Vi 

började med att mata in alla variabler i programmet. Eftersom vår enkät bestod av 

flersvarsalternativ fick vi göra varje alternativ till en variabel. De alternativ 

respondenterna kryssat i fick ett ”ja” i inmatningen, medan de som inte hade kryssats i 

fick ett ”nej”. Under inmatningen upptäckte vi att visa respondenter inte hade fyllt i 

enkäten korrekt. De personer som använder friskvårdstimmen skulle svara på frågorna 

två till fyra och de som inte använde friskvårdstimmen skulle svara på frågorna fem till 

sju. Frågorna ett, åtta och nio skulle besvaras av alla. En del respondenter svarade t.ex. 

på alla frågor eller frågor som de inte var menat att de skulle svara på. Dessa svar valde 

vi att sammanställa i ett eget stycke i resultatdelen. För att kunna analysera frågorna 

med flersvarsalternativ gjorde vi varje svarsalternativ till en egen variabel i SPSS. Detta 

för att enkelt få fram ett resultat i dessa frågor.  När vi matade in datan från 

flersvarsalternativen valde vi att i variabeln använda oss av ”Ja” och ”Nej” beroende på 

om de kryssat i alternativet. De alternativ som inte kryssats i frågorna nämnde vi som 

”Nej” i SPSS, och de alternativ som kryssats i att de använder nämns som ”Ja”.  

Vi gjorde frekvenstabeller och korstabeller för att få fram data som vi sedan använde för 

att göra diagram och tabeller i Word 2007. För att få ett överskådligt resultat i frågorna 

med flervalsalternativen gjorde vi tabeller, då många variabler var med och vi ville få 

ett lättläst resultat. Under diagrammen och tabellerna beskriver vi vad som visades i 
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text. Korstabellerna användes för att visa skillnaden mellan hur män och kvinnor 

besvarat frågorna. 

I enkäten kunde man på vissa frågor skriva i en övrig kategori om man inte ansåg att 

något annat alternativ passade in. Dessa svar sammanställde vi i slutet av resultatet i ett 

eget stycke.   

 

3.6 Bortfall  

Vi skickade ut enkäten till totalt 70 respondenter och fick tillbaka 44 svar. Det interna 

bortfallet på enkätfrågorna var låg, då det endast var fyra svar som saknades. 

Respondenterna skulle inte besvara alla frågor, beroende på om det använde 

friskvårdstimmen eller inte. Trots detta besvarade vissa alla frågor eller frågor som de 

inte var meningen att de skulle besvara. Det är totalt sex stycken som besvarade enkäten 

felaktigt. Vilket är en låg siffra på det totala antalet av 44 stycken respondenter. Dessa 

svar finns inte med i resultatet, vi kommer ändå redogöra våra tankar om dessa svar i 

diskussionen.  

 

3.7 Etiska Övervägande 

När man utför en undersökning är det viktigt att ta hänsyn till de fyra etiska 

grundprinciperna enligt vetenskapsrådet. De fyra grundprinciperna är samtyckeskravet, 

informationskravet, nyttjandekravet och konfidentiellkravet (Bryman, 2011). Alla dessa 

aspekter har vi haft i beräkning när vi har gjort vår undersökning.  

Samtyckeskravet: Enligt den är det viktigt att låta människor ha möjlighet till 

självbestämmande. Alla deltagare kommer att få bestämma själv om det väljer att svara 

på enkäten och vilken information de vill dela med sig av.  

Nyttjandekravet: Den går ut på att komma fram till ny och nödvändig kunskap som 

kan förbättra bland annat prevention. Vi tror att vår undersökning om skillnaden mellan 

kvinnor och mäns utnyttjande av friskvårdstimme kan leda till kunskap om hur 

situationen ser ur. Eftersom detta ger en bild över vilka som utnyttjar den mest, vad de 

gör och vad det är som motiverar dem. Att få en bättre bild över varför 
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friskvårdstimmen utnyttjas eller inte och vad som ligger bakom motivationen, kan då 

användas i framtida hälsoarbete. Kanske kan det leda till att utveckla friskvårdstimmen 

för att göra den ännu mer effektiv. Friskvårdstimmen är även ett ämne som det har 

forskats lite om, då kan de resultat vi får fram bidra till ökad kunskap inom området. 

Konfidentiellkravet: Med detta menas att man ska respektera försökspersonernas 

integritet och värderingar. Även här ser vi inga problem som kan uppstå eftersom vi 

värderade svaren vi fick in från enkäterna objektivt. 

Informationskravet: I den sista principen så gäller det att tänka på att alla berörda 

personer i undersökningen ska få all information om studiens syfte och de moment som 

ingår. Här ser vi inga etiska problem heller eftersom vi förklarade vårt syfte grundligt i 

följebrevet.  

Då vi har varit noga med att framhäva att medverkan är frivillig och att de utvalda 

respondenterna har medbestämmande och att undersökningen är säker för 

respondenterna, har vi inte stött på några etiska problem.  Vi har bland annat förklarat 

undersökningens syfte, metod och att vi behandlar all information konfidentiellt så att 

respondenterna skulle känna sig trygga när det besvarade enkäten. I vår undersökning 

har vi också förklarat att svaren på enkäterna kommer enbart att användas till vårt 

forskningsändamål. Inga svar kommer kunna kopplas till någon respondent. Detta har 

förklarats genom vårt följebrev (se bilaga 5: Följebrev) som skickades med enkäten. 

Följebrevet skrevs med utgångspunkt från Mittuniversitets etiska kommittés krav. 

Det som kunde ha blivit ett etiskt problem var när vi frågade om att ta del av 

personallistorna. Vi bad endast om att ta del av namn och vilka rektor de tillhörde, inget 

personnummer eller andra privata uppgifter såsom ålder, civilstånd eller utbildning. 

Detta gjorde vi för att respektera deras integritet och dessa uppgifter var inte 

nödvändiga i själva undersökningen.  När vi gjort vårt urval förstördes personallistorna.  
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4. Resultat 

63 % blev svarsfrekvensen i undersökningen och resultatet byggde på de 44 inkomna 

enkäter som erhölls. Könsfördelningen blev 24 män respektive 20 kvinnor. 

 

Tabell 4. 1 Visar uppdelningen mellan män och kvinnor när det gäller utnyttjande av friskvårdstimmen. 

n= 44. Detta var en obligatorisk fråga. 

 

Kön Ja % Nej % Totalt 

Man 19 79 % 5 20 % 24 

Kvinna 14 70 % 6 30 % 20 

Totalt 33 75 % 11 25 % 44 

Tabellen visar svar på frågan om de använder sig av friskvårdstimmen. Den visar 

fördelningen mellan män och kvinnor både i procent och i antal.  

 

Undersökningens syfte var bland annat att se skillnader mellan män och kvinnors 

utnyttjande av friskvårdstimmen, utifrån frågorna 1 till 6 kan detta avläsas. I tabellen 

4.1 visar en jämn fördelning i hur många män och kvinnor som utnyttjar insatsen, 79 % 

av männen och 70 % av kvinnorna i undersökningen utnyttjar friskvårdstimmen. Figur 

4.1 visar hur ofta de använder sig av friskvårdstimmen och här visar resultatet ingen 

signifikant skillnad mellan könen. 
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Figur 4. 1 Grupperat stapeldiagram mellan män och kvinnor och hur ofta de utnyttjar friskvårdstimmen. 

Enkätfråga 2 ur ”Hur ofta använder du dig av din friskvårdstimme?” Av de som använder sig av 

friskvårdstimmen är det 64 % som utnyttjar den en gång i veckan. Denna fråga skulle besvaras av de som 

utnyttjar friskvårdstimmen. n= 33, 19 män och 14 kvinnor.  

 

Tabell 4. 2 Fråga 3 Vad gör du på din friskvårdstimme? n=31, 18 män och 13 kvinnor. Denna fråga 

skulle besvaras av de som utnyttjar friskvårdstimmen.  

Svarsalternativ Man 

 

Kvinna Totalt  

Styrketräning 9 9 18  

Konditionsträning 11 6 17 

Promenerar 6 6 12 

Går hem för dagen 0 1 1 

Vilar 2 0 2 

Massage eller liknande 0 0 0 

Nöjen 0 0 0 

Mentalträning 0 1 1 

Övrigt 1 1 2 

Tabellen visar hur många som har kryssat i de olika alternativen om vad de utför på sin 

friskvårdstimme. Det är ingen större skillnad i utnyttjandet av insatsen friskvårdtimme 

mellan män och kvinnor. De största kategorierna är styrketräning och konditionsträning 

för både könen. I den här frågan kunde man kryssa i flera alternativ, på grund av det blir 

totalt som svarat ja högre än 31 stycken.   
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Både män och kvinnor använder sin friskvårdstimme till att träna, konditions- och 

styrketräning, även att promenera är vanligt på friskvårdstimmen (se tabell 4.2). 

Mentalträning och går hem för dagen fick bara ett svar, och alternativen nöjen, massage 

använder sig inte någon av.  

Tabell 4. 3 Fråga 4 Vad motiverar dig till att använda friskvårdstimmen? n= 32, 18 män och 14 kvinnor. 

Denna fråga skulle besvaras av de som utnyttjar friskvårdstimmen. 

Svarsalternativ Man 

 

Kvinna 

 

Totalt  

Psykisk Välmående 14 10 24 

Förebygga ohälsa 15 9 24 

Gå ner i vikt 5 4 9 

Orka med jobbet 8 4 12 

Förbättra min hälsa 11 9 20 

Komma iväg från jobbet 2 0 2 

Övrigt 4 0 4 

Tabellen visar vad respondenterna kryssat i som anledning till att de använder sig av 

friskvårdstimmen. Männen och kvinnorna har svarat någorlunda lika i alternativen. I 

den här frågan kunde man kryssa i flera alternativ, på grund av det blir totalt som svarat 

ja högre än 32 stycken.   

Vad som motiverar medarbetarna som utnyttjar friskvårdstimmen (se tabell 4.3) är i 

första hand att förbättra deras hälsa, förebygga ohälsa och ett psykisk välmående. Även 

här är fördelningen mellan könen små. 
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Tabell 4. 4 Fråga 5 Varför använder du dig inte av friskvårdstimmen? n= 11, fem män och sex kvinnor. 

Denna fråga besvarades endast av de som inte utnyttjade friskvårdstimmen. 

Svarsalternativ Man 

 

Kvinna 

 

Totalt 

Jag är inte motiverad 1 1 2 

Jag har inte tid 3 3 6 

Jag är inte intresserad av att 

använda den 

0 0 0 

Jag använder mig av friskvård på 

min fritid istället 

2 5 7 

 

Jag vet inte om den eller vad den 

innebär 

0 0 0 

Aktiviteter jag vill utföra finns 

inte tillgängliga 

0 0 0 

Energibrist/Orkar inte 1 0 1 

Övrigt 0 0 0 

Tabellen visar hur respondenterna kryssat i frågan varför det inte utnyttjar sin 

friskvårdstimme. Här har könen svarat lika förutom i alternativet ”Jag använder mig av 

friskvård på min fritid istället” där fler kvinnor svarat ”Ja”. På den här frågan kunde 

man kryssa i flera alternativ, på grund av det blir totalt som svarat ja fler än elva 

stycken.   

Den största anledningen till att medarbetarna inte utnyttjar friskvårdstimmen är bland 

kvinnor att det använder sig av friskvård på sin fritid. Detta är också ett stort alternativ 

hos männen. Att det inte finns tid var det alternativ som flest män kryssade i, detta var 

näst största alternativet hos kvinnorna (se tabell 4.4). 
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Tabell 4. 5 Fråga 6 Vad skulle motivera dig till att använda friskvårdstimmen? n= 9, fyra män och fem 

kvinnor. Denna fråga besvarades endast av de som inte utnyttjade friskvårdstimmen. 

Svarsalternativ Man 

 

Kvinna 

 

Totalt  

Att få bättre psykisk välmående 

(ex. minska stress) 

4 1 5 

 

Förebygga ohälsa 2 0 2 

Gå ner i vikt 3 0 3 

Orka med jobbet 1 1 2 

Förbättra min hälsa 4 1 5 

Komma iväg från jobbet 0 1 1 

Övrigt 1 2 3 

Tabellen visar hur många som kryssat i de olika alternativen om vad som skulle kunna 

motivera dem till att utnyttja friskvårdstimmen. Här är det en tydlig skillnad i hur 

männen och kvinnorna har besvarat de olika alternativen. I den här frågan kunde man 

kryssa i flera alternativ, på grund av det blir totalt som svarat ja högre än nio stycken.   

När det gäller dem som inte använder sig av friskvårdstimmen är skillnaden mellan 

könen stor i frågan om vad som skulle kunna motivera dem (se tabell 4.5). Bland 

männen är det alternativet att förbättra sin psykiska hälsa och förbättra sin hälsa som har 

fått flest svar. Bland kvinnorna är svaren olika fördelade på alternativen. 

För att besvara vår frågeställning om det finns skillnader i utnyttjandet mellan män och 

kvinnor kan vi utläsa från resultatet att det inte finns det. Inte heller på frågan om män 

och kvinnor motiveras olika kan vi utläsa någon skillnad (se tabell 4.3). Däremot ser vi 

utifrån tabell 4.4 och 4.5 en skillnad bland dem som inte utnyttjar insatsen både i varför 

dem inte utnyttjar friskvårdstimmen och vad som skulle kunna motivera dem.  
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Tabell 4. 6  Antalet män och kvinnor och om de tycker ledningen motiverar dem till att använda 

friskvårdstimmen. Fråga 7 ”Tycker du ledningen motiverar dig till att använda friskvårdstimmen?” 

Denna fråga skulle alla besvara. 

 

Kön Instämmer 

Helt 

Instämmer 

Delvis 

Instämmer 

Inte 

Instämmer 

Inte Alls 

Totalt 

Man 6 7 8 3 24 

Kvinna 4 5 6 5 20 

Totalt 10 12 14 8 44 

Av de 44 som svarade var det flest som ansåg att ledningen inte motiverade dem 

till friskvårdstimmen. Det var jämt fördelat mellan svarsalternativen och mellan 

män och kvinnor. Av de som instämmer om att ledningen motiverar dem är 13 

stycken män och nio stycken kvinnor (Instämmer Helt, Instämmer Delvis). Det 

är totalt elva stycken män respektive elva stycken kvinnor som inte tycker att 

ledningen motiverar dem (Instämmer Inte, Instämmer Inte Alls). Inga 

signifikanta skillnader mellan könen. P= 0.05 

 

 

Tabell 4.7 Antalet mellan män och kvinnors svar angående om det anser att det är ledningen som ska 

motivera dem till att utnyttja friskvårdstimmen. Enkätfråga 8 ” Anser du att det är ledningen som ska 

motivera dig till att utnyttja friskvårdstimmen? Denna fråga skulle alla besvara. 

 

Kön Instämmer 

helt 

Instämmer 

Delvis 

Instämmer 

Inte 

Instämmer 

Inte Alls 

Totalt 

Man 3 10 7 4 24 

Kvinna 3 8 6 3 20 

Totalt 6 18 13 7 44 

På denna fråga var fördelningen mellan svaren ganska stor. Respondenterna har olika 

uppfattningar om ledningen ska motivera till friskvårdstimmen.  Att ledningen delvis 

har ett ansvar för motivationen anser de flesta. Män och kvinnor har liknande 

uppfattning i denna fråga.  

I frågan om de tycker att ledningen motiverar dem till att utnyttja friskvårdstimmen är 

svaren jämnt fördelat mellan män och kvinnor, men alla svarsalternativ fick ungefär lika 

många svar av respondenterna. Tabell 4.6 visar att det är flest som svarat ” Instämmer 
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Inte” och ” Instämmer Delvis”. Liknande svar kan utläsas i fråga 8 (se tabell 4.7) som 

handlar om det verkligen är ledningen som ska motivera medarbetarna till att utnyttja 

friskvårdstimmen. Av tabellen framgår att svarsalternativen ”Instämmer Delvis” och 

”Instämmer Inte” var mest i kryssad liksom i fråga 7.  

Tabell 4. 8 Fråga 9 Om ledningen skulle motivera dig till friskvårdstimmen vad skulle det vara? n= 41, 

22 män och 19 kvinnor. Denna fråga skulle alla besvara.  

Svarsalternativ Män 

 

Kvinnor 

 

Totalt som svarat Ja 

 

Erbjuda personlig rådgivning 4 6 10 

Ledningen deltar själv 0 1 1 

Gemensamma aktiviteter 0 3 3 

Avsätta tid till aktiviteter 6 4 10 

Anordna tävlingar tex. 

stegräkningstävling 

1 2 3 

Visa uppskattning för utförandet 5 5 10 

Jag är motiverad självmant 8 10 18 

Övrigt 5 1 6 

Resultatet visar att männen och kvinnorna har en liknande uppfattning om hur 

ledningen skulle kunna motivera dem. De flesta är motiverad självmant. 

I syftet ställer vi oss frågan om vad som skulle kunna motivera respondenterna att 

utnyttja friskvårdstimmen, detta besvarar fråga 9. Många respondenter besvarar frågan 

med att de själva är motiverade att utnyttja den (18 stycken). Enligt respondenterna 

skulle ledningen kunna motivera dem genom att bland annat att erbjuda personlig 

rådgivning, avsätta tid för aktiviteter och visa personalen uppskattning för utförandet av 

friskvårdstimmen (se tabell 4.8). Det är kvinnor som vill ha gemensamma aktiviteter, 

medan ingen man anser det som ett bra alternativ. Att ledningen själv ska delta eller att 

de ska anordna tävlingar anses inte vara en bra insats för att motivera medarbetarna. 

Samtidigt som de flesta besvarat frågan att de själva är motiverade, är det många som 

anser att ledningen delvis har ett ansvar att motivera dem till friskvårdstimmen. Att det 

är helt ledningens ansvar ansåg enbart sex stycken. Totalt var det 20 stycken som ansåg 

att det inte var ledningens ansvar (Instämmer Inte, och Instämmer Inte Alls). 
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Av de elva respondenter som svarat att de inte använder friskvårdstimmen var det tre 

stycken som använde sig av friskvård på sin fritid istället och på fråga nummer 9 sa att 

de var motiverade självmant. Sex stycken tyckte att de inte har tid till att utnyttja 

friskvårdstimmen, och tre av dem tyckte att ledningen borde avsätta tid till aktiviteter. 

Två stycken var inte motiverade alls till att utnyttja insatsen, de skulle vilja erbjudas 

personlig rådgivning och en respondent ville också få uppskattning för utförandet.  

 

4.1 Övriga svar 

I vår enkät fanns det på vissa frågor alternativet ”övrigt” där man själv kunde skriva in 

sitt svar om man inte tyckte något av det fasta alternativen passade in. Vi sammanställer 

här de svaren som respondenterna skrev in under kategorin ”övrigt”.  

Fråga nummer 3 ”Vad gör du på din friskvårdstimme?” 

 ”Ryggymnastik” (Kvinna)  

 ”Simning” (Man) 

Fråga nummer 4 ”Vad motiverar dig att använda friskvårdstimmen?” 

 ”Jag tränar kondition” (Man) 

 ”För att kunna fortsätta med mina fritidsintressen” (Man)  

 ”Roligt” (Man) 

 ”Vandra i fjällen, åka vasaloppet m.m” (Man)  

Fråga nummer 6 ”Vad skull motivera dig till att använda friskvårdstimmen?” 

 ”Hinna med jobb och hemmaliv och känna att man har en stund över” (Kvinna) 

 ”Kunna använda friskvårdstimmen till mitt fritidsintresse som i dagsläget mer än 

väl motsvarar mitt behov av friskvård så väl för den psykiska som den fysiska 

hälsan” (Kvinna) 

 ”Minska arbetsbelastning som ökar förutsättningarna för att deltaga” (Man) 
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Fråga 9 ” Om ledningen skulle motivera dig till friskvårdstimmen vad skulle det vara?” 

 ”Berätta att det är okej att ta ut den” (Man) 

 ”Genom egen träning” (Man) 

 ”Att man har en tjänst där det ryms” (Man) 

 ”Påminna om möjlighet att gå hem och göra…”(Kvinna) 

 ”Fortsätta erbjuda gratis kort på gym” (Man) 

 ”Prova- på-timme med coach” (Man) 

Fråga nummer 5 hade också en ”övrig” kategori, som ingen besvarade.  
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

När det gäller hur ofta män och kvinnor använder sin friskvårdstimme visar resultatet av 

undersökningen att de som utnyttjar sin friskvårdstimme gör de kontinuerligt. Detta är 

något som vi har reflekterat över. Enligt Statens Folkhälsoinstitut(2005) tränar män mer 

regelbundet och hårdare än kvinnor, vilket inte är fallet i våra svar från respondenterna 

om vi tittar på tabell 4.1 Män och kvinnor som utnyttjar sin friskvårdstimme i lika stor 

utsträckning. Nomaguchi & Bianchi (2004) hävdar att kvinnor tränar mindre och är inte 

lika engagerad när det gäller träning. Vi vet dock inte hur engagerade kvinnorna är i sin 

träning men det vi ser är att kvinnor tränar lika regelbundet som männen.   

Det sägs att vuxna har blivit mer inaktiva när det gäller fysisk träning och detta kan 

medföra sjukdomar som leder till fetma och hjärt-kärlsjukdomar m.m. (Ståhle, 2008; 

Schäfer, Elinder & Faskunger, 2006). Det uttalandet tycks vi dock inte se i vårt resultat. 

Då det endast var elva stycken som svarade att de inte använde sig av friskvårdstimmen, 

och att elva män och tio kvinnor av de 33 respondenterna som använde 

friskvårdstimmen gjorde det så pass regelbundet som en gång i veckan. Dessutom 

användes den i första hand till fysik träning. Vi tror att insikten av hälsa och 

välbefinnande har börjar öka bland individer och att de inser värdet till regelbunden 

fysisk träning. Om sedan friskvårdstimmen är den enda träning de använder sig av i 

veckan har inte vi någon aning om, men att träna en timme i veckan är alltid bättre än 

att inte röra på sig alls anser vi.  

Varför respondenterna använder sig utav friskvårdstimmen var främst för att förbättra 

deras hälsa, förebygga ohälsa och att få ett psykisk välmående. Detta kan vi dra 

paralleller till vad vi läst i tidigare uppsatser. Den främsta motivationsfaktorn för motion 

var just att förebygga skador och sjukdomar (Ernstson & Harisson, 2006). Det sägs även 

att kvinnor och män får alltmer nedsatt rörelseförmåga och besvär i rygg och skuldror 

(Socialstyrelsen, 2010). Vi har en tanke här om att det kan vara en utav anledningarna 

till att fler har börjat träna regelbundet och att styrketräning är en av de vanligaste 

träningsformerna för både män och kvinnor. Styrketräning kan påverka hälsan positivt 

genom att öka muskelmassa, sänka fettmassan, minskad ledsmärta och ryggsmärta och 

visar även på att styrketräning kan öka den mentala hälsa (som mindre depression, och 
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ångest) (Lam, 2006). Här kan vi dra en vidare koppling till svaret vi fick på denna fråga, 

respondenterna svarade inte bara att de använde sig av friskvårdstimmen för att förbättra 

sin hälsa eller förebygga ohälsa utan även för att få ett psykisk välmående. Förutom att 

de får en starkare kropp, tror vi att de stärker sin mentala hälsa genom styrketräning. 

Avsaknad av smärtor i rygg, axlar och leder tror vi automatiskt bidrar till ett bättre 

psykisk välbefinnande.  

Att främja sin hälsa psykiskt och förbättra fysiskt stod högt upp som motivationsfaktor 

bland männen som inte utnyttjade sin friskvårdstimme, de skulle kunna använda den för 

att förbättra både den psykiska och fysiska hälsan. Bland kvinnor var det dock utspridda 

svar när det gäller frågan vad skulle kunna motivera till att utnyttja friskvårdstimmen. 

De alternativ som fick högst svarsfrekvens var ”övrigt” där två kvinnor besvarade. En 

av de kvinnliga respondenterna skrev:  

”Kunna använda friskvårdstimmen till mitt fritidsintresse som i dagsläget mer än väl 

motsvarar mitt behov av friskvård så väl för den psykiska som den fysiska hälsan” 

 

Det här tyder på att främja sin nuvarande hälsa både psykisk och fysisk är något som 

står högt när det gäller motivationen till att utnyttja sin friskvårdstimmen. Här ser vi en 

aspekt på det psykiska välmåendet, då hon vill kunna utnyttja den till något som hon 

anser är roligt och mår bra av. Att orka med jobbet var de en person som hade kryssat i 

som alternativ och en annan kvinna skrev att detta skulle motivera henne: 

”Hinna med jobb och hemmaliv och känna att man har en stund över” 

 

Här ser vi ytterligare en aspekt på det psykiska välmåendet, hon vill känna att hon har 

tid för både jobb och hemmet, utan att känna sig stressad. Individers hälsa är beroende 

på om man kan skapa en balans mellan hem- och familjearbete och arbetslivet (Vinberg 

& Toivanen, 2011). Det psykiska välmåendet tror vi är något som prioriteras högt av 

kvinnor, då vi tolkar deras svar som att det handlar om deras psykiska hälsa. Bjurvald 

(2004) visar i sin tabell 1.1 att den psykosociala aspekten har tagit större plats när det 

gäller hälsa och friskvård. Socialstyrelsen (2010) menar också att de är kvinnor som 

lider mest av olika psykiska symtom som ångest etc. Våra tankar kring detta är att det 

psykiska välmående är en faktor som kvinnor vill försöka främja, både när det gäller 

arbetet och i hemmet. Vi förmodar att kvinnor kanske känner sig mer motiverad av att 

utnyttja sin friskvårdstimme om det skulle göra att de mår bra psykisk och hinna med 
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både hemmet och arbetet. Vi tror inte att det är bara kvinnor som värderar sin psykiska 

hälsa högt, som vi skrev tidigare och som kan utläsas i resultatet är detta något som 

också är viktigt hos männen.  

 

Något som vi inte ser en koppling till i tidigare forskning är frågan om att man 

motiveras till träning för att gå ner i vikt. Vi hade i vårt bakhuvud när vi utformade vår 

enkät att många kvinnor ville gå ner i vikt, här hade vi förutfattade meningar. Kvinnor 

har större krav när det gäller hälsosam mat och vikt, samt att kvinnors utseende rankas 

högre än män (Koivula, 1999; Wang, Worsley & Hunter, 2012). Men i svaren så var det 

ingen kvinna (som inte använde friskvårdstimme) som svarade att det som skulle kunna 

motivera dem till att utnyttja friskvårdstimmen var för att gå ner i vikt, men däremot så 

var det tre män som uttryckte detta (som inte använde friskvårdstimmen). Vi ser varken- 

eller bland de som utnyttjar insatsen och dem som inte gör det att gå ner i vikt var en 

motiverande faktor.  Kanske det är så att det fysiska och psykiska välbefinnandet som 

dessa medarbetare tycker är viktigast för att orka med sitt arbete och sin vardag. Det 

finns undersökningar som visar på att just regelbunden fysisk aktiv träning är viktigare 

än att vara normalviktig. För att fysisk aktivitet är en starkare friskfaktor än riskfaktorn 

som övervikt (Kostenius & Lindqvist, 2006). Vad vi ser i vår undersökning är att 

medarbetarna hellre fokuserar på att ha en regelbunden träning som gör att de mår bättre 

i sitt fysiska och psykiska välbefinnande än att gå ner i vikt. Som vi skrev i bakgrunden 

är det psykiska välbefinnandet en viktig del för att man ska må bra och ha en bra 

livskvalité.  Idag i Sverige är den psykiska ohälsan på väg att bli bättre än vad den varit 

under 1990- talet (Statshälsan, 2012). Vi har en tanke utifrån vår undersökning, att en 

anledning till att människor börjar träna mer är för att de har fått kunskap om 

hälsofrämjande insatser som faktiskt kan påverka hälsan positivt. Vilket kan då även 

påverka deras arbetsutförande och effektivitet på jobbet.  Kan den psykiska hälsan även 

ha blivit bättre på grund av att företag satsar på hälsofrämjande insatser som denna? Vi 

tror att det hälsofrämjande arbetet på företag kan påverka den psykiska hälsan hos 

medarbetarna.  

Avsaknaden av tid var den största anledningen för kvinnorna som inte använde sig av 

friskvårdstimmen, alternativt att de använde sig av friskvård på sin fritid. Friskvård på 

sin fritid borde inte hindra att man använder sig av friskvårdstimmen enligt oss. Det 
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borde alltid finnas en timme i veckan på arbetstid som personalen kan få använda för att 

förbättra sin hälsa. Tränar du på din fritid kanske den timmen kan användas för t.ex. 

vila/återhämtning. Att använda friskvård hemma grundar sig antagligen i att tiden inte 

finns på arbetet att utnyttja den.  Att dem erbjuds tid under arbetsdagen borde ses som 

något positivt, men om det går ut över arbetet går man miste om effekten av insatsen, då 

det istället bidrar till en stressande effekt. Vad vi ser i resultatet är att majoriteten av 

kvinnor och män som deltog i undersökningen ändå använde sig utav insatsen, tar dessa 

med sig arbetet hem eller klarar av gå iväg från arbetet en timme i veckan? Det kan vara 

så att de kvinnorna som inte använder friskvårdstimmen känner att det är just tidsbristen 

som gör det svårt att hinna med att utnyttja insatsen på arbetstid. Eftersom kvinnor har 

ofta något som kallas ”dubbelarbete” eller obetalt arbete och då finns inte tiden till att ta 

med sig arbetet hem. De har ett ansvar när det gäller att sköta hemmet och 

familjemedlemmar. Detta obetalda arbete som oftast innebär omsorgsarbetet av andra 

familjemedlemmar är något som både är tungt fysisk och emotionellt och det är mer 

kvinnor som ägnar sig åt detta (Hovelius & Johansson, 2004). Enligt Heesch, Brown 

och Blanton (2000) är några av de vanligaste barriärerna för kvinnor när det gäller 

motivation till träning är tidsbrist, familjeskyldigheter eller att de är för trötta att utföra 

någon aktivitet. Vi kan se på tidigare forskning att just tidsbrist är ett vanligt hinder för 

utförande av motion bland kvinnor (Fischman, 2003). Jämför vi med männen var det 

lika många som svarat att de inte hade tid för att utnyttja insatsen. Då många svarade att 

de ville att ledningen skulle avsätta tid för utnyttjandet och vi fick även ett övrigt svar 

där en medarbetare skrev: 

”Att man har en tjänst där det ryms” 

Vi tror att denna medarbetare kanske helt enkelt ha alldeles för många arbetsuppgifter 

som tar upp tid.  Att inte hinna ta ut den på arbetet bidrar antagligen till att många väljer 

att träna på sin fritid istället, då de kanske känner det har mer tid. Detta styrker också de 

svar vi fick från fråga 5 ”varför man inte använder sin friskvårdstimme”, där de flesta 

svarade just att det inte hinner med.   

Shain och Gramers (2004) modell (se figur.1)  som visas i bakgrunden, visar hur 

medarbetarnas hälsa påverkas av två olika faktorer. Den ena går ut på att medarbetarna 

ska känna en känsla av styrka, stolthet och socialt stöd och att den andra faktorn handlar 
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om att den fysiska och psykosociala utformningen på arbetsplatsen måste var god. De 

här två faktorerna samverkar med varandra och påverkar inte bara medarbetarens hälsa, 

utan också produktiviteten på arbetet.  I de svar vi fick i fråga 7 angående om 

respondenterna tyckte om att ledningen motiverar dem till friskvård så var det flest som 

svarade instämmer inte och instämmer delvis på den frågan. Är det då ledningens ansvar 

att motivera till friskvårdstimmen? Friskvård och trivsel är ett delat ansvar mellan 

medarbetaren och ledningen, då företaget erbjuder resurser och organiserar är det 

medarbetaren som utför aktiviteten och avsätter tid (Johansson, Lugn & Rexed, 2003). 

Slutar ledningens ansvar när de erbjudit insatsen friskvård, eller har de en skyldighet att 

motivera personalen? Vi tror att ledningen behöver motivera medarbetarna för att 

insatsen ska bli så effektiv som möjligt. I vårt resultat visade det sig att många 

utnyttjade insatsen, men det fanns de som inte gjorde det. Det är dessa ledningen 

behöver motivera, de som inte utnyttjar insatsen och de som gör det lite. Samtidigt ska 

de se till så att de som använder friskvårdstimmen inte blir omotiverade efter en tid. 

Samtidigt som ledningen måste motivera medarbetarna så ligger ansvaret inte bara på 

dem. Medarbetaren själv måste bli motiverad och utföra arbetet, de kan inte ledningen 

göra åt dem anser vi.  För att medarbetaren ska bli motiverad måste den se fördelarna 

jämfört med nackdelarna, och om det finns något som påverkar runt om kring, samt vad 

betyder det hela för mig (Ibid). 18 av 44 respondenter svarade på fråga 8 att det är delvis 

ledningen som ska motivera dem till att använda sig utav insatsen, efter det kom 

svarsalternativet ”instämmer inte” som 13 stycken hade kryssat i. En koppling som kan 

dras här är att själva ansvaret för sin egen hälsa och välbefinnande är individuellt och 

något som ska skötas av medarbetaren själv. Något som Hanson (2004) och Shain och 

Kramer (2004) uttalar sig om. De menar att det individuella ansvaret för att förbättra 

eller förebygga sin ohälsa är medarbetarnas skyldighet. Samtidigt säger Johansson et al. 

att individen själv har ansvar för sin hälsa, men på arbetsplatsen har också arbetsgivaren 

ett ansvar (Johansson et al., 2003:89). Shain och Kramer menar på att det är inte enbart 

medarbetarnas ansvar utan också att ohälsa kan förekomma ändå om utvecklingsnivån 

när det gäller stödjande atmosfär för medarbetarna är dålig. En stödjande ledning med 

ex. socialt stöd från både ledningen och arbetskamrater är något som krävs för att 

medarbetarna ska få en god hälsa, speciellt är stödet från ledningen viktigt (Vinberg & 

Toivanen, 2011). Vi finner här en koppling till Shain och Kramers modell (se figur.1). 

De nämnde att det sociala stödet kan bidra till medarbetarnas hälsa. Vi tror att 
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spridningen mellan svaren i fråga 8 kan bero på att en del av respondenterna inte vet om 

ansvaret ligger på dem själv när det gäller att motiveras till sin friskvårdstimme. 

Ledningen kan varken tvinga dem eller begära att de ska använda denna hälsofrämjande 

insats, men det ledningen kan göra är att kanske stödja och uppmuntra sina medarbetare 

till denna insats.  

Egen kontroll, socialt stöd och belöning och feedback är något som ökar motivationen 

till motion och arbete (Kostenius & Lindqvist, 2006). Vi kan finna en koppling till det 

med de svar vi fick in från vår enkätundersökning. När det gäller hur ledningen skulle 

kunna motivera dem till att använda friskvårdstimmen så tyckte de flesta att de är 

motiverad självmant. Vilket vi kan koppla till våra tankar om att ansvaret är delat 

mellan ledningen och medarbetaren. Medarbetaren bör ta eget ansvar för sin hälsa. Men 

även var det många som tyckte att visa uppskattning för utförande, personlig rådgivning 

och avsättning av tid var något som ledningen skulle kunna göra för att uppmuntra dem 

att använda friskvårdstimmen. Vi fick även där egna skrivna svar där de var någon som 

uttryckte sig på detta sätt: 

”Berätta att det är okej att ta ut den” 

Och en annan sa: 

”Påminna om möjlighet att gå hem och göra…” 

Dessa svar tolkade vi först som att de kanske inte vet vad friskvårdstimmen riktigt 

innebär eller vad den går ut på. Kanske är det så att ledningen skulle behöva satsa på att 

först ge dem information och kunskap om vilka hälsofrämjande insatser som finns på 

arbetet. Om medarbetarna inte vet om insatserna och vad de innebär så kan det inte 

heller utnyttja den. Men samtidigt är det underligt att ingen av respondenterna som inte 

utnyttjar friskvårdstimmen hade kryssat i ” jag vet inte om denna insats” i fråga 5. Det 

var ingen som inte visste vad den innebar och då stämmer det inte överens med svaren 

vi fick här. Kanske problemet är i själva verket att ledningen behöver uppmuntra mer 

till själva utnyttjandet och påminna sina medarbetare att den kan tas ut. Något som 

Hultberg (2007) tar upp i sin artikel är att ledningen bör helst visa en omtanke till sin 

personal. Vi kan se i tabell 4.8 svarsalternativ att ledningen skulle visa uppskattning 

hade en hög svarsfrekvens. Hanson (2004) nämner en hälsofrämjande ledarstil som 
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kallas för det personliga ledarskapet och den går ut på att ledningen ska stötta och 

uppmuntra sina medarbetare, för att på detta sätt uppmuntra dem till att de ska få bättre 

hälsa. Detta kopplas till just det som vi har nämnt att många respondenter vill ha 

uppskattning på det de utför. Vi tror detta är viktigt för medarbetarna, för alla människor 

mår bra av att höra uppmuntrande och stödjande ord, och dessa ord kan kanske påverka 

medarbetarens motivation till friskvårdstimmen. Samt om de är mer motiverade att 

använda denna insats för att få bättre hälsa så kan medarbetarna må bättre (psykisk och 

fysisk) och kan då prestera effektivare på sitt arbete, vilket ger en produktiv arbetsplats. 

Vi finner att detta tyder på att det finns en stor chans till bättre lönsamhet om 

arbetsplatser skulle våga satsa mer på hälsofrämjande insatser som friskvård och 

friskvårdstimme. För motivationen ökar om man vet att det finns någon typ av belöning 

på det man gör (Collen, 2012). Att få en uppskattning kan vara just en sådan belöning 

som medarbetarna är ute efter. 

Ericsson skriver om 21 framgångsfaktorer för att skapa en frisk organisation, här 

reagerade vi på tre utav dessa. 1. Verka för att medarbetaren känner sig sedda och 

bekräftade (Ericsson, 2007). Detta anser vi även höra ihop med att uppmuntra till att 

utnyttja friskvården, det är viktigt att ledningen ser och berömmer de medarbetare som 

jobbar för en bättre hälsa.  2. Införa ett rättvist och effektivt belöningssystem. Här under 

ingick friskvård som en belöning (Ibid).  Vi ser mer friskvård som en ganska självklar 

insats i ett företag, det är något som alla borde ha och vi anser det inte som en belöning 

utan som en hälsofrämjande insats. Men samtidigt tycker vi att det bör komma en 

belöning från ledningen, kanske i form av uppskattning och uppmuntring. Som vi nämnt 

tidigare tror vi att uppskattning är en motiverande faktor. 3. Satsa på friskvård (Ibid) 

som vi nämnde ovan är det för oss en självklarhet att företag och organisationer borde 

satsa på friskvård.  

Att ge rådgivning om hälsa och medicin är något som WHO (2011) menar är ett sätt att 

främja hälsa och jämlikhet mellan könen. En sammankoppling drar vi där till det tredje 

största svaret vi fick i frågan om vad som ledningen skulle kunna göra för att motivera 

sin personal. Respondenterna ansåg att det skulle vilja bli erbjuden personlig rådgivning 

från ledningen. Kanske någon form av utbildning inom hälsa, föreläsning om kost och 

motion eller kanske att de skulle erbjuda sina medarbetare en träff med en personlig 

tränare eller någon form av sjukgymnast som kan erbjuda råd till en sund och hälsosam 
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livsstil. Detta bör då helst ske individuellt där varje medarbetare har chans att träffa 

dessa, med sina egna behov och tankar.  För att på så sätt få ut det bästa för individen. 

Eftersom alla människor motiveras av olika saker och det är själva känslan av vetskap 

om vad man personligen vill uppnå som skapar motivationen enligt Kjellman (2006).  

En av respondenterna uttryckte sig att detta skulle kunna vara en motivationsfaktor: 

”Prova- på-timme med coach” 

Här anser vi att man kan dra en parallell till just det här med personlig rådgivning. Får 

medarbetarna kunskap om hälsa, motion och kost tillsammans med rådgivning på vad 

som är bäst för deras kropp och testa olika aktiviteter så tror vi att detta är något som 

kan stärka deras hälsa och välbefinnande och kanske öka deras motivation. Något som 

vi har reflekterat över är detta med empowerment som vi tycker det finns en koppling 

till. Det finns ett citat som säger detta: ” Det är bättre att lära någon att fiska än att ge 

dem fisk” (Kostenius och Lindqvist, 78, 2006). Med det här citatet menar författarna att 

det är bättre att ge sin personal kunskap och lärdom istället för att ge dem de som tros 

ska behövas. Egenmakt till medarbetarna är de som eftersträvas (Ibid). Om vi tittar på 

citatet så kan vi hitta en jämförelse i vår undersökning som kan sammankopplas till vad 

författarna menar. Denna friskvårdstimme som erbjuds från ledningen kanske bara är 

just en insats som ges automatisk för det finns en lag om det (man ger dem fisken) och 

att det man i förstahand bör satsa på är egentligen att ge medarbetarna den kunskap de 

behöver (lära dem fiska). Vi tror att en orsak till varför man kanske inte utnyttjar 

friskvårdstimmen och varför man saknar motivationen till den kan vara detta. Så detta 

med att befrämja hälsa och skapa effektiva hälsofrämjande insatser bland personalen är 

något som bör jobbas med från grunden. Börja med att ge kunskap och sedan tillgången 

till att kunna utföra det man behöver för att utnyttja någon typ av friskvård för att på så 

sätt få en bättre hälsa och välbefinnande. Skulle man börja där, kanske man skulle 

kunna motivera de personer som idag inte utnyttjar insatsen.  

Är friskvårdstimmen då en lönsam insats för företagen? I denna undersökning har vi 

inte tittat på hur respondenterna mår och om de anser att friskvårdstimmen är bra för 

deras välmående. Men som vi beskriver i vår bakgrund är hälsofrämjande insatser ofta 

lönsamma för företag. Vi kan utläsa från vårt resultat att det är en stor del av 

respondenterna utnyttjar insatsen, och de utnyttjar den till fysisk aktivitet som är bra för 
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hälsan. För företagen är det viktigt att se ser till kostnaderna jämfört med nyttan när de 

inför hälsoinsatser vilket kan vara svårt att se. Även att se om det ger något personligen 

till personalen är svårt att mäta, här får man gå på självuppskattning.  Enligt Ericsson 

(2007) kan kostnaderna för en timmes motion på betald arbetstid kosta 9000- 12 000 per 

år för en anställd med lön på ca 20 000 kronor, beroende på hur man räknar. Eftersom vi 

inte vet hur Ericsson räknat på detta kan vi inte uttala något oss om kostnaden. Det vi 

tidigare läst och skrivit i vår bakgrund är att det är lönsamt att satsa på friskvård. Vi har 

inte sett några kostnader på just denna insats. När man ser dessa siffror kan man förstå 

varför arbetsgivare tvekar till att satsa på friskvårdstimmen. Vi är övertygade om att i 

slutändan så är det lönsamt att satsa på friskvård inom företag. ”Om människor mår bra, 

mår organisationen bra och skapar förutsättningar för effektivitet och lönsamhet” 

(Ljusenius & Rydqvist 1999: 61). 

Begrepp som ingår under hälsofrämjande är bland annat ledningen, aktiviteter för 

medarbetarna och tillgång till någon typ av friskvård (Hultberg, 2007). Vi tror om dessa 

faktorer integreras med varandra och med kunskap så finns det en möjlighet att utveckla 

en arbetsplats till hälsofrämjande och produktiv för både medarbetarna och ledningen.  

Vilket vi tror är en stor lönsamhet, inte bara inom denna organisation. För alla behöver 

kunskap eller lärdom om hälsa och dess betydelse innan vi kan börja förstå och jobba 

med den. 

Vår diskussion om felsvaren i enkäten  

Vi kan se ett samband i de flesta av svaren från de som besvarade enkäten felaktigt. Av 

de som svarade fel var de dem som i fråga 1, svarade ”Ja” men de använde sig väldigt 

lite av insatsen, t.ex. bara en gång i månaden. Här tror vi att de vill förklara i fråga 5 och 

6 varför de inte utnyttjar insatsen mer. Ett vanligt svar på fråga 5 från dessa var att de 

inte hade tid och energibrist. Vi fick även ett svar om att motivation saknas. På fråga 6 

var att förbättra hälsan vanligt svar från dessa respondenter. Vi ser att de vill förbättra 

hälsan, men att de inte finner tiden på arbetet att utnyttja denna insats.  
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5.2 Metoddiskussion 

Vi har nu i efterhand när undersökningen är klar sett vissa brister som vi kunde gjort 

bättre under undersökningens gång, och som vi nu kommer diskutera här nedan.  

Tidpunkten för utskicket av vår enkät kunde varit bättre. Enkätutskicket hamnade 

veckan innan påsk och sista dag för att besvara var fredagen veckan efter påsklovet. 

Vilket är en storhelg och skolov, detta kan ha medfört bortfall. Man bör inte skicka ut 

en enkät vid tillfällen där den krockar med andra stora händelser t.ex. jul och skollov 

(Ejlertsson 2005). Om vi hade skickat ut den senare hade det inneburit att den kom ut 

efter påsklovet vecka 16 och då hade respondenterna inte fått lika lång tid på sig att 

besvara enkäten, och vi hade inte hunnit skicka ut en andra påminnelse. Respondenterna 

fick fem extra dagar på sig att besvara enkäten, de fem dagarna låg inte under en period 

som krockade med annat. Vi hade inte i början tänkt skicka ut två påminnelser därför 

kom den andra påminnelsen ut mitt på dagen under måndagen, de tidigare 

enkätutskicken gjorde vi på söndagskväll så att respondenterna skulle se mailet redan på 

måndag morgon. Detta medförde även att i de två första mailen stod ett annat sista 

datum för besvarande än vad det gjorde i den sista påminnelsen. Men att skicka ut den 

andra påminnelsen visade sig vara lyckat, redan samma dag kom vi upp i en 

svarsprocent på över 60 % istället för de tidigare 50 %. För att en undersökning ska vara 

acceptabelt borde svarsfrekvensen vara på minst 60 %. En undersökning med 50-60 % 

ses som knappt godkänt (Bryman, 2011). Den totala svarsprocenten blev 63 %, detta 

ansåg vi var en bra siffra som vi kände oss nöjda med. En nackdel med alla dessa 

påminnelser var att vi skickade dem till alla respondenter båda gångerna. Detta 

medförde att de som redan hade besvarat fick en påminnelse igen. Men då vi inte kunde 

göra någon slags kod på vår webbenkät för att se vilka som hade svarat så valde vi att 

ändå göra på detta sätt. Vi skrev dock i påminnelsebrevet att de som redan hade besvarat 

inte behövde bry sig om det mailet. Kod på enkäterna eller någon typ av kontroll av 

vilka som hade svarat, hade nog underlättat och gjort undersökningen mer säker. Vi kan 

inte veta om de finns någon som kan ha råka besvarat enkäten fler gånger. Dock tror vi, 

genom att vi inte hade någon kod eller något liknande som kunde kopplas till 

respondenterna, gjorde att de kände sig trygga då deras konfidentialitet var skyddad. 

Genom att garantera konfidentialitet kan man minska bortfall enligt Jacobsen (2007). 
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Vi fick dock ett internt bortfall i enkäten på några frågor. En del av respondenterna hade 

inte besvarat vissa frågor eller besvarat frågorna felaktigt. Det kan bero på att vi inte var 

tillräckligt tydliga eller att frågorna kanske var svåra att förstå. Vi höll ned antalet 

frågor, och vi ansåg själva att frågorna var enkla. De var slutna frågor och vi hade ett 

tydligt följebrev, vilket är enligt Bryman (2011) är några metoder för att minska bortfall 

vid enkätundersökningar. Bara för att vi ansåg att enkäten var enkel och tydlig betyder 

inte det att respondenterna tyckte det. På vår pilotstudie som vi gjorde innan fick vi 

övervägande bra respons, en negativ detalj var att följebrevet inte innehöll tydliga 

markerade rubriker. Eftersom vi skickade ut en färdigställd webbenkät hade vi inte 

möjlighet att utforma enkäten och följebrevet precis som vi ville. Vi valde den som var 

utformad på bästa sätt för vår undersökning. Enligt Jacobsen (2007) är bortfallet på 

webbenkäter stort och svarsprocenten är ofta lägre än 50 %. Vi valde ändå att använda 

webbenkäter då vi ansåg att det skulle vara enklare att administrera och med tanken på 

den korta tid vi hade på oss med undersökningen skulle enkäter på webben underlätta 

utförandet. När vi frågade rektorerna tyckte de att enkäter via webben var den bästa 

idén. 

Utformningen på enkätfrågorna hade kunnat se annorlunda ut, istället för att skriva att 

de skulle kryssa i allt de gjorde på sin friskvårdstimme i flersvarsalternativen kunde det 

ha stått att de skulle kryssa i det som dem utnyttjade mest. Nu kryssade många i flera 

alternativ vilket ledde till att vi hade det svårt att se vad som faktiskt var mest utnyttjat. 

En del kanske utnyttjade alla alternativ de kryssade i men vi har svårt att se hur någon 

hinner med att utföra alla dessa aktiviteter. Vi tror några kryssade i alternativ som de 

bara utnyttjade någon gång ibland och inte kontinuerligt. En tydligare förklaring från 

oss i enkäten hade kunnat medföra att respondenterna kryssat i annorlunda.  

Vi skickade ut enkäten via medarbetarens jobbmail, i mailet fanns en länk som öppnade 

enkäten. Vad vi kunnat göra bättre är att i mailet vi skickade ut beskrivit utförligare att 

om de besvarade enkäten kunde bidra till ett underlag för att förbättra insatsen 

friskvårdstimme. Det framkom först i följebrevet när länken hade öppnats. Kanske att 

fler hade besvarat enkäten om de redan i mailet sett vad de kunde få ut för fördelar av 

att medverka i undersökningen (se bilaga 4: Mail med enkäten).  

Vi tror även att om vi hade ändrat rubriken i mailet att det kunde gett ett annat intryck 

av undersökningen. Det vi använde var ”Mittuniversitetet Enkätundersökning”, istället 
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hade vi kunnat redan i rubriken beskrivit lite om undersökningen t.ex. 

”Enkätundersökning om utnyttjande av friskvårdstimme”.  

Bryman (2011) talar om två begrepp som kan vara viktiga i forskningssammanhang, 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet och 

även om man får desamma resultat från undersökningen om den utförs på nytt.  

Reliabiliteten i vår undersökning tycker vi kan kännas som hög då vi hade en tydlig 

förklarad studie och detta underlättar om det skulle göras en replikation. Det kanske inte 

går att få samma resultat om det skulle göras i en annan kommun, men kanske det skulle 

finnas likartade tendenser att utläsa. Att vi fick en svarsprocent på 44 av 70 (63 %) tyder 

på att tillförlitligheten är god. Hög svarsfrekvens ökar reliabiliteten (Bryman, 2011).  

Validiteten som även kallas mätningsvaliditet, är uppdelad i fyra olika validiteter, som 

heter begreppsvaliditet där måttet för ett begrepp ska avspegla sig i det begrepp som ska 

representeras, intern validitet där det rör sig om kausaliteten i studien, ekologisk 

validitet som berör området om huruvida resultatet kan tillämpas i människors vardag 

och naturliga miljöer och den sista extern validitet som väcker frågan om resultatet kan 

generaliseras (Bryman, 2011). Vi har varit noga när vi utformade enkäten, vi använde 

begrepp som speglar sig mot vårt syfte och dessa är relevanta och vi har mätt det vi 

avsiktligen skulle mäta. Detta försäkrades genom att vi gjorde en pilotstudie för att testa 

att frågorna fungerade innan undersökningen startade och för att se att vi hade korrekta 

begrepp. Pilotstudien blev inte så stor som vi hade tänkt oss, vi kände inte många som 

hade friskvårdstimmen vilket innebar att vi inte hade många att testa enkäten på. Men 

det svar vi fick in var positiva och de hade förstått utformningen av enkäten. Något som 

kan sänka validiteten i denna undersökning kan vara att frågorna på enkäten inte 

uppfattades korrekta. Att frågorna på enkäten är otydliga och att respondenterna svarar 

på så sätt fel kan påverka studiens validitet. I efterhand funderade vi på om 

respondenterna insåg innebörden i varje svarsalternativ, då vi inte förklarade vad vi 

menade med begreppen på alla frågor. Tillexempel förklarade vi vad vi menade med 

konditionsträning och gav förslag på tävlingar under alternativet ”anordna tävlingar” på 

fråga 9. I samma fråga fanns alternativet ”erbjuda personlig rådgivning” där vi inte 

förklarade eller gav exempel på vad det skulle kunna vara. Ett alternativ som inte alls 

kryssades i var ”Nöjen” i fråga 3, där tror vi att vi kan har varit otydliga med vad vi 

menade. Här kanske det skulle behövas en förklaring om vad nöjen innebär. Vår tanke 
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var att man kanske går på stan eller umgås med vänner. Om respondenterna inte vet vad 

alternativet innebär kryssar de antagligen inte i det. Ett svarsalternativ i fråga 3 som vi i 

efterhand hade velat ha med är ”Ärenden”. Visserligen kunde respondenterna skriva i 

alternativet under ”Övrigt” men vi tror inte det är något man automatisk tänker på när 

man syftar på friskvårdstimmen, och om alternativet hade funnit tror vi det skulle 

kryssats i. Den ekologiska validitet är låg eftersom det är en enkätundersökning vilket 

gör den mer konstlad och inte naturlig för respondenterna. När det gäller 

generaliseringen i en kvantitativ undersökning vill man helt enkelt kunna få fram ett 

representativt urval. Sannolikhetsurval är då viktigt att använda för att få fram detta 

(Bryman, 2011). Då vi har använt oss av ett systematiskturval tycker vi att vi har tänkt 

på generaliseringen i vår undersökning, och det har ökat den externa validiteten.  

Som vi skrev i metoden menar Ejlertsson (2005) att en nackdel med enkäter är att 

frågorna är begränsade men i vårt fall var inte det något problem, eftersom vi ville ha en 

enkät med få frågor med fasta svarsalternativ. Både rektorerna och vi ansåg att det var 

den bästa utformningen, att vi dessutom ville nå ut till många respondenter under en 

kort tid innebar att enkäter var det bästa alternativet. 

Vid tidpunkten för resultatskrivandet upptäckte vi att vi hade använt oss av bestämd 

form i enkätfråga ett då vi skrivit ” Använder du dig av din friskvårdstimmen?” det 

skulle vara obestämd form med ordet ”friskvårdstimme”. Det var inget större fel och 

frågan var ändå begriplig, men ett slarvfel från vår sida. Ett annat slarvfel vi upptäckte 

var att i fråga 2 har alternativen hamnat i fel ordning. Alternativet ”1 ggr i månaden” 

skulle ligga efter ”2 ggr i månaden” för att alternativen skulle ligga i kronologisk 

ordning.  

 

6. Slutsatser 

Våra slutsatser utifrån denna undersökning är att det inte finns någon större skillnad i 

utnyttjandet mellan män och kvinnor när det gäller friskvårdstimmen. De använder den 

ungefär lika mycket och utför likartade aktiviteter. Konditionsträning och styrketräning 

var de aktiviteter som utnyttjades mest. Vi ser att insatsen först och främst utnyttjas till 

fysik träning för att behålla eller få en bättre hälsa och psykiskt välbefinnande. De flesta 
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kvinnor som inte utnyttjar friskvårdstimmen utför sin friskvård på fritiden istället, bland 

männen är tidsbrist det största alternativet. Vi ställde oss frågan i syftet om 

motivationen skiljde sig åt mellan könen och i denna undersökning visar resultatet att 

män och kvinnor har en liknande motivation till att använda friskvårdstimmen. 

”Instämmer Delvis” och ”Instämmer Inte” var det som flest medarbetare ansåg i 

frågorna om ledningen motiverar dem till insatsen och om det är ledningens ansvar att 

göra det. Många av medarbetarna ansåg att det är motiverade självmant till att utnyttja 

friskvårdstimmen och att ledningen inte behöver motivera dem. Men att avsätta tid, 

erbjuda personlig rådgivning och ledningen ska visa uppskattning är förslag på hur 

ledningen kan motivera till insatsen.  

 

6.1 Framtida Forskning 

 Något som vi tycker skulle vara intressant att se i framtida forskning är om ledningen 

tycker att det är deras ansvar att motivera sina medarbetare till en sådan här insats som 

friskvårdstimmen. Anser det själva att de motiverar sina medarbetare till att använda sin 

hälsofrämjande insats?  

En vidare tanke till forskning kan vara att göra en studie på liknade respondenter och då 

titta på deras självuppskattade hälsa och välmående efter en tid med friskvårdstimme 

som insats, för att se om den fyller sitt syfte till en att förbättra hälsan.  

Ett annat förslag till forskning är att räkna på hur mycket denna insats kostar och om 

den faktiskt är lönsam. Då vi läst att hälsofrämjade insatser är lönsamma och effektiva, 

har vi samtidigt läst och skrivit i vår diskussion att denna insats kan vara kostsam. På 

grund av detta skulle det vara intressant att undersöka hur lönsam friskvårdstimmen 

faktiskt är.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkäten 

Är du? *  

Kvinna 

Man 

 

1. Använder du dig av din friskvårdstimmen? *  

Ja (Fortsätt till fråga 2) 

Nej(fortsätt till fråga 5) 

 

2. Hur ofta använder du dig av den?  

1ggr veckan 

1 ggr i månaden 

2 ggr i månaden 

3 ggr i månaden 

Varannan månad 

Någon gång per år 

 

3. Vad gör du på din friskvårdstimme? (Flera svar kan anges)  

Styrketräning 

Konditionsträning (ex. springing, arobics m.m)  

Promenerar 

Går hem för dagen 

Vilar 

Massage eller liknande tex. naprapat 

Nöjen 

Mental träning (ex. yoga, stressövningar m.m.) 

Övrigt:  

 

4. Vad motiverar dig till att använda friskvårdstimmen? (Flera svar kan anges) När du har 

svarat på denna fråga fortsätt vidare till fråga 7  

Psykisk Välmående 

Förebygga ohälsa 

Gå ner i vikt 

Orka med jobbet 

Förbättra min hälsa 

Komma iväg från jobbet 

Övrigt:  
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5. Varför använder du dig inte av friskvårdstimmen? (Flera svar kan anges)  

Jag är inte motiverad 

Jag har inte tid 

Jag är inte intresserad av att använda den 

Jag använder mig av friskvård på min fritid istället 

Jag vet inte om den eller vad den innebär 

Aktiviteter jag vill utföra finns inte tillgängliga 

Energibrist/Orkar inte 

Övrigt:  

 

6. Vad skulle motivera dig till att använda friskvårdstimmen? (Flera svar kan anges)  

Att få bättre psykisk välmående (ex. minska stress) 

Förebygga ohälsa 

Gå ner i vikt 

Orka med jobbet 

Förbättra min hälsa 

Komma iväg från jobbet 

Övrigt:  

 

7. Tycker du att ledningen motiverar dig till att använda friskvårdstimmen? (Flera svar 

kan anges)  

Instämmer Helt, Instämmer Delvis, Instämmer Inte , Instämmer Inte Alls 

 

8. Anser du att det är ledningen som ska motivera dig till att utnyttja friskvårdstimmen? 

(Flera svar kan anges)  

Instämmer Helt, Instämmer Delvis, Instämmer Inte, Instämmer Inte Alls 

 

9. Om ledningen skulle motivera dig till friskvårdstimmen vad skulle det vara? (Flera svar 

kan anges)  

Erbjuda personlig rådgivning 

Ledningen deltar själv 

Gemensamma aktiviteter 

Avsätta tid till aktiviteter 

Anordna tävlingar tex. stegräkningstävling 

Visa uppskattning för utförandet 

Jag är motiverad självmant 

Övrigt:  
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Bilaga 2: Informationsmail 

Hej, 

Det här är ett informationsmail angående en enkätundersökning som kommer utföras på 

gymnasielärare i Sundsvalls Kommun.  

Måndagen den 2 april kommer en enkät att skickas ut till din mail. Enkäten handlar om 

en jämförande studie mellan män och kvinnor när det gäller utnyttjandet av 

friskvårdstimmen och motivationen till den. Denna undersökning är en C-uppsats från 

Mittuniversitetet.  

Vi har varit i kontakt med era rektorer som har godkänt och valt att vara med i denna 

studie.  

Mer information och bakgrund får ni med enkäten, detta mail är till för att förbereda er 

på att enkäten kommer att skickas ut.  

Mvh, 

Jeanette Samuelsson och Tuva Lindberg 
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Bilaga 3: Mail med enkäten 

Hej, 

Detta mail innehåller en enkät med en jämförande studie mellan män och kvinnor när 

det gäller utnyttjandet av friskvårdstimmen. Mer information om undersökningen finner 

du när du öppnar enkäten.   

Information om undersökningen 

·         Undersökningen görs på gymnasielärare. 

·         Du har fram till 20 april att besvara enkäten. 

·         Enkäten tar ca 5 min att besvara 

·         Du deltar frivilligt. 

·         Du öppnar enkäten genom att trycka på länken nedan. 

·         När du har svarat klart trycker du på knappen skicka. 

  

Tryck på länken nedan för att starta undersökningen 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dGRqTXdQNG5aSTFFUH

g3a1NBaXhtamc6MQ#gid=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dGRqTXdQNG5aSTFFUHg3a1NBaXhtamc6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dGRqTXdQNG5aSTFFUHg3a1NBaXhtamc6MQ#gid=0
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Bilaga 4: Påminnelsemail  

Hej, 

Detta är en påminnelse om att besvara enkätundersökningen angående friskvårdstimmen på 

arbetet.  

Ni som redan har besvarat behöver inte bryr er om detta mail.   

Information om undersökningen: 

Undersökningen görs på gymnasielärare. 

Du har fram till 20 april att besvara enkäten. 

Enkäten tar ca 5 min att besvara 

Du deltar frivilligt. 

Du öppnar enkäten genom att trycka på länken nedan. 

När du har svarat klart trycker du på knappen skicka. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dGRqTXdQNG5aSTFFUHg3a

1NBaXhtamc6MQ#gid=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dGRqTXdQNG5aSTFFUHg3a1NBaXhtamc6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dGRqTXdQNG5aSTFFUHg3a1NBaXhtamc6MQ#gid=0
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Bilaga 5: Följebrev 

En jämförande studie om män och kvinnors utnyttjande av 

friskvårdstimmen- C-uppsats från Mittuniversitetet 

Bakgrund  

Friskvård är en insats som har börjat att ökat allt mer på arbetsplatser, då den kan ha en 

stor betydelse för personalens psykiska och fysiska hälsa. Det finns undersökningar som 

visar att var fjärde vuxen är väldigt inaktiv när det gäller fysisk aktivitet, denna 

inaktivitet kan bidra till att människors ohälsa ökar. Friskvårdssatsningar på 

arbetsplatser kan då vara ett framgångsrikt tillvägagångssätt som kan leda till bättre 

hälsa och välmående bland personalen.  

En vanlig friskvårds återgärd för de anställda är att få en timmes friskvård i veckan på 

betald arbetstid. Denna timme kan utnyttjas till att träna, få massage eller någon annan 

aktivitet som stärker hälsan. Men även om denna insats finns måste det föreligga en 

motivation och en möjlighet att kunna utnyttja friskvårdstimmen. Vi anser därför att det 

är vikigt att undersöka vad det kan finnas för möjligheter att förbättra denna insats så att 

den blir mer effektiv och att den verkligen används. Syftet med denna studie är att bidra 

med information om hur det ser ut idag med utnyttjandet av friskvårdstimmen detta för 

att kunna ge underlag till förbättringar när det gäller frågor som rör friskvårdstimmen.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att bland gymnasielärare i en mellan svensk stad undersöka 

om det finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller utnyttjandet av 

friskvårdstimmen. Samt undersöka vad som motiverar personalen till att använda 

friskvårdstimmen men även undersöka om kvinnor och män motiveras olika och vad 

som skulle kunna motivera dem att utnyttja friskvårdstimmen. Vi vill också undersöka 

om ledningen motiverar personalen till att använda friskvårdstimmen. 

Metod  

 Den metod som kommer användas är en enkätundersökning med frågor om 

friskvårdstimmen och om motivationen till att utnyttja den. Resultaten redovisas i form 

av tabeller och diagram med hjälp av statistik från programmet SPSS. Uppsatsen sker 

under vetenskaplig handledning.  

Dina svar kommer att behandlas konfidentiell Din medverkan är frivillig och du har när 

som helst rätt att avbryta din medverkan. Dina svar är viktiga för att få tillförlitliga och 

användbara resultat som underlag för åtgärder som kan förbättra friskvård på din 

arbetsplats och kvaliteten i friskvårdsinsatsen. Att svara på denna enkät innebär att du 

samtycker till att medverka i studien. 

De uppgifter du lämnar hanteras konfidentiellt. Endast utsedd enkätansvarig 

kontaktperson hanterar de ifyllda enkäterna. Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. § 8 

offentlighets- sekretesslagen (2009:400) samt personuppgiftslagen (1998:204). Det 
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innebär att alla som arbetar med denna undersökning har tystnadsplikt och att de 

insamlade uppgifterna endast redovisas i tabeller där ingen enskild persons svar kan 

identifieras.  

Resultat 

Resultaten från undersökningen kommer att redovisas under våren 2012 i form av en C 

uppsats. Ni kommer även att kunna ta del av resultatet när den färdigställts. Uppsatsen 

kommer att läggas fram som en akademisk uppsats vid Mittuniversitetet. Har du några 

frågor rörande enkäten eller undersökningen i övrigt, kontakta ansvarig kontaktperson 

som finns utsedd.  

 

 

 

 

 

 

 

 


